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The theme of this thesis is the profession al ethics of public librarians. Qualitative interviews 
have been conducted with fourteen public librarians, with the aim to investigate their thoughts · 
and opinions concerning professional ethics and their experiences of ethical dilemmas in 
professional situations. 

The result shows that the majority of the librarians often discuss problems concerning what' s 
right or wrong bu t that the discussions are conducted on the basis of practical situations and 
not in terms ofprofessional ethics. The majority have vague ideas of how the term professional 
ethics should be applied on the work of public librarians, though all the interviewees consicler 
the professional ethical discussion to be important. 

We examine the librarians opinions and experiences of ethical dilemmas conceming four 
subject areas: the principle of the librarian as a neutral and nonrestricting information 
intermediary, the principle of equal treatment of all the library vi sitors, difficulties. concerning 
media selection and the problems based upon the librarians flexibility towards the intemal 
rules of the library. The librarians experienced the behaviour towards the visitors as the great
est problem. Media selection is also concidered to be a problem area. Neither the role as a 
neutral intermediary nor the flexibility towards intemal rules creates major ethical dilemmas 
for the interviewed librarians. 

The results of our study is p ut in relation to theories concerning the ro le of profess i ona! ethics 
in the development of a profession. 
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l. Inledning 

I detta första kapitel redogör vi för bakgrunden till vårt val av uppsatsämne, vårt syfte och de 
underliggande problemformuleringarna och frågeställningarna, samt för avgränsningar och 
uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

När vi började läsa biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås hade ingen 
av oss någon tidigare erfarenhet av biblioteksarbete. A v den anledningen var begreppet 
"bibliotekarieetik" helt okänt för oss. 

Men vid en lektion under utbildningens första termin fick vi studenter varsin kopia av DIK
förbundets yrkesetiska riktlinjer att diskutera i grupper. Det första mötet med vårt kommande 
uppsatsämne gick dock ganska spårlöst förbi. Ingen stormande kärlek vid första ögonkastet... 

Kanske berodde detta på att det var just riktlinjerna vi stiftade bekantskap med. Vi minns dem 
som abstrakta formuleringar som uttryckte självklarheter. Nog undrade vi vad de skulle vara 
bra för egentligen. Men vår lärare diskuterade också en nordisk undersökning av biblioteka
rieetiken och när hon nämnde de praktiska fall som bibliotekarierna fått ta ställning tilllyss
nade vi lite mer. 

Så har tiden gått. En av oss är när detta skrivs tirnarrställd som bibliotekskanslist och har 
pra.lctiska erfarenheter av de etiska dilemman som bibliotekspersonal kan råka ut för. Och när 
vi läste vår handledare Maj Klassons förslag till uppsatsämne, kom vi att tänka på hur intres
sant det skulle vara att ta utgångspunkt i de praktiska erfarenheter som bibliotekarier har av 
etiska dilemman. Det måste ju finnas situationer där en bibliotekarie inte direkt kan avgöra 
vad som är rätt och fel i sin yrkesutövning. I skenet av detta skulle säkerligen de abstrakta 
riktlinjernas funktion uppenbaras för oss ... 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att genom kvalitativa djupintervjuer teckna en bild av ett antal folkbibliotekariers 
tänkande kring sin yrkesetik och praktiska erfarenheter av yrkesetiska dilemman. 

Som teoretisk utgångspunkt använder vi litteratur kring yrkesetik i förhållande till skapandet 
av en profession. 

1.2.1 Problemformuleringar 

Vi har brutit ned vårt syfte i följande problemformuleringar: 

• Hur definierar och förhåller sig bibliotekarierna till begreppet yrkesetik och anser de sig 
ha en yrkesspecifik etik? 



• Vad har bibliotekarierna för erfarenheter av och tankar kring yrkesetiska problem rörande: 
- upplysningspliktens eventuella gränser? 
- järnlikhetsprincipen och särbehandlingsproblematiken? 
- problem rörande bibliotekets medieurval? 
- bibliotekariens flexibilitet gentemot bibliotekets regler? 

• Anser bibliotekarierna att det finns någon relation mellan yrkesetiskt tänkande och 
könstillhörighet? 

När vi valde att koncentrera oss på dessa problem var vår utgångspunkt de områden som 
granskats i den nordiska enkätundersökning som redovisas i Bibliotekarien och samvetet. V år 
motivering till detta var att enkätundersökningen tog upp flera av de mest intressanta bibliote
karieetiska problemen och att vi tyckte att det skulle vara mycket spännande att ra fram mer 
fullödiga resonemang kring dessa frågor. Att vi granskar samma problemområden som en
kätundersökningen innebär på grund av de skilda undersökningsmetoderna inte att vi får fram 
identiska eller ens liknande resultat. Dessutom undersöker enkäten problemen genom att ställa 
upp specifika situationer att ta ställning till, medan vi som tidigare nämnts är intresserade av 
bibliotekariemas teoretiska resonemang och erfarenheter av dessa problem. 

Bibliotekarien och samvetet tar upp alla de problem som vi ovan ställt upp under den andra 
punkten. Vi har valt att granska dessa då vi ansett dem vara särskilt intressanta. Vi har ute
slutit ett antal problemområden som tas upp i Bibliotekarien och samvetet ur vårt arbete. 

Frågan om en eventuell relation mellan yrkesetiskt tänkande och könstillhörighet tycker vi är 
intressant, även om det troligtvis kommer vara svårt för oss att få fram några fullständiga svar. 
Bibliotekarien och samvetet tar inte upp detta, och det har oss veterligen inte gjorts någon 
undersökning utav detta ämne tidigare. 

1.2.2 Frågeställningar 

Vi ska här diskutera punktema ovan var för sig och förklara vad det är vi syftar till med vår 
undersökning. 

Första problemområdet 

Vi tänkte bölja intervjun med att ställa några frågor vars syfte är att få fram den intervjuade 
bibliotekariens personliga bild av vad yrkesetik är och huruvida de anser sig ha en specifik 
yrkesetik. Vi vill ha svar på följande frågor: 

- Har du tidigare tänkt något kring din yrkesetik? 
-Vad uppfattar du som specifikt etiska problem och vad skiljer dem från andra problem? 
- Vilket rorhållande tycker du finns mellan din personliga etik och din yrkesetik? 
-Brukar ni diskutera yrkesetiska frågor inom personalgruppen på din arbetsplats? 
-Känner du till DIK-förbundets yrkesetiska riktlinjer för bibl~otekarier? Vad tycker du om 
dem? Behövs de och i så fall varför? 
-Tycker du att bibliotekarieyrket kräver en speciell etik? 
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Genom att börja intervjuerna på detta sätt diskuterar vi allmänna och generella frågor innan vi 
kommer in på de enskilda yrkesetiska problemområdena. 

Andra problemområdet 

Under denna punkt ställer vi våra mer specifika frågor. Vid varje problemområde är vi intres
serade av både bibliotekariemas tankar och deras praktiska erfarenheter av dylika situationer. 
Vi har tidigare ställt upp fyra punkter som vi här ska diskutera var för sig. 

Upplysningspliktens eventuella gränser 
Här vill vi undersöka om bibliotekarierna anser att det bör finnas någon gräns för deras upp
lysningsplikt Denna plikt innebär att de ska besvara allmänhetens frågor om utsagor eller 
fakta. Har det hänt att de undanhållit något som en låntagare frågat efter och i sådana fall var
för? I vilka situationer anser de att ett sådant beteende är etiskt försvarbart? 

Detta berör huruvida bibliotekarier ska vara neutrala och efterleva de förordningar som finns 
angående individens informationsfrihet eller, om detta av någon anledning bär dem emot, 
handla efter sin personliga moral. 1 Förordningar om individens informationsfrihet finns bl.a. i 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Sveriges regeringsform och DIK-förbundets 
yrkesetiska riktlinjer.2 

Jämlikhetsprincipen och särbehandlingsproblematiken 
Ger bibliotekarien likvärdig service åt alla besökare och avnämare? Inom detta ämnesområde 
tycker vi att det är särskilt intressant att diskutera skolelevernas situation vid folkbiblioteken, 
då man kan tänka sig att deras frågor behandlas annorlunda än de från allmänheten. Om en 
särbehandling sker vill vi undersöka varför bibliotekarierna agerar så. 

I vårt demokratiska samhälle är jämlikhetsprincipen, det vill säga principen om alla 
människors lika värde, en av de mest grundläggande. Givetvis omfattas även biblioteken av 
denna.3 Principen bör dock inte vara allenarådande hos folkbibliotekens personal, då somliga 
personer kan vara kända för att till exempel inte lämna tillbaka sina lån eller forstöra material. 
Dessutom kan bibliotekarier bedöma att vissa personer är i större behov av hjälp och vägled
ning än andra. 

Problem rörande merlieurval 
Under denna rubrik vill vi ta upp flera med varandra sammanhängande frågor: 
- Tycker bibliotekarierna att det är svårt att avgöra var den kvalitativa gränsen för skönlittera
tur ska läggas? 
-Vilka litteraturtyper orsakar störst problem i inköpssituationen? 
-Vilket material vill bibliotekarierna inte införskaffa och förmedla via sitt bibliotek? 

1 Balslev, Johannes och Rosenqvist, Kerstin,(1994), Bibliotekarien och samvetet, s. 48 
2 Individens yttrandefrihet stadfåsts i Förenta nationerna, (1987), FN:s allmännaförklaring 
om de mänskliga rättigheterna, [tr.l987], artikel 19 och DIK-förbundet, (1993), Biblioteka
rieprofessionen medyrkesetiska riktlinjer, s. 9. Se även Folkbiblioteksutredningen (1984), 
Folkbibliotek i Sverige : betänkande av folkbiblioteksutredningen, s. 39, 43. 
3 Förenta nationerna, artikel l, och Folkbiblioteksutredningen, s. 39, 43 samt DIK-förbundet, 
s. 9 
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- Orsakar det problem att motivera varfOr så kallad populärlitteratur inte finns i bibliotekets 
samlingar? 
-Anser bibliotekarierna att urvalsproblemen har en yrkesetisk dimension? 

Ä ven här uppstår det etiska dilemmat i glappet mellan institutionens regler och bibliotekariens 
personliga moraL Det är folkbibliotekens uppgift att tillhandahålla ett merliebestånd som är 
allsidigt och som ger uttryck för alla ståndpunkter i till exempel religiösa och politiska frågor. 4 

Samtidigt kan vissa sådana ståndpunkter dels strida niot den allmänna samhällsetiken och dels 
emot bibliotekariens personliga värderingar. När det rör sig om ämnen som våld eller porno
grafiska skildringar har bibliotekarien rätt att använda sig av sin personliga uppfattning för att 
dra gränser. 

Flexibilitet gentemot bibliotekets regler 
Är bibliotekarierna beredda att frångå den praxis eller de skriftliga eller muntliga regler som 
finns på deras bibliotek och, i så fall, i vilka situationer? Har de någon allmän åsikt om hur 
individualitet och kollegial samverkan ska vägas mot varandra i sådana situationer? Vi undrar 
också om bibliotekarierna har upplevt slitningar bland personalen på grund av olika hög grad 
av flexibilitet. 

Här ställs kollektivet och institutionens behov av enighet mot personlig moral och empati i 
varje enskild situation. 

Tredje problemområdet 

Syftet med detta frågeområde är att försöka ta reda på om bibliotekarierna har några ideer 
kring huruvida könsaspekten är relaterad till det yrkesetiska tänkandet och handlandet. 
Vi vill ha svar på följande frågor: 
-Tror du att det kan skilja sig mellan män och kvinnor vad man upplever som en etiskt pro
blematisk situation? 
- Tror du att män eller kvinnor kan uppleva sitt kön som ett problem i någon etiskt problema
tisk situation? 
-Har du någon erfarenhet av en etiskt problematisk situation där din könstillhörighet haft be
tydelse? 

1.3 Avgränsningar 

Människors personliga och yrkesmässiga etik utformas av flera olika faktorer, till exempel 
ålder, social tillhörighet och kön. Vi har inte syftet att undersöka huruvida de intervjuade bib
liotekariemas yrkesetik påverkats av deras kön. Däremot kommer vi att redogöra för vad bib
liotekarierna själva har för åsikter kring huruvida det finns några könsspecifika skillnader och 
likheter i det yrkesetiska tänkandet och handlandet. 

4 Folkbiblioteksutredningen, s. 43f 
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Till skillnad från tidigare forskning som inbegripit alla de nordiska länderna, avgränsar vi oss 
till att intervjua svenska bibliotekarier.5 Detta faller sig naturligt med tanke på vårt arbetes 
begränsade omfång. 

Den tidigare forskningen har främst rört sig inom folkbibliotekssektorn. I Bibliotekarien och 
samvetet nämns inte några skäl till att man huvudsakligen intresserar sig för folkbibliotekari
emas yrkesetik. I Biblioteksetik och bibliotekarieetik sägs folkbiblioteksprägeln bero på förfat
tarens yrkeserfarenhet, uppdragsgivaren Nordiska litteratur- och bibliotekskommitten under 
Nordiska Ministerrådets (NORDBOK:s) intresseområde och på grund av att det främst är 
inom folkbiblioteksområdet som den yrkesetiska debatten har förts. 6 Även vi kommer i denna 
uppsats uteslutande att intressera oss för folkbibliotekariernas erfarenheter och tankar. På så 
sätt kan samtliga våra frågor på ett fruktbart sätt besvaras av informanterna, vilket inte skulle 
vara fallet om vi intervjuade både folk- och forskningsbibliotekarier. Dessutom kan man utgå 
ifrån att folkbibliotekarierna har en relativt likartad syn på syftet med sitt arbete som beskrivs 
bl.a. i folkbiblioteksutredningens betänkande Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23). sjuk
husbibliotekariemas yrkesetik tas upp i Jonas Jacobssons magisteruppsats vid Institutionen 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.7 Skol- och gymnasiebibliotekariema utesluter vi ur 
vårt arbete och lämnar till andra studenter eller forskare att undersöka. 

Som en naturlig följd av den kvalitativa undersökningsmetod vi valt syftar vi inte till att få 
fram ett kvantitativt resultat som det är möjligt att dra fruktbara generella slutsatser ur. Istället 
är det vår målsättning att exemplificera ett flertal olika tankesätt samtidigt som vi kan ge en 
generell bild av hur just den grupp bibliotekarier som vi mött har resonerat kring våra frågor. 
Vi kommer enbart att dra slutsatser om den grupp bibliotekarier som vi intervjuat. 

I de kapitel där vi redogör för den bibliotekarieetiska debatten och tidigare forskning, har vi 
valt att uteslutande intressera oss för den nordiska och svenska debatten och forskningen. Den 
angloamerikanska litteratur som vi ansett vara relevant tar vi upp i vår teorideL 

1.4 Disposition 

Vårt val av metod och informanter diskuteras i kapitel2. 

En översiktlig genomgång av de svenska folkbibliotekens uppgifter görs i kapitel 3. Meningen 
är att denna ska tjäna som underlag för våra resonemang kring bibliotekarieetiken 

I kaptie14 för vi grundläggande resonemang om vad etik och yrkesetik egentligen är. 

I kapitel 5 redogör vi för tidigare forskning kring bibliotekarieetiska frågor. Vi kommer sär ... 
skilt att uppmärksamma Bibliotekarien och samvetet, som tidigare har nämnts ett flertal gång
er. 

5 Den forskning som åsyftas är Balslev & Rosenqvist och Rosenqvist, Kerstin, (1991), Biblio
teksetik och bibliotekarieetik : en rapport för Nordiska Litteratur- och Bibliotekskommitten 
6 Rosenqvist, Kerstin, (1991 ), s. lf 
7 Jacobsson, Jonas, ( 1996), Bibliotekarier och sjuksköterskor i samarbete med patientinfor
mation : en intervjuundersökning vid sjukhusbiblioteket på Mölndals sjukhus 
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Kapitel 6 består av en genomgång av hur de bibliotekarieetiska frågorna har debatterats inom 
biblioteksvärlden och vi redogör även för de yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier som DIK
förbundet tagit fram. 

I kapitel 7 klargör vi våra teoretiska perspektiv och diskuterar yrkesetikens förhållande till 
professionalisering och professionalitet. 

Våra undersökningsresultat presenteras i kapitel 8. Här redogör vi för de intervjuade bibliote
kariemas tankar och erfarenheter av bibliotekarieetiska dilemman. De övriga avsnitten har vi 
arbetat fram gemensamt men i resultatredovisningen ansvarar vi för dessa avsnitt: Jeanin 
Larsson har skrivit avsnitt 8.1, 8.2, 8.6, 8. 7 och 8.1 O. Karin Byström har skrivit 8.4, 8.5, 8.8, 
8.9. och 8.11. Vi har gemensamt skrivit avsnitt 8.3. 

Undersökningsresultaten analyseras och relateras till våra teoretiska utgångspunkter i kapitel 
9. 

Kapitel 1 O utgörs slutligen av en sammanfattning. 
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2. Metod 

Här ska vi ta upp varför vi valt den kvalitativa intervjun som vår undersökningsmetod, hur vi 
valt ut våra in~ervjupersoner och hur vi praktiskt gått till väga med undersökningen. 

2.1 Val av undersökningsmetod 

I detta avsnitt kommer vi först att föra ett resonemang kring att vårt syfte är att utföra en atti
tydundersökning. Sedan redovisar vi de resonemang som legat till grund för vårt metodvaL 

Man bör välja metod efter det studerade problemet för att metoden man använder ska ge de 
mest fruktbara svaren på frågeställningarna. Därför är det viktigt att ta reda på vad man egent
ligen syftar till att utföra. Efter att ha läst metodiklitteratur konstaterade vi att vår undersök
ning i hög grad är en attitydundersökning. En attityd utgörs av tre faktorer: en känslomässig, , 
en viljemässig och en beteendemässig. Frågor som ingår i en attitydundersökning är därför: 
vad tycker du? vad vill du? vad gör du? 8 Detta är i allra högsta grad frågor som vi vill ha svar 
på gällande bibliotekariernas förhållande till sin yrkesetik. Vad vi enligt vårt syfte vill ta reda 
på är hur bibliotekarier tänker- vad de tycker och vill- och vad de har för praktiska erfarenhe
ter - vad de gör. 

Problemet med attitydundersökningar är att man inte kan dra likhetstecken mellan vad en per
son gör och säger, eftersom det finns ett antal yttre faktorer som påverkar människors hand
lingar. Den vanligaste anledningen till att attitydundersökningar utförs är dock att man inte ser 
något annat sätt att komma åt det verkliga beteendet.9 Detta problem är emellertid inte särskilt 
allvarligt för vår undersökning, eftersom det utifrån vårt syfte är lika intressant att se både vad 
bibliotekarierna vill göra och vad de verkligen gör. 

Då vårt syfte är att få en inblick i ett antal bibliotekariers praktiska erfarenheter av yrkesetiska 
dilemman, men även att teckna en bild av deras tänkande kring sin uppfattning av yrkesetik, 
är observationen en otillräcklig metod. Genom denna metod skulle vi bara kunna ta del av 
bibliotekariens beteende i reella situationer. Visserligen kan man genom observationer direkt 
studera beteenden, till skillnad från vid intervjuer. Vi kommer förvisso att vara intresserade av 
att veta hur bibliotekarien handlat i olika situationer, men eftersom tänkandet och resoneran
det kring det beteende bibliotekarien haft är en viktig del av våra resultat, föredrar vi inter- . 
vjurnetoden. Vi är också mer intresserade av handlingen som en bibliotekarieetisk erfarenhet 
än som en praktisk situation. Observationsmetoden skulle även medföra metodologiska pro
blem angående dold eller öppen observation, då man kan misstänka att en bibliotekaries 
handlande i en etiskt problematisk situation skulle kunna påverkas av huruvida hon blev ob
serverad eller inte. 

Eftersom vi vill föra en diskussion med de bibliotekarier vi möter är enkäten en olämplig 
metod. Att genomföra en såpass kvalitativ studie som vår i enkätform tycker vi inte verkar 
fruktbart. 

8 Andersson, Bengt-Erik, (tr. 1994), Som manfrågarfår man svar: en introduktion i intervju
och enkätteknik, s. 33 
9 Ibid, s. 33f 
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Det är även omöjligt får oss att ta reda på ett antal bibliotekariers tankar kring och erfarenhe
ter av yrkesetiska dilemman genom litteraturstudier eftersom någon sådan studie oss veterli
gen inte har publicerats inom vårt språkområde. Den kvantitativa enkätundersökning som re
dovisas i Bibliotekarien och samvetet är den som mest anknyter till vårt intresseområde. 

A v de vanligare vetenskapliga undersökningsmetoderna återstår så intervjun, genom vilken vi 
tror oss kunna få fram de mest fruktbara svaren på våra frågeställningar. Eftersom vi vill få 
stora mängder kvalitativ information lämpar sig denna metod bra. Undersökningsobjekten har 
även stor frihet att själva utveckla sina resonemang och variera sina ståndpunkter efter skilda 
fårutsättningar och situationer. Detta passar oss eftersom det är vårt syfte att bibliotekarierna 
ska uttrycka differentierade och individuella åsikter och tankegångar. Intervjuformen med 
möjlighet till mänsklig interaktion känns mest naturlig i detta sammanhang. 

2.2 Intervjumetoden 

Anledningen till att vi väljer att göra en kvalitativ intervjuundersökning är att kvantitativa 
resultat inom området redan föreligger i Bibliotekarien och samvetet. I denna skrift kan man 
även spåra kritik mot enkäten som undersökningsform och respondentema kände även ett 
stort behov av att kommentera sina svar. 10 

Vi tycker att detta är skäl som talar får en kvalitativ undersökning. Eftersom någon sådan oss 
veterligen inte gjorts tidigare angående bibliotekariers yrkesetik kan våra resultat tillföra ny 
kunskap till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Genom vårt arbete kommer vi även 
att få erfarenheter av huruvida den kvalitativa metoden är lämplig för att undersöka bibliote
kariemas yrkesetik. 

Vi är dock medvetna om de källkritiska problem som den kvalitativa intervjumetoden medför. 
Informanternas uppgifter kommer till stor def att bestå av subjektiv information kring hur de 
upplevt vissa situationer och vilka värderingar de har. I dessa fall kommer det därför inte att 
finnas någon strikt objektiv sanningshalt att söka i deras svar. Vi kan aldrig veta om våra in
formanter verkligen känner på det sätt som de säger att de känner. Det vet de bara själva. 
Dessutom är vi medvetna om att vi undersöker ett personligt område som kan upplevas som 
känsligt att tala om. 

Vår intervju kommer i stort sett uteslutande bestå av öppna frågor, vilket betyder att vi inte 
kommer använda oss av ja/nej-frågor. Vi kommer inte heller att, som i Bibliotekarien och 
samvetet, låta intervjuobjekten ta ställning till hypotetiska situationer. Vi vill däremot åstad
komma en diskussion kring vissa ämnesområden angående bibliotekariemas upplevelser, vär
deringar och erfarenheter. 

l 

ti kommer således att utföra så kallade halvstrukturerade intervjuer där vi i förväg har be
~tämt vilka ämnen vi vill ta upp till disi(us~en intervjuade bibliotekarien till viss 
~~l bestämmer vilken tonvikt som läggs vid olika frågor. Denna intervjuform medför vissa rrav på oss som intervjuare. Vi måste vara väl pålästa inom både vårt ämne och inom inter-

10 Balslev & Rosenqvist, s. 35ff 
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vjuteknik när vi utfor intervjuerna. 11 Av denna anledning kommer vi även att genomfåra en 
provintervju. Det praktiska genomforandet av undersökningen diskuterar vi mer nedan i 
stycke 2.4. 

2.3 Val av informanter 

Som vi tidigare nämnt i vårt avgränsningsavsnitt har vi valt att enbart intervjua bibliotekarier 
som är anställda vid folkbibliotek. En av informanterna visade sig dock ha en kombinerad 
tjänst där han arbetade både på folk- och skolbibliotek. 

Vi har valt ut personer som arbetar vid både stora och små biblioteksenheter, på både lands
bygd och i tätort. Vi har även forsökt att välja informanter med olika lång erfarenhet av biblio
tekariearbetet Genom att intervjua en differentierad skara informanter hoppas vi även få ta del 
av varierande åsikter och erfarenheter. 

Eftersom vi även intresserar oss för bibliotekariernas könstillhörighet i våra problemformuler 
ringar, tyckte vi att det föll sig naturligt att hälften av våra informanter skulle vara män och 
hälften kvinnor. Genom att välja en 50/50-fördelning ansåg vi oss ha en bra chans att få en 
bred bild av de båda könens erfarenheter. 

För att våra frågeställningar ska få fruktbara svar krävs det att de bibliotekarier vi intervjuar 
har erfarenheter av att sköta medieinköp och ha yttre tjänst i informationsdisken. 

Vi intervjuade fjorton personer då det tycktes vara ett lämpligt antal informanter. Vi ville få ta 
del av så många personers åsikter som möjligt, utan att få för mycket material. Eftersom vi 
vill skydda våra intervjupersoners anonymitet har vi valt att inte bifoga någon informantfor
teckning med uppgifter om informanternas ålder, kön m.m. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Att ringa till personalcheferna vid ett antal folkbibliotek var vårt första steg för att få tag på 
informanter som var villiga att avsätta tid för våra intervjuer. Vi förklarade syftet med vår 
undersökning för personalchefen och klargjorde de kriterier vi hade på våra informanter. 

Vanligtvis kom då personalchefen själv att tänka på en person som vi kontaktade. Det visade 
sig dock vara svårt att genom denna metod få fram ett erfoderligt antal manliga intervjuperso
ner. När vi talade med en yrkesetiskt engagerad bibliotekarie, frågade vi därför efter namn på 
manliga bibliotekarier att intervjua. Sedan tog vi kontakt med dem och de ställde samtliga upp 
på att bli intervjuade. 

Detta förfarande kan ha lett till att vi intervjuat personer som haft ett visst intresse for biblio
tekarieetiska frågor. Förvisso innebär detta en viss "snedfördelning" men det vore ändå meto
dologiskt omöjligt för oss att på förhand välja ut en skara informanter som som avspeglar 
Sveriges folkbibliotekariekår i sitt intresse for yrkesetiska frågor. Detta anser vi inte heller 
vara nödvändigt, eftersom vi inte har något generaliserande syfte med vår undersökning. För-

11 Andersson, Bengt-Erik, s. 77 
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hoppningsvis har även våra intervjuer blivit intressantare genom att de gjorts med yrkesetiskt 
engagerade personer. 

Vi genomförde en provintervju i syfte att förbereda oss för de intervjuer som redovisas i vår 
uppsats. Provintervjun gjordes med en bibliotekarie vid Borås stadsbibliotek, eftersom det var 
mest praktiskt. Kontakten förmedlades genom bibliotekschefen. Vid provintervjun ville vi 
uppmärksammas på ifall våra frågeställningar var för omfattande eller om de var för få. Vi 
ville även få möjlighet att justera vår intervjuteknik. Provintervjun redovisas inte som under
sökningsresultat. 

Som resultat av provintervjun valde vi bort två ämnesområden som vi planerat att diskutera 
vid intervjuerna. De verkade inte orsaka några etiskt problematiska situationer för biblioteka
rier och var därför inte heller intressanta för oss. Vi formulerade också om flera av frågorna så 
att de blev snävare och mer precisa, eftersom vi upptäckte att det ibland kunde vara svårt att få 
de svar vi ville ha med hjälp av väldigt vida frågor. V år ursprungliga intention var att inter
vjuerna skulle ha en lös form som till stor del bestämdes av intervjuobjektet. Även här ändra
de vi oss och valde istället en något mer styrd intervjuform. 

Före intervjuerna skickade vi ett blad till bibliotekarien med de problemområden som vi 
tänkte ta upp. På så sätt fick de möjlighet att förbereda sig inför intervjusituationen. Det var 
vår erfarenhet sedan tidigare intervjutillfållen att det underlättar för informanten att kunna 
utveckla sina resonemang och tankegångar när han eller hon väl blir intervjuad. Han eller hon 
är då förberedd på vad som ska diskuteras. Detta förhandsutskick ändrades något allteftersom 
men ett exemplar av det finns med som bilaga till denna uppsats. Vi har även bifogat den ma
nual vi använde oss av vid intervjutillfållena. 

Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare istället för att anteckna informanternas svar. 
Detta tyckte vi var en bra metod eftersom vi ville följa hela deras resonemang och tankegång
ar och inte bara få svar på specifika frågor. På detta sätt kunde vi också minska risken för 
missförstånd och felciteringar. 

Vi har även skickat ut våra utskrifter av informanternas svar så att de.själva fått chans att 
kontrollera dem. Två bibliotekarier har skickat tillbaka skriftliga svar där de förtydligat sina 
ståndpunkter eller redigerat vår utskrift av intervjun. Inga av dessa ändringar har dock vållat 
problem för oss när vi sammanställt vår resultatrapportering. 

JO 



3. Folkbibliotekens uppgifter 

Förutsättningarna för den etik som folkbibliotekarier bör utgå ifrån i sitt arbete finns att hämta 
i de förordningar som reglerar folkbibliotekesinstitutionens uppgifter. Det är den biblio
teksanställdes ansvar att i sitt arbete sträva efter att uppfylla de principer som slagits fast kring 
bibliotekens samhälleliga syfte. Därför redogör vi här kortfattat för de målformuleringar som 
berör folkbiblioteken. 

Den rapport som är av störst vikt för folkbiblioteken är folkbiblioteksutredningens betänkande 
Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23). Här fastslås att folkbiblioteken fyller en viktig funk
tion när det gäller att uppfylla 1974 års kulturpolitiska mål, varav det första är att skydda ytt
randefriheten och att skapa praktiska förutsättningar för medborgarna att utnyttja denna fri
het.l2 

I Folkbibliotek i Sverige görs även en tudelning av folkbibliotekens funktioner, som kallas 
kulturuppgiften respektive informationsuppgiften. Kulturuppgiftens grund är de kulturpolitis- · 
ka målen, medan informationsuppgiftens utgångspunkt är den grundlagsfästa yttrande- och 
informationsfriheten. 

I de yrkesetiska diskussionerna är det företrädesvis informationsuppgiften som uppmärksam
mas. Så är fallet även med denna uppsats. Då vårt avsnitt om litteratururval anknyter till kul
turuppgiften kan vi dock helt kort nämna att kärnan i denna deluppgift är att folkbiblioteken 
ska föra en kamp för läsandet och litteraturen. 13 

Gällande informationsuppgiften fastslår folkbiblioteksutredningen att biblioteken i vårt sam
hälle har ett ansvar för demokratin. Allsidighet, neutralitet och saklighet ska utmärka den of
fentliga biblioteksverksamheten. Bibliotekarien ska vara neutral i sin informationsförmedling 
och det är medborgarna själva som ska initiera sökandet efter kunskap. Bibliotekspersonalen 
ska stå till tjänst med hjälp och vägledning. De uppgifter som återfinns i folkbibliotekets be
stånd ska även uppfylla vissa grundkrav på saklighet och i mer kontroversiella ämnen skall 
alla de motstridande åsikterna speglas. 14 

Informationsuppgiften uttrycks i SOU 1984:23 på följande vis: 

Folkbiblioteket har till uppgift att som neutral, samhällelig 
institution förmedla upplysningar och tankar inom alla om
råden till alla medborgare och att ge tillgång till alla typer 
av informationskällor. Merliebeståndet skall vara allsidigt. 

Mer specificerat innebär detta att: 

Folkbiblioteket skall underlätta för den enskilde att utnyttja 
den grundlagsfästa informations- och yttrandefriheten. Det 
innebär att folkbiblioteket har ett ansvar dels för att ge sak-

12 Folkbiblioteksutredningen, s. 37 
13 Ibid, s. 12f, 41 ff 
14 Ibid, s. 13, 43ff 
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upplysningar och bibringa kunskap och bildning i vidare 
mening, dels for att främja opinionsbildning och låta olika 
åsikter komma till tals. 1 ~ 

De praktiska handlingar som for bibliotekspersonalen utgår från bibliotekens information
suppgift är att hämta fakta ur olika källor och att informera om de källor som finns att tillgå. 
De ska även bygga upp sina samlingar i enlighet med dessa målformuleringar. Eftersom 
folkbiblioteken ska fungera som en länk mellan kunskap och kunskapssökare skall man även 
tillhandahålla externt material eller hänvisa låntagaren vidare. 

Folkbibliotek i Sverige tar även upp folkbibliotekens roll i ett samhälle som tenderar att 
svämma över av information och med en mycket snabb informationsteknologisk utveckling. 
Biblioteket ska medverka till att individen kan överblicka, värdera och ta ställning till infor
mationsutbudet, och biblioteket ska i detta arbete vara självständigt och främja alla medborga
res jämlika tillgång till information. 16 

15 Folkbiblioteksutredningen, s. 13 
16 Ibid, s. 33f 
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4. Begreppet etik 

I detta kapitel ska vi föra en grundläggande diskussion kring vad etik, arbetsetik och yrkesetik 
är. 

4.1 Etik 

Vi ska här redogöra för de definitioner av begreppet etik som använts i tidigare biblioteka
rieetisk forskning, då en grundläggande förståelse av begreppet är nödvändig för att kunna ta 
del av de yrkesetiska diskussionerna i denna uppsats. Syftet med detta stycke är att ge denna 
nödvändiga bakgrundskunskap. Eftersom vi inte har något uttalat teoretiskt perspektiv på bib
liotekarieetiken i vår uppsats tar vi inte upp vissa moralfilosofiska distinktioner. Mer ingående 
diskussioner av etikbegreppet återfinns i Biblioteksetik och bibliotekarieetik och Den goda 
bibliotekarien. 17 

Det finns ingen klart fastställd och allmänt accepterad formulering som definierar begreppet 
etik. Däremot råder det i den litteratur vi har läst konsensus om vad som vanligtvis menas 
med etik, även om man använder skilda uttryckssätt för att beskriva begreppet. De definitioner 
vi tagit del av börjar vanligtvis med att konstatera att begreppen moral och etik är nära sam
manhängande men betecknar olika saker, och de fortsätter med att klargöra begreppens olika 
innebörder: 

Moral betecknar den enskilda människans praktiska handlande och förhållningssätt till en 
specifik situation. En persons moral består av de oreflekterade handlingsnormer om rätt och 
fel som hon använder i vardagslivet. 

Etik betecknar teoretiska reflektioner över människans praktiska handlande. I etiken begrun
dar man således människans moral. Etik är till skillnad från moral oberoende av tid och rum 
och etiken kan även sägas vara moralens filosofi. Till etiken hör de mer allmänna principer 
som vi använder som grund för vårt handlande. 

Etik kan därför sägas vara ett medvetet reflekterande över vad som är rätt och fel i människors 
handlande med utgångspunkt i vissa bestämda värden. 18 En mer utförlig definition är att etik 
är systematiskt, rationellt och konsekvent utarbetade principer som behandlar och reglerar 
interaktion mellan människor. 19 

Genom dessa definitioner kan man sluta sig till att det vi undersöker i vår uppsats dels är det 
medvetna etiska reflekterande! (bibliotekariernas tankar) och dels deras moraliska handlingar 

17 Rosenqvist, Kerstin, (1991), s. 7-23, Ohlsson, Richard, (1992), Den goda bibliotekarien, s. 
6-17 
18 Se Rosenqvist, Kerstin, (1991), s. 8, Balslev & Rosenqvist, s. 11, Ohlsson, Richard, s.7f och 
Colnerud, Gunnel, Etik och praktik i läraryrket : en empirisk studie av lärares yrkesetiska 
konflikter i grundskolan (1995), s. 11. Samma åtskillnad mellan begreppen görs även i Etik, 
( 1991 ), l l Nationalencyklopedin, band 5, s. 627f 
19 Ohlsson, Richard, s. 7f 
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kopplade till vissa etiska värdegrunder, som t.ex. de yrkesetiska riktlinjerna och de principer 
som folkbiblioteksväsendet utgår ifrån (bibliotekariernas erfarenheter). 

I Biblioteksetik och bibliotekarieetik ställer man upp fyra värderingssystem som vi människor 
sägs bedöma skeenden och fenomen utifrån. Varje system har en egen värde grund, så att ett 
fenomen kan värderas högt i det ena systemet men lågt i de andra. Systemen och dess värde
ringsgrunder är: 

• Vetenskap: sann- falsk 

• Estetik: vacker - ful. 

• Makt: intresse - inte intresse. 

• Etik: god- ond 20 

Även i annan litteratur nämns att etikens bedömningsskala är god- ond.21 

Ett etiskt korrekt handlande grundas på en noggrann och ansvarsfull bedömning av de pro
blem som man konfronteras med och av ått man värderar sina handlingsalternativ, väger skäl 
för och emot och slutligen tar ställning. Som vi sett ovan innebär etik per definition att man 
reflekterar kring vad man ska göra. Människors problem med etiska dilemman uppstår när 
inte något handlingsalternativ uppenbart är det rätta. Det är då upp till den enskilde personen 
att göra sin egen bedömning och att ta ställning i den aktuella frågan.22 

De etiska principer som ligger till grund för folkbiblioteksväsendet och som därigenom även 
berör folkbibliotekariemas yrkesetik, är allmänt accepterade i vårt samhälle. Det är dessa 
principer som kommer till uttryck i t.ex. folkbiblioteksutredningens betänkande, som reglerar 
folkbibliotekens uppgifter och som har citerats i föregående kapitel i denna uppsats. Till prin
ciperna hör: 

• Humanistiska principer om livets okränkbarhet 
• Frihetsorienterade principer om självförverkligande, frigörelse och solidaritet 
• Demokratiska principer om icke-diskriminering, respekt för folkväldet och de mänskliga 

rättigheterna. Inom bibliotekssektorn är informationsfriheten och yttrandefriheten särskilt 
intressanta demokratiska principer. 

• Rättsprinciper om personskydd (respekt för människans värdighet) 
• Altruistiska principer om medverkan, självbestämmande och rätten att säga ifrån 23 

I Den goda bibliotekarien särskiljes begreppet etik från etikett, religion och lag. Att etikett 
och etik inte är samma sak tycker vi är ganska uppenbart. Värt att tänka på är dock att de 
flesta religioner har ett etiskt system kopplat till sig, medan ett etiskt system inte nödvändigt
vis behöver vara kopplat till en.religion. Lagen kan sägas vara statsmaktens uttryck för sin 

20 Rosenqvist, Kerstin, (1991 ), s. 7. Modellen är där hämtad ur Lundkvist, Lennart, (1987), 
Etiken och makten Il Skall etiken styra forskningen, s. 68 
21 Balslev & Rosenqvist, s. 12, det refereras även här till Lundqvist, Lennart. 
22 Ohlsson, Richard, s.17 
23 Balslev & Rosenqvist, s. 11, de refererar till Lingås, Lars-Gunnar, (1993), Etikk og verdi
va/g i helse- og sosialfag men anger inte aktuella sidor 
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socialetik, men det behöver inte nöd\ ändigtvis finnas ett samband mellan etik och lag.24 På 
folkbiblioteksområdet finns det doc~ en nära koppling mellan de etiska grundprinciper och ck 

förordningar, i Folkbibliotek i s,·erigc. som reglerar verksamheten. 

4.2 Arbets- och yrkesetik 

Arbetsetik rör frågor om förhållandet mellan arbete - fritid, arbete - kall och arbete - gemen
skap och berör även människornas allmänna inställning till arbetet. 
Det är en överordnad term till yrkesetiken. Skillnaden är att arbetsetiken reglerar alla typer av 
arbete medan yrkesetiken är specifik för olika yrken. 

Yrkesetik är en form av etik som tillämpas på ett speciellt yrke. Den specifika yrkesetiken 
bygger dock på allmän samhällsetik och gemensam arbetsetik Yrkesetikens syfte kan sägas 
vara att dels skydda allmänheten från missbruk av professionellt monopol genom att reglera 
yrkesutövarnas verksamhet och dels att visa att yrkeskåren är professionellt ansvarskännan
de.2s 

GUimel Colnerud använder följande modell för att beskriva yrkesetiken och dess fårhållande 
till yrkesområde och allmän etik: 26 

2 

Allmän etik 

Modellen tydliggör att yrkesetiken är en applikation av allmän etik på ett specifikt yrkesom
råde. Yrkesetiken kan därför undersökas ur två olika pespektiv. I detta kapitel har vi anlagt ett 
allmänetiskt och till viss del moralfilosofiskt perspektiv på etik och yrkesetik. I vår teoridel 
kommer vi att studera yrkesetiken i fårhållande till yrkesområdet. 

4.3 Bibliotekarieetik 

Bibliotekarieetik kan definieras som den yrkesetik som är kopplad till bibliotekarieyrket. I 
Den goda bibliotekarien diskuterar författaren innehållet i bibliotekariernas yrkesetik. Han 
·konstaterar att bibliotekarier knappast ställs i situationer där de tvingas tala osanning eller 
liknande. Bibliotekarieetiken handlar snarare om hur yrkesutövarna fårhåller sig till den in
formation de har som uppgift att organisera och fdrmedla. Det kan vara viktigt får yrkesutöv-

2~ Ohlsson, Richard, s. 8ff 
25 Rosenqvist, Kerstin, (1991 ), s. 21, hon hänvisar även till Claesson, Cecilia, ( 1990), Före
drag om professionalisering, s. 30 
26 Modetlen är hämtad ur Colnerud, Gunnel, (1995), s. 16 
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ama att vara medvetna om att de befinner sig i ett makt- och ansvarsfiirhållande till de med
borgare som :-;öker information på biblioteket. 17 

I Bibliotekarien och samhället används en figur får att tydliggöra de olika etikbegreppens 
inbördes förhållanden: 28 

Allmän etik 

.. 

Biblioteksetik Arbetsetik Personlig etik 

.. 

Det enskilda bibliotekets etik 

.. .. 

l Bibliotekarieetik 
·-----

I figuren indikeras en relation mellan biblioteksetik och bibliotekarieetik. Till biblioteksetiken 
hör nationell bibliotekslagstiftning och de UNESCO-manifest som kan tillämpas på biblio
teksområdet I Sverige utgår biblioteksetiken från de målformuleringar som vi redogjort for i 
kapitel3. Denna etik är till skillnad från bibliotekarieetiken gemensam får alla biblioteksan
ställda, och skallligga till grund för deras personliga yrkesetik. 29 

Bibliotekariemas yrkesetik påverkas enligt figuren även av det enskilda bibliotekets etik, all
män arbetsetik och den personliga etiken hos varje individ. Vi tycker att modellen visar på 
rimliga samband som säkerligen även existerar i verkligheten. 

Bibliotekarieetik kan således anses vara de tankar om rätt och fel som är kopplade till den 
enskilde individens yrkesutövning. 

27 Ohlsson, Richard, s. 18 
28 Modellen är hämtad ur Balslev & Rosenqvi~t, s. 13 
29 lbid, s. 12f 
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5. Tidigare forskning 

Som vi tidigare nämnt har vi här valt att endast redogöra för den nordiska forskningen. Under 
de senaste åren har det skrivits en hel del om bibliotekarieetik i Norden och det föreligger 
flera för oss intressanta verk. 

5.1. Bibliotekarieetisk forskning i Norden 

Debatten kring yrkesetiska frågor har i sedvanlig form främst förts via tidskriftsartiklar, men 
på senare tid har det även kommit ut åtminstone tre monografier vars huvudsyfte varit att 
granska detta problemområde. 

Tidigast var Biblioteksetik och bibliotekarieetik : en rapport för Nordiska Litteratur- och Bib
liotekskommitten som gavs ut 1991 . Som titeln anger var verket en beställning av den sam
nordiska organisationen NORDBOK. Rapporten skrevs av den finlandssvenska folkbibliote
karien Kerstin Rosenqvist. Författaren anknyter här till den pågående debatten om utarbetande 
av nationella yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier och diskuterar främst det eventuella be
hovet av dessa riktlinjer, inte etiken i sig. Detta medför att innehållet främst håller sig på ett 
teoretiskt plan. Syftet med rapporten är också att den ska ligga till grund för de nationella dis
kussionerna angående formulerandet av riktlinjer.30 

Vi anser det rimligt och förståeligt att denna monografi ägnas åt de mer teoretiska och över
gripande aspekterna av bibliotekariemas yrkesetik. När Biblioteksetik och bibliotekarieetik 
skrevs hade det inte skett någon tidigare forskning i Norden inom detta område och när man 
kartlägger ett nytt ämnesområde behövs en grund och ett sammanhang för vidare diskussio
ner. Detta ges här i form av grundläggande resonemang kring vad etik är och redogörelser för 
andra yrkesgruppers etiska riktlinjer och förhållningssätt. På så sätt kan bibliotekariekåren · 
förhålla sig till dessa jämförelseobjekt i sin diskussion kring utarbetandet av egna yrkesetiska 
riktlinjer. Först när den yrkesspecifika etiken är kartlagd och problemområdena fastställda kan 
det kännas motiverat att undersöka den reella etiken, något som görs både i Bibliotekarien och 
samvetet och i denna uppsats. 

I kölvattnet av diskussionen kring de nationella etiska riktlinjerna fårfattades även ett special
arbete vid BHS. 1992 fårdigställdes Richard Ohlssons uppsats Den goda bibliotekarien : om 
etik och moral i bibliotekarieyrket. Författarens huvudsyfte är att undersöka huruvida biblio
tekariekåren är i behov av en formulerad yrkesetik. Följaktligen är det teoretiska perspektivet 
markant även i detta verk. Vi tycker dock att de klargörande diskussionerna av begreppen etik 
och yrkesetik är mycket intressanta. Ett problem för oss är tyvärr att notsystemet i specialarbe
tet är bristfälligt och att det därför är svårt att härleda författarens resonemang till eventuella 
källor. 

30 Rosenqvist, Kerstin, ( 1991 ), s. If. Se även Balslev & Rosenqvist, s. 23 
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5.2.1 Bibliotekarien och samvetet 

Den mest aktuella av de nordiska monografierna i detta ämne är Bibliotekarien och samvetet : 
en rapport om nordisk bibliotekarieetik, som kom ut 1994. Kerstin Rosenqvist är här medfor
fattare tillsammans med danske bibliotekarien Johannes Balslev. Rapporten foreligger även i 
en danskspråkig version och gavs liksom Biblioteksetik och bibliotekarieetik ut av Nordiska 
Ministemådet. 

I Bibliotekarien och samvetet redovisas resultaten av en nordisk undersökning av främst 
folkbibliotekariemas yrkesetik. Undersökningen har skett via enkät och besvarats av 481 bib
liotekarier i Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige. Antalet svar utgör 75% av utskick
en.31 Det som skiljer detta verk från de som tidigare nämnts är att man här inte ens har 
sin utgångspunkt i de formulerade yrkesetiska riktlinjerna. Istället målar man i 
frågeställningarna upp scenarier som bibliotekarierna ska ta ställning till. Dessa scenarier an
sluter till bibliotekariemas praktiska yrkesutövning, även om de är något tillspetsade. Ett ex
empel är enkätens första fråga, där man undrar hur bibliotekarien skulle bemöta en uppenbart 
deprimerad person som bad att få låna Handbok i självmord. 

De etiska problemområden som fokuseras i enkätundersökningen är till viss del de som vi har 
valt att undersöka (se sid. 2). Vi kommer här att redogöra tämligen utförligt för resultaten in
om just dessa problemområden under de rubriker som vi tidigare har använt, för att sedan mer 
kortfattat nämna de övriga problem som tas upp i Bibliotekarien och samvetet. 

Upplysningspliktens eventuella gränser 
Frågan om upplysningsplikten bör ha några gränser diskuteras i Bibliotekarien och samvetei 
under rubriken "Förmynderi eller ansvarstagande".32 De specifika situationer som där målas 
upp är dels den depressive låntagaren som ber om Handbok i självmord och dels att en våld
sam person ber om en bok i kampsport - han vill veta hur man dödar sin motståndare med en 
spark. 

I det första fallet skulle låntagaren enligt undersökningsresultaten antagligen ha fått hjälp med 
sin .förfrågan. De svenska bibliotekarierna är dock mindre benägna att hjälpa till än de nordis
ka kollegorna, samtidigt som oenigheten om hur frågan skall bemötas är störst bland de 
svenska bibliotekarierna. I en följdfråga undrar man om bibliotekarierna skulle känna sig an
svariga om personen verkligen begick självmord. Det skulle de generellt inte göra. 

När det gäller frågan om den aggresive mannen med kampsportsfrågan är bibliotekarierna mer 
ovilliga att hjälpa till. Han har ungefår femtio procents chans att få hjälp i samtliga nordiska 
länder. Att beredvilligheten är mindre här motiveras av att det i detta fall inte enbart är lånta
garen själv som drabbas av sina eventuella handlingar. 

Vid en korstabulering av respondenternas svar visar det sig att det finns en grupp bibliotekari
er på 37.5% som är villiga att hjälpa till i båda fallen, medan en mindre grupp på 15% är avvi
sande i både det första och andra fallet. Därav dras slutsatsen att det finns en förmyndande 
eller ansvarstagande grupp och en grupp som mer strikt förespråkar fri informationsspridning. 

31 Balslev & Rosenqvist, s. 27ff 
32 Ibid, s. 48. Följande sammandrag bygger på på sid. 48- 56. 

18 



På en direkt fråga uppger cirka 40% av bibliotekarierna att de skulle ha svarat annorlunda på 
de båda frågorna om låntagama hade varit en annan typ av person. Cirka 60% hävdar dock att 
de inte låter sig påverkas av låntagarens person. 

Genom respondentemas kommentarer aktualiseras i detta sammanhang även frågan om huru- . 
vida ansvaret vid informationsförmedlingen ligger vid ruedieurvalet el1er hos referensbiblio
tekarien. 33 

I avsnittet "Den avvisande bibliotekarien" redovisas svaren på en öppen fråga om det finns 
några situationer där bibiotekarien av samvetsskäl inte vill ge låntagaren efterfrågat material.34 

Bibliotekarierna kan dock sägas vilja förebygga sådana etiska dilemman i informationsdisken 
redan genom sitt medieval. Ett stort antal svar på frågan citeras: vissa anser att det inte bör 
finnas några sådana situationer och anser total värdeneutralitet vara idealet. Många tar dock 
hänsyn tilllåntagarnas ålder, och bibliotekarien sägs ofta ha en förmyndande attityd till barn 
och unga låntagare. Sjuka och psykiskt ostabila människor anses också vara särskilt sårbara. 
Man tar också hänsyn till ett närmast bevisat kriminellt motiv och till huruvida låntagaren är 
berusad eller drogad. Ökända biblioteksanvändare som inte lämnar tillbaka eller förstör biblio
tekets material kan inte heller de räkna med en perfekt service. Slutligen tar ett antal respon
denter upp fall där de förvisso förmedlar materialet men där servicen kan fårgas av dennes 
personliga uppfattning av materialet. 

Författarna till Bibliotekarien och samvetet sluter sig genom dessa resultat till att bibliotekari
erna behandlar vissa typer av låntagare annorlunda än andra och att denna särbehandling sker 
med goda motiv, som att skydda både personer och samhälle från skador av olika slag.35 

Jämlikhetsprincipen och särbehandlingsproblematiken 
Författama till Bibliotekarien och samvetet vill även undersöka om biblioteksanvändarna 

särbehandlas på andra sätt än de som redovisats ovan, där syftet var att skydda den enskilde 
och samhället. Därför har man låtit respondentema svara på öm de skulle behandla vissa per
soner bättre än andra, till exempel kommundirektören, "gamla fru Andersson", en hästtokig 
10-årig flicka och en mycket nära vän.36 

Resultaten visar dock att bibliotekarierna i mycket liten utsträckning ger en person bättre ser
vice på grund av dennes samhällsställning eller dylikt. Det råder stor enighet om att alla lånta
gare skall behandlas lika utifrån dessa bevekelsegrunder. En liten men signifikant skillnad i 
svaren visar dock att kommundirektören och den gode vännen till viss del kan räkna med bätt
re service än de andra grupperna. 

Respondentema ger i sina kommentarer exempel på andra faktorer som kan påverka eventuell 
särbehandling. Till dessa hör en stressad arbetssituation, hur seriös man upplever låntagarens 
fråga vara, hur frågan ställs, huruvida man är specialintresserad av frågans ämne och hur vän-

33 Balslev & Rosenqvist, s. 69f 
34 Ibid, s. 69. Följande sammandrag bygger på sid. 69- 77. 
35 lbid, s. 78 
36 Ibid, s. 78f. Följande sammandrag bygger på sid. 78 - 90 
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lig och tillmötesgående låntagaren är. Bibliotekarierna anser visserligen att man principiellt 
ska behandla alla låntagare lika, men vet att man i praktiken tyvärr kan handla annorlunda. 

Problem rörande medieurval 
Med frågan om vad som av bibliotekarien anses vara icke önskvärt material försöker man att 
närmare undersöka respondenternas personliga inställning till informationsfrihetens begräns
ningar.37 Detta sker genom en öppen fråga om vilka typer av böcker som bibliotekarien anser 
ska uteslutas från bibliotekets samlingar av innehållsrelaterade skäl. Vissa respondenter anser 
att det överhuvudtaget inte finns sådant material. Några grupper av icke önskvärt material 
räknas dock upp: · 

• Ett stort antal bibliotekarier vill inte förmedla vålds- och krigsförhärligande litteratur. Man 
värjer sig även för böcker med destruktivt och brutalt innehåll samt för böcker som kan 
uppmana till våld och övergrepp. 

• Bibliotekarierna tar även avstånd till pornografisk litteratur av olika inriktning. Både 
vålds- och barnpornografiskt material nämns, men även böcker vars innehåll upplevs som 
könsdiskriminerande. 

• Litteratur med fascistisk och rasistisk tendens eller ensidiga uttryck för extrem höger- eller 
vänsterideologi betraktas av ett stort antal bibliotekarier som icke önskvärt material. 

• Propaganda för religiösa sekter som anses extrema och ockult litteratur ratas även av ett 
flertal respondenter. 

Respondenterna stöder sig inte enbart på sin egen moraliska uppfattning utan känner även ett 
ansvar :för de handlingar som denna litteratur kan medverka till. Hjärntvätt, misshandel, fasc
istiska rörelser, könsdiskriminering m.m. nämns som exempel på vad oönskad litteratur kan 
medverka till att skapa. Utifrån dessa skäl kan man sluta sig till att bibliotekarierna stöder sig 
på och vill skydda sitt samhälles demokratiska grundvalar. Sin personliga uppfattning om vad 
som är passande eller inte försöker de snarast att bortse ifrån. 

Utöver detta nämner även respondenterna att de har grundläggande kvalitetskrav när det gäl
ler val av skönlitteratur. På facklitteraturen ställs motsvarande krav på korrekta uppgifter, 
saklighet och full ständighet. 

Bibliotekarierna får även ta ställning till vilka informationsblad av skilda slag, som de skulle 
lägga fram i biblioteket. En markant stor del av de svenska bibliotekarierna, 15 %jämfört 
med ett nordiskt genomsnitt på 6% skulle välja att inte lägga fram något alls. Generellt kan 
även sägas att material som upplevs vara ideologiskt tvivelaktigt väljs bort i betydligt större 
utsträckning än material med ett kommersiellt syfte. 

37 Balslev & Rosenqvist, s.57. Följande sammandrag bygger på sid. 57- 68. 
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Flexibilitet gentemot bibliotekets regler 
Denna fråga undersöks mot bakgrund av att bibliotekarien i många fall kan och måste handla 
utifrån sina personliga bedömningar av en situation, men samtidigt helst bör undvika att ham
na i konflikt med sina kollegor när det gäller hur mycket man tänjer på reglema.38 

En majoritet av bibliotekarierna visar sig kunna bortse från ett biblioteks ponerade regel att 
utlån inte får ske utan medtaget lånekort om låntagaren är en rörelsehindrad äldre dam som 
säger sig ha glömt kortet hemma. Flertalet är således inte främmande för att överträda regler 
som utifrån den aktuella situationen upplevs som orimliga. Tillsammans med de norska 
bibliotekarierna är de svenska respondentema i högre utsträckning än de andra benägna att 
bryta bibliotekets regler. Samtidigt är bibliotekarierna som arbetar vid mindre bibliotek över
lag mer villiga att se genom fingrarna än de somjobbar vid större bibliotek. Detta förklaras av 
att man vid de mindre enheterna dels kan ha lättare att administrera avvikelser och dels kan ha 
ett närmare förhållande till sina låntagare. 

I anslutning till detta ställs frågan om huruvida bibliotekarierna anser att samma service ska 
ges och regler ska gälla vid både huvud- och filialbibliotek Flertalet av respondentema visar 
sig tycka att likartade regler och service är idealet. 

Respondentema får även ta ställning till om man en andra gång skulle överträda en regel, an
gående referenslitteratur som egentligen inte får lånas ut, då ett tidigare utlån resulterat i att 
låntagaren svikit bibliotekariens förtroende. Resultaten visar ntt flertalet bibliotekarier kom
mer att vara mer restriktiva vid det andra tillfället. 

Genom en korstabulering av dessa frågor, visar det sig att 5% av bibliotekarierna starkt mot
sätter sig regelbrott medan 25% i båda fallen skulle agera betydligt mer flexibelt. 

Övriga problemområden 
Bibliotekarien och samvetet tar även upp ett flertal problemområden som vi har valt att inte ta 
upp i vår undersökning. 

Till dessa frågor hör huruvida bibliotekariens service påverkas av att hon upplever en fråga 
vara mer eller mindre seriös. Detta visar sig påverka servicen i viss utsträckning. Det fram
kommer även att bibliotekarierna anser att det är de och inte låntagama som slutgiltigt ska 
bestämma hur mycket tid som ägnas åt en fråga. 39 

Bibliotekariemas eventuella självcensur på grund av de lokala politikernas åsikter och mer 
övergripande politiska beslut undersöks även, med resultatet att bibliotekarierna generellt inte 
skulle motsätta sig politiska beslut i form av en handelsblockad i informationsfrihetens namn, 
men inte heller tillåta en lokal politikers inflytande över medieutbudet.40 

Man undersöker även nätverkssolidariteten i folkbibliotekens fjärrlånesamarbete, ett proble
mområde som inte ger upphov till större etiska dilemman i Sverige där man har ett formalise
rat och hierarkiskt fjärrlånesystem. Allmänt gäller dock att bibliotekarierna prioriterar sina 

38 Balslev & Rosenqvist, s. 99. Följande sammandrag bygger på sid. 99 - 109 
39 lbid, s. 202f 
40 I b id, s. 204 f 
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egna användare vid en teoretisk valsituation, medan man inte ingriper när ett annat bibliotek 
frikostigt använder sig av det egna bibliotekets specialsamling. En majoritet nekar inte heller 
ett annat bibliotek att fjärrlåna en referensbok som man antar att de kommer tillåta hemlån på. 
41 

I Bibliotekarien och samvetet redovisas även svar på frågor som vi anser handla om bibliote
kariemas attityder snarare än deras yrkesetiska handlande. Detta gäller frågorna kring vilka 
delar av biblioteksverksamheten de skulle prioritera vid en valsituation, och hur de ställer sig 
till principen om att all service skall vara avgiftsfri.42 

Avslutningsvis redovisar man även ett antal etiskt problematiska situationer, som responden
tema har råkat ut for och ansett vara svåra att förhålla sig till. Här räknar de upp etiska kon
flikter gentemot både användare, kollegor och lokalpolitiker, liksom problem med yrkesmäs
siga gränsdragningar och med att vara en neutral och tillforlitlig formedlare och förvaltare av 
offentiga medel. 43 

Sintsatser 
Vi har tidigare nämnt att ett otal faktorer kan påverka en persons etiska ställningstaganden. I 
Bibliotekarien och samvetet har man tagit fasta på nationalitetsfaktorn och tecknar bilden av 
fem nationella stereotyper, som när allt kommer omkring är mer lika än olika varandra. De 
svenska bibliotekarierna skiljer sig generellt minst från genomsnittet, medan de isländska har 
störst nationell avvikelse. Att de nordiska bibliotekarierna har en gemensam värdegrund anser 
författarna vara förklarligt, då de även har likartade yrkesetiska riktlinjer, liknande biblio
teksutveckling, samhällen och bestämmelser, samt god kontakt med varandra. 44 

Författama anser att den mest överraskande slutsatsen som kan dras ur enkätmaterialet är att 
den specifika situationen spelar en mycket stor roll för de ställningstaganden bibliotekarien 
gör i en etiskt problematisk situation.45 På grund av detta och de otaliga kommentarer som 
respondentema skrivit ned i marginalen av enkäten, anser vi att en kvalitativ undersökning av 
bibliotekariernas yrkesetik borde kunna bli mycket fruktbar. 

Slutligen kan vi nämna att vi i uppläggningen av vår undersökning delvis inspirerats av att en 
av enkätens respondenter nämnde att kön vore en relevent bakgrundsfaktor och att intervjume
toden skulle ha varit meningsfullare för en kartläggning av de komplexa bibliotekarieetiska 
resonemangen. 46 

Förutom dessa tre monografier vars huvudsyfte är att diskutera bibliotekarieetik, har det även 
skrivits en magisteruppsats vid BHS som till viss del tar upp detta ämnesområde. Uppsatsen 
är skriven av Anna-Karin Augustsson och publicerades 1996. Dess huvudsyfte är att jämföra 
bibliotekariers och journalisters yrkesroller och att undersöka hur ett samarbete yrkesgrupper
na emellan kan fungera. I samband med att yrkesrollerna debatteras tar hon upp de båda grup-

41 Balslev & Rosenqvist, s. 205f 
42 lbid, s. 152 
43 Ibid, s. 184-190 
44 Ibid, s. 195, 219ff 
45 lbid, s. 224 
46 lbid, s. 35f 
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pemas yrkesetiska riktlinjer och yrkesutövamas forhållande till dessa. Ä ven denna yrkesetiska 
diskussion har alltså en teoretisk utgångspunkt. 

Yrkesetiskt skiljer sig grupperna åt, eftersomjournalisterna sedan länge har etiska regler me
dan bibliotekarierna helt nyligen utarbetat etiska riktlinjer. Kännedomen om de etiska riktlin
jerna är säkerligen också mindre hos bibliotekarierna än hos journalisterna och för biblioteka
rierna finns inte heller någon instans som kontrollerar att reglerna efterföljs.47 

47 Augustsson, Anna-Karin, (1996), Journalister och bibliotekarier : två yrkesgrupper- ett 
samarbete, (1996), s. 50f 
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6. Den bibliotekarieetiska debatten i Norden 

Vi ska här redogöra för den debatt som förts i nordiska tidskrifter angående bibliotekariers 
yrkesetik och yrkesroll. Dessa begrepp har i debatten ofta kopplats till varandra eftersom de 
båda handlar om hur man ska bete sig på arbetsplatsen och gentemot sina kunder. 

Debatten har generellt sett varit mycket heterogen och många olika åsikter och infallsvinklar 
har ventilerats. Det är inte alltid som bibliotekarieetiken stått i fokus, utan ibland behandlar 
artiklarna främst närbesläktade områden som den framtida yrkesrollen, praktiska inköpsfrågor 
och bibliotekariemas yrkesstatus. I flertalet artiklar finns dock en vilja att klargöra ett gemen
samt etiskt förhållningssätt för bibliotekarier. Många av artiklarna har skrivits i samband med 
att man vid nordiska eller nationella konferenser och seminarier har diskuterat bibliotekariee
tiska frågor. 

Att vi redogör för den nordiska debatten har fallit sig naturligt, då diskussionen ofta förts på 
ett samnordiskt snarare än ett nationellt plan. 

6.1 Tidigt 1980-tal 

Den nordiska debatten kring bibliotekarieetik startade i början av 1980-talet. Den första arti
keln i ämnet i Nordiskt BDI-index är publicerad 1983. 

I de tidigast publicerade artiklarna rapporterar skribentema om hur långt man kommit i dis
kussionen kring yrkesetiska riktlinjer i de olika länderna. I Sverige var referensbibliotekarier
na de första att efterlysa etiska riktlinjer för sitt arbete. Detta skedde redan 1985.48 Riktlinjer 
för referensbibliotekarierna utarbetades därefter av Sveriges Allmänna Biblioteksförening 
(SAB) och fastslogs 1989. 

En artikel av Kerstin Rosenqvist, publicerad 1985, redogör för det finländska utarbetandet av 
yrkesetiska riktlinjer. Finländarna var därmed tidigast i Norden med att diskutera generella 
bibliotekarieetiska frågor, och enligt Kerstin Rosenqvist fick de sin inspiration från engelska 
Library Associations regelsamling.49 Rosenqvist var därmed en av de första som tog upp detta 
ämne till diskussion i Norden. Hon har även förblivit en av de drivande krafterna i den biblio
tekarieetiska diskussionen. 

Varför startade den bibliotekarieetiska debattenjust i mitten av åttiotalet? Rosenqvist konsta
terar i en artikel att tiden verkar vara mogen för en yrkesetisk debatt inom 
bibliotekariekåren. Under 1960- och 70-talen var bibliotekarierna alltför upptagna med ett 
kvantitativt tänkande som hörde samman med den expansiva biblioteksutvecklingen. På 1980-
talet var det dags för bibliotekarierna att börja tänka i mer kvalitativa banor. 5° 

48 Eriksen, Hanne, (1985), Nordisk referencebibliotekarmode // Referencen, 213, s. 6. 
49 Rosenqvist, Kerstin, (1985), Professionalism och yrkesetik// Bis, 83, s. 11 
50 Rosenqvist, Kerstin, (1985), Ansvar och solidaritet: yrkesetik för bibliotekarier// Biblio
teksbladet, 9, s. 218 
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Trots att Kerstin Rosenqvists artiklar publicerades i svenska bibliotekstidskrifter hade de sin 
utgångspunkt i finländska förhållanden. Hon verkar dock ha inspirerat Britt-Marie Häggström, 
nuvarande ordförande i DIK-förbundet, till att vilja initiera en svensk debatt kring dessa frå
gor. 1985 publicerar Häggström en artikel med rubriken "Etik? : varför har vi aldrig talat om 
det förut?" där. hon uppmanar till en bibliotekarieetisk diskussion och utarbetande av yrkes
etiska riktlinjer. Även hon konstaterar att etikfrågan tidigare har trängts undan av andra frågor 
som upplevts som mer akuta av bibliotekarierna. 5 1 

I mitten av 1980-talet hade den bibliotekarieetiska debatten fått god fart, och då började man 
intressera sig för att verkligen utarbeta yrkesetiska riktlinjer i vissa av länderna. I Finland höll 
arbetet med riktlinjerna på från 1984 och det blev en livlig diskussion när ett förslag till rikt
linjer lades fram 1986. Riktlinjerna blev klara 1988.52 

6.2 Sent 1980-tal 

I Norge tillsattes en arbetsgrupp 1987 och efter att ha arbetat i tre år lade denna fram ett for
slag till riktlinjer. Efter omfattande diskussioner avslogs dock detta förslag. Varken Danmark 
eller Island utarbetade etiska riktlinjer, men de engagerade sig trots detta i debatten genom 
artiklar, uppsatser och seminarier. 53 

Kerstin Rosenqvist var fortfarande en aktiv debattör och hon publicerade 1987 en lång och 
initierad artikel i Tidskrift för dokumentation där hon redovisade de skäl som hon ansåg tala 
för att bibliotekarieetiska riktlinjer borde utformas. Hon ser arbetet med riktlinjerna som ett 
uttryck for engagemang, ett intresse för yrkets utveckling och en vilja till ansvar. Hennes en
gagemang i yrkesetiska frågor kopplas här till en vilja att se större yrkesstolthet i biblioteka
riekåren. Visserligen kan framarbetande! av yrkesetiska riktlinjer kopplas till en negativ pro
cess där en yrkeskår forsöker monopolisera sitt kunskapsområde och omyndigförklara all
mänheten, men hon tror inte att detta kommer ske i bibliotekariekåren.54 

Arne Krokan, som då var lektor vid Bibliotekshögskolan i Oslo, anser att diskussionerna kring 
yrkesetik och en eventuell professionalisering av bibliotekarieyrket har blandats samman. 
Många av debattörerna hade nämligen motiverat intresset för yrkesetik och utarbetandet av 
yrkesetiska riktlinjer med att detta skulle bidra till en professionalisering och därmed en högre 
status för bibliotekarieyrket Krokan hävdar dock att bibliotekarieetiska riktlinjer knappast 
kommer att medföra de fördelar som Rosenqvist ser, t.ex. högre yrkes status. Därför tycker han 
att den bibliotekarieetiska debatten inte är särskilt viktig och nämner flera andra frågor som 
han anser vara betydligt mer intressanta. Denna artikel publicerades 1989 och då hade frågan 

51 Häggström, Britt-Marie, (1985), Etik?: varför har vi aldrig talat om det förut? Il DIK-forum, 
12, s. l o 
52 Balslev & Rosenqvist, s.16 
53 Rosenqvist, Kerstin, (1986), Bibliotekarier må formulere en yrkesetikk // Bog og bibliotek, 
12, s. l O och 12, Rosenqvist, Kerstin, (1987), Vår yrkesetik: en kvalitetsaspekt på biblio
teksarbetet // Tidskriftför dokumentation, 2, s. 45, Balslev & Rosenqvist, s. 19 
54 Rosenqvist, Kerstin, (1987), s. 43 - 49 
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uppenbarligen debatterats tillräckligt för att väcka denna motsatta åsikt. 55 Diskussionen kring 
vikten av yrkesetiska riktlinjer fortsatte sedan med andra debattörers inlägg. 56 

I samband med utarbetandet med de yrkesetiska riktlinjerna höjdes även kritiska röster i en 
norsk bibliotekstidskrift Artikelförfattarna ger även här uttryck f'ör åsikten att nedtecknandet 
av riktlinjer var mer eller mindre onödigt och att en aktiv diskussion av ämnet på bibliotekari
emas arbetsplatser var viktigare för att nå en etisk medvetenhet. Riktlinjerna utarbetades ju 
främst av de nationella fackförbunden och inte av bibliotekarierna "i gemen".57 

Trots dessa inlägg var dock den allmänt rådande inställningen att det fanns goda skäl för att 
utarbeta yrkesetiska riktlinjer. I Sverige tillsatte DIK-förbundet 1992 en arbetsgrupp med re
presentanter ur både Svenska folkbibliotekarieförbundet (SFF) och De vetenskapliga bibliote
kens tjänstemannaförening (VBT). Således var både folk- och forskningsbibliotekarier med i 
utformandet av de etiska riktlinjerna, som godkändes 1993.58 

Under denna tidsperiod hölls även konferenser i ämnet. Bland annat ägnades en nordisk kon
ferens för bibliotekariestudenter åt diskussioner kring bibliotekariemas yrkesidentitet och stu
denterna sammanställde en resolution där de skrev att yrkesetiska riktlinjer var en nödvändig
het för yrkets professionalisering. 1990 hölls även en konferens för bibliotekarier i Reykjavik, 
där man diskuterade att utarbeta en gemensam nordisk bibliotekarieetisk standard. 59 

6.3 1990-tal 

Den nordiska etikdebatten och konferensen i Reykjavik 1990 utmynnade ett år senare i att 
Kerstin Roseriqvist gav ut sin rapport Biblioteksetik och bibliotekarieetik, där hon diskuterar 
förutsättningarna för att utveckla en gemensam standard för nordisk bibliotekarieetik Någon 
sådan har dock ännu inte utvecklats. Därefter undersökte Rosenqvist och Balslev bibliotekari
emas praktiska yrkesetiska handlande i Bibliotekarien och samvetet som 
publicerades 1994. Dessa rapporter har vi tidigare redogjort för i kapitel 5. Den nordiska de
batten i artikelform utmynnade alltså som vi tidigare konstaterat i att dessa monografier gavs 
ut. 

Diskussionen om yrkesetik slutar dock inte med detta. I kölvattnet av utgivandet av Bibliote
karien och samvetet skrevs ett flertal recensioner och diskuterande artiklar. De flesta välkom
nade denna undersökning och såg den som ett gott underlag för vidare. debatt kring bibliote-

55 Krokan, Arne, (1989), Yrkesetikk og profesjonalisering Il Bok og bibliotek, 4, s. 6-9, 32-34 
56 T.ex. Perselli, Jan, (1990), Förutsättningar för en bibliotekarieetisk debatt Il Biblioteksbla
det, 9, s. 284ff 
57 Nielsen, Berit Ch., (1988), En ytring om etikk, profesjon og pavens skjegg Il Bok og biblio
tek, 4, s. 19, L.S. [Live Slang, sign] , (1988), Om yrkesetikk på biblioteksmotet Il Bok og bib
liotek, 7, s. 19 
58 Balslev & Rosenqvist, s. 18, Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier, (1993), Il D/K-forum, 
l, s. 15 
59 Atlestam, Ingrid, ( 1990), Etik : kosmetika eller grundval Il Bis, 2, s. 30 
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kariemas yrkesetik.60 Agneta Lindhe från BIBSAM menar dock i en kritisk recension att för
fattama till rapporten missat att undersöka huruvida de nordiska bibliotekarierna överhuvud
taget anser sig ha en gemensam yrkesetik.61 

~.4 Yrkesetiska riktlinjer 

Som vi tidigare nämnt utarbetades de svenska yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier inom 
DIK-förbundet. Detta skedde genom ett samarbete mellan SFF (Svenska Folkibliotekarieför
bundet) och VBT (Vetenskapliga Bibliotekariers Tjänstemannafdrening) och riktlinjerna gäl
ler således för bibliotekarier anställda både vid folk- och forskningsbibliotek Inom arbets
gruppen ansågs det nämligen vara viktigt att markera att bibliotekarieyrket utgör en gemen
sam profession. 62 

Riktlinjerna publicerades för första gången i DIK-forums första nummer 1993 och är även 
utgivna i ett litet häfte med titeln Bibliotekarieprofessionen med yrkesetiska riktlinjer. Riktlin
jerna är bifogade denna uppsats som bilaga 3. 

DIK-förbundet valde att utforma etiska riktlinjer, som utgör en svagare form av styrning än 
etiska regler som även brukar kompletteras med en instans som granskar efterlevnaden av 
dessa. Detta beror på riktlinjernas syfte. DIK-förbundet ville snarare väcka en yrkesetisk dis
kussion bland landets biblioteksanställda och skapa ett yrkesetiskt medvetande bland bibliote
karierna, än få dem att bete sig på ett särskilt sätt i vissa specifika situationer. Därför är det, 
enligt vår åsikt, snarare det faktum att DIK-förbundet intresserade sig för denna fråga och 
utarbetade riktlinjer överhuvudtaget som är det väsentliga, och inte riktlinjemas innehåll eller 
ordalydelse. Anledningen till att man inom bibliotekariernas största fackförbund lade sådan 
vikt vid de yrkesetiska frågorna var att man såg dem som en del i strävandena efter att skapa 
en bibliotekarieprofession. Detta tydliggörs också av att de yrkesetiska riktlinjerna publiceras 
tillsammans med DIK-förbundets professionskriterier. 

De yrkesetiska riktlinjerna är tämligen kortfattade och uppställda under fYra huvudrubriker. 
Under rubriken Bibliotekariens allmännaförhållningssätt konstaterar man att biblioteksarbe
tet ska utgå från det enskilda bibliotekets mål och principerna orn demokrati, yttrande- och 
informationsfrihet. När det gäller Bibliotekariens förhållningssätt till användarna skall detta 
kännetecknas av respekt och jämlikhet samt av att bibliotekarien ska tillgodose låntagamas 
rätt till integritet. I stycket Bibliotekariens förhållningssätt till egen och andra yrkesgruppers 
profession uttrycker man sig positivt angående kollegial samverkan och respekt för andra yr
kesgruppers professionella etik. Under rubriken Bibliotekariens förhållningssätt till verksam
heten konstaterar man slutligen att enbart professionella bedömningar ska ligga bakom biblio
tekariens beslut och handlingar, samt att bibliotekarien inte skall utnyttja information for egen 

60 Madsen, Mona, (1994), Samvittighetsspörgsmål til bibliotekarerue // B70, 17, s. 495f, Stöby 
lngvarsson, Liselotte, (1995), Likheter är större än skillnader // D/K-forum, l, s. 17 
61 Lindhe, Agneta, (1995), Har bibliotekarier en egen etik // Biblioteksbladet, 2, s. 61 
62 De uppgifter vi här ger om utarbetandet av DIK-forbundets yrkesetiska riktlinjer för biblio
tekarier gavs av en av våra intervjupersoner som var aktiv inom DIK-förbundet vid tiden för 
riktlin j e mas utformning. 
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vinnings skull och att man ska samverka med sin arbetsgivare för att uppnå dennes mål med 
verksamheten. · 

De intervjuade bibliotekariemas åsikter om dessa yrkesetiska riktlinjer redovisas nedan i kapi
tel 8.3 och 8.4. 

28 



7. Yrkesetik och professionalisering 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att studera yrkesetikens förhållande till skapandet av 
en profession. Relationen mellan etik och profession har, som vi i föregående kapitet"redovi
sat, diskuterats flititgt i den bibliotekarieetiska debatten. Därför vill vi närmare belysa de teo
rier som formulerats kring detta samband. 

Inledningsvis diskuterar vi teorier kring vad en profession är, varför yrkesgrupper strävar efter 
att bli en profession, hur professionaliseringsprocessen går till samt för- och nackdelar med 
professionalisering. Sedan knyter vi dessa allmänna resonemang specifikt till bibliotekarieyr
ket och de professionaliseringssträvanden som gjorts. Inom de teoribildningar som vi intresse
rar oss för görs även en klar distinktion mellan begreppen professionalisering och professio
nalism. Vi kommer därför att förklara skillnaden mellan dessa begrepp och yrkesetikens 
funktioner i relation till dem båda. 

De professionsteorier som vi tagit del av redovisas i engelskspråkig litteratur kring bibliote
karieetik Gunnel Colnerud har även fördjupat sig i dessa teorier när hon studerat processio
naliseringsprocessen och yrkesetiken i läraryrket. Vi har i stor utsträckning tagit del av dessa 
teorier genom hennes verk. 

7.1 Profession 

I USA och England finns en mer uttalad professionskultur än i Sverige och de övriga nordiska 
länderna. Det märks inte minst i att engelskan har två uttryck för "yrke", dels ordet 
"occupation" och dels "profession". Denna tudelning klargör skillnaden mellan ett s.k. vanligt 
arbete och ett yrke som kräver akademiska studier eller består utav konstnärligt utövande.63 

Det finns en omfattande sociologisk forskning kring professioner och professionalisering. 
Professionsforskarna har som grund för sitt arbete försökt formulera vad en profession är. 
Vanligtvis sker detta genom att de ställer upp ett antal krav eller kriterier. Dessa varierar nå
got, men det finns även krav som återkommer hos flera forskare. Vi kommer här att kortfattat 
beskriva några av de förekommande definitionerna. 

I Professional ethics and librarians redogör de amerikanska biblioteksforskarna Lindsay och 
Prentice för ett antal grundläggande kriterier som de anser vara gemensamma för samtliga 
professioner: 

• Yrkesutövningen ska föregås av en längre tids utbildning som i de flesta fall sker på hög
skolenivå. 

• Arbetet ska vara intellektuellt till sin karaktär och inte bestå av praktiskt kroppsarbete. 
Utövaren föreslår vad klienterna ska göra snarare än att göra något själv. 

• Den enskilde yrkesutövaren besitter autonomi i sin arbetssituation, så till vida att han uti
från eget omdöme får fatta beslut och göra avväganden. Till följd av denna fria arbetssi-

63 Rosenqvist, Kerstin, (1991 ), s. 15 
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tuation behövs någon typ av internkontrolL Detta behov tillgodoses oftast av att yrkesetis
ka riktlinjer utformas. 

• Genom yrkesutövarnas kunskaper bistås samhället med värdefull service. Denna service 
ges utan egenintresse, till nytta för klienterna. 

• Yrkesutövarna är sammanslutna i en organisation, som formulerar mål och arbetar aktivt 
för professionens medlemmar. 64 

Colnerud och Granström har i en bok om lärares yrkesetik och yrkesspråk valt att redogöra for 
den amerikanske skolforskaren Lorties kriterier på en profession. Dessa är delvis annorlunda 
från de som Lindsay och Prentice satt upp: 

• Yrket ska vila på en gemensam kunskapsbas och det ska även finnas en vetenskapligt 
grundad teori kring yrkets utövande, som utövarna ska kunna använda for att lösa pro
blem. 

• Det ska finnas en formell auktorisation av samhället for yrkesutövningen. För att få utöva 
yrket måste man ha ett officiellt godkännande, t.ex. i form av en legitimation. Detta ute
stänger andra grupper från att utöva yrket. 

• Yrkesgruppen ska ha egenutformade etiska regler for yrkesutövningen. Dessa regler ska 
vara allmänt kända inom professionen och finnas nedskrivna i ett dokument. Det ska även 
finnas ett sanktionssystem mot förbrytelser och ett etiskt råd som man kan vända sig till. 

• Även Lortie tar upp yrkesutövarens autonomi och självbestämmande som ett kriterium.65 

Vi anser att dessa två definitioner tillsammans ger en god bild av de kriterier som vanligtvis 
används. För att ytterligare klargöra professionsbegreppet, kan vi även citera Chambliss de-. 
finition: 

Professionalism är en social relation varigenom utövarna av 
starkt specialiserade fårdigheter (medicin, juridik, pedagogik, 
forskning) går med på att ställa sina fårdigheter till andras 
förfogande i utbyte mot rätten att reglera sitt eget beteende 66 

------- ~ 

Exempel på yrken som uppfyller de professionskriterier vi här har nämnt och som traditionellt 
anses vara professioner är läkare, advokater och präster. Enligt Colnerud och Granström utgår 
de flesta professionsteoretiker från läkarnas, advokaternas och psykologernas situation. 67 

64 Lindsey, Jonathan A. och Prentice, Ann E., (1985), Professional ethics and librarians, s. 2 
65 Lortie, David, (1977), Schoolteachers: a sociological study, refererat ur Colnerud, Gunnel 
och Granströ m, Kjell, (1993 ), Respekt för lärare: om lärares professionella verktyg -yrkes
språk och yrkesetik, s. 18 
66 Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell, (1989), Läraryrkets professionalisering :yrkesetik 
och yrkesspråk- två viktiga aspekter, s. 11 
67 Hellberg, Inga, (1991), Professionalisering och modernisering: en studie av nordiska aka
demiker i offentlig tjänst, s. l O och Colnerud & Granström, (1989), s. 4 
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7.2 Professionalisering 

Professionalisering kan definieras som en process eller strävan hos ett yrke att nå en högre 
position i samhället. Anledningarna till att en yrkesgrupp forsöker skaffa sig professionell 
status kan varå att man eftersträvar ekonomiska fordelar i form av högre lön, ökad makt och 
samhällsinflytande, ökat förtroende och högre status i allmänhetens ögon.68 

Sociologen Inga Hellberg anser dock att professionaliseringsprocessens yttersta drivkraft lig
ger i yrkesutövamas vilja till diskretion. Hon menar att de statusmässiga vinstema spelar en 
stor roll men att de inte ensamma kan anses forklara professionaliseringssträvandena hos en 
yrkesgrupp. Diskretion innebär att yrkesutövaren· själv har rätt att besluta i de mer eller mindre 
oforutsägbara valsituationer som hon ställs infor i sitt dagliga arbete. Dessa val är ofta situa- · 
tionsbunda, kräver snabba beslut och kan inte lösas genom inlärda rutiner. Istället gör den 
professionelle sina val utifrån de omständigheter som denne anser vara relevanta i en specifik 
situation. Hur man utifrån sitt eget omdöme beslutar och handlar kontrolleras inte från någon 
övre instans, vilket medfor såväl ansvar som frihet. Skälet till att yrkesgrupper eftersträvar 
diskretion är just den fria arbetssituationen, där man slipper daglig kontroll av att man genom
fort sina arbetsuppgifter på ett dugligt sätt.69 

En professionaliseringprocess handlar därmed om en yrkesgrupps vilja att höja eller försvara 
sin position i forhållande till det övriga samhället, t.ex. i relationerna till näraliggande yrkes
kårer samt om att försöka skapa sig en arbetssituation som kännetecknas av frihet under an
svar.70 

Colnerud tar upp tre delmoment i en yrkesgrupps professionaliseringssträvanden. Med auto
nomisering menas att yrkesutövarna avgränsar sitt kompetensområde och att de självständigt 
kan besluta över vissa av sina arbetsvillkor, t. ex. hur arbetsdagen läggs upp och vilka yrkes
mässiga kontakter som tas. Detta kan jämföras med Lindsay och Prentice tredje punkt i pro
fessionskriterierna som vi redovisat ovan. Som exempel på en profession med autonomi näm
ner Colnerud psykologerna, som har stor kontroll över sin arbetssituation då de inte styrs utav 
regler eller andra gruppers krav, t.ex. kan de själva diktera villkoren för kontakten med sina 
klienter. 

Till professionaliseringen hör även att yrket förvetenskapligas. Detta innebär att den utbild
ning som föregår yrkesutövandet bedrivs på högskolenivå, och att man även ägnar sig åt 
forskning och tillsätter professurer inom yrkesområdet. På så sätt skapar yrkesgruppen en teo
retisk kunskapsbas for det praktiska yrkesutövandet 

Då en yrkesgrupp uppnått viss autonomi och status kan den genom s.k stängningsstrategier 
avgränsa den egna gruppen från andra yrkesutövare. Genom att få koritroll över utbildningen 
och antagandet av nya medlemmar kan yrkesgruppen skaffa sig en monopolställning inom sitt 
kunskapsområde, då enbart de specialutbildade f'ar rätt att utöva yrket. Ett tecken på att yrkes
gruppen lyckats med sina professionaliseringssträvanden är att staten visar sitt förtroende for 

68 Colnerud & Granström, (1993), s. 23 
69 Hellberg, Inga, s. 18f och Colnerud, Gunnel, (1995), s. 34 
7° Colnerud & Granström, (1993), s. 23f, Colnerud, Gunnel, Yrkesetik: en begreppsanalys och 
litteraturöversikt (1990), s. 20, Colnerud, Gunnel, (1995), s. 34 
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yrkesutövarna genom att utfärda legitimationer eller dylikt till dem. För att detta ska ske krävs 
dock att professionen utövar intern kontroll över medlemmamas beteende genom t.ex. etiska 
regler.71 

7.3 Kritik och försvar av professionalisering 

Vissa teoretiker har framfort kraftig kritik mot professionaliseringssträvandena inom ännu inte 
professionella yrken. Kritiken grundar sig främst på det faktum att det bara är yrkesgruppen 
själv som tjänar på en professionalisering. Yrkesutövarna sjalva får då ekonomiska fördelar 
och högre status i samhället. Vissa teoretiker menar att det enbart är dessa gruppegoistiska 
intressen som ligger bakom professionaliseringssträvandena. Till professionaliseringens ne· 
gativa verkningar anses även höra en ökad specialisering, som kan få till följd att ingen har 
totalansvaret för verksamheten på en arbetsplats. Det kan även ske en ökad byråkratisering 
och ett ökat beroende av fackfolk. 

De forskare som försvarar en professionalisering, menar att den förutom de gruppegoistiska 
effekterna även genererar en ökad vetenskaplig och yrkesmässig kompetens hos yrkesutövar· 
na. I och med professionaliseringen får yrkesutövarna ett större ansvar för sina arbetsuppgifter 
och hur de utförs och de kan även ställas till svars för sina misstag. I en professionaliserings
process medvetandegörs utövarna om den makt och frihet som de besitter, och det ansvar som 
följer därav. Det är i detta sammanhang viktigt att yrkesgruppens specifika ansvarsområde 
definieras, så att man inte försöker utöva makt utanför sitt ansvarsområde. 
Inom professionen utvecklas även egna normer som reglerar utövamas beteende och som bi
drar till att hämma de negativa effekterna av gruppegoism och ökad makt. Det etiska medve
tandet i yrkesgruppen förstärks förhoppningsvis genom en professionaliserings· process. 72 

7.4 Bibliotekarieyrket och professionaliseringssträvandena 

I Bibliotekarieetik och biblioteksetik från 1991 redogör Kerstin Rosenqvist för ett flertal åsik
ter kring huruvida bibliotekarieyrket kan anses vara en profession. Själv tar hon inte ställning 
i frågan - vilket vi tycker är en smula underligt, då hon tidigare deltagit flitigt i den yrkesetis
ka debatten, där professionssträvandena ansetts vara ett skäl till att utarbeta riktlinjer. Sam
mantaget f'ar man dock bilden av att bibliotekarieyrket ännu inte allmänt anses utgöra en pro
fession, även om vissa organisationer arbetar mot det målet. Rosenqvist vill även uppmärk
samma frågan om huruvida en professionalisering av yrket överhuvudtaget är eftersträvans
värd.73 

Rosenqvist refererar i Biblioteksetik och bibliotekarieetik bl. a. en norsk artikel från 1980-talets 
slut, där författaren anser att bibliotekarieyrket i Norden kan anses vara en s.k. semiprofes
sion. Den största anledningen till att yrket inte kan anses vara en profession ligger i att det inte 
finns någon forskning eller teoretisk modell som ligger till grund för yrkesutövningen. Växel
verkan mellan teori och praktik uteblir, och denna anses nödvändig för en profession. Som 

71 Colnerud & Granström, (1993), s 23-26 
72 Detta avsnitt bygger på ibid, s. 26-29 
73 Rosenqvist, Kerstin, (1991), s. 15-21, 43f 
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semi-profession finns snarare vaga antagningar att grunda praktiken på, istället för vetenskap
lig kunskap. Denna åsikt har dock förlorat lite grund redan 1991, vilket Kerstin Rosenqvist 
konstaterar. Idag är den knappast hållbar i Sverige, då bibliotekarieutbildningen är akademise
rad och forskning bedrivs inom ämnet. 74 

Frågan om huruvida bibliotekarieyrket kan anses vara en profession har i Sverige främst dis
kuterats inom DIK, det största bibliotekariefackförbundet Det är även de som stått bakom 
bibliotekariemas professionaliseringssträvanden i vårt land. Enligt den fackligt aktiva biblio
teakrie som vi intervjuat ansågs professionaliseringsfrågorna vid tiden kring 1992 vara något 
som låg i tiden. Inom DIK hade de redan diskuterats under ett par år. Utarbetandet av yrkes
etiska riktlinjer kan som vi tidigare har konstaterat ses som en del av DIK-förbundets profes
sionaliseringssträvanden. 1993 publicerades dessa tillsammans med en samling profes
sionskriterer för bibliotekarier som även de utarbetats av SFF och VBT i samverkan. Bibliote
karieyrkets kärna kan enligt denna skrift sammanfattas i foljande punkter:75 

• Bibliotekarien är informationsförmedlare 
• Bibliotekarien har en pedagogisk roll 
• Bibliotekarien organiserar och systematiserar kunskap och information 

Man har även sammanställt en lista med kriterier som den enskilde bibliotekarien bör uppfylla 
för att anses vara en professionell yrkesutövare. Till dessa hör teoretisk utbildning och yr
kesetiskt medvetande, vilket som vi konstaterat ovan är kriterer som brukar nämnas i profes
sionaliseringssammanhang. Man kan således konstatera att DIK-förbundet sedan 1992 aktivt 
har verkat för att bibliotekarieyrket ska uppnå professionell status, både genom denna skrift 
och genom framtagandet av yrkesetiska riktlinjer. Det var även DIK-forbundets forsta verk
samhetsmål under perioden 1994 till 1997 att: 

ett professionellt agerande med integritet och hög kom
petem skall utmärka medlemmamas yrkesinsatser. DIK
forbundet skall definiera, utveckla och tydliggöra synen på 
professionen och dess villkor. 

I artikeln DIK:sfem mål, publicerad i slutet av 1996, redovisas arbetet inom DIK-förbundet 
for att uppnå dessa mål. 76 De yrkesetiska riktlinjerna och professionskriterierna arbetades 
fram redan 1992-1993. Sedan dess verkar inte mycket ha hänt i denna fråga inom DIK:s bib
liotekarieförbund. Den planerade sammanslagningen mellan SFS och VBT kan dock ses som 
ett steg på vägen mot att yrkesutövarna själva ser på bibliotekarieyrket som en profession. Så 
vitt vi kan bedöma saken har dock DIK:s professionaliseringssträvanden ännu inte vunnit 
fullkomligt gehör varken hos medlemmarna eller omvärlden. Bibliotekarieyrket får i Sverige 
fortfarande betraktas som en semi-profession, snarare än en profession. 

74 Rosenqvist, Kerstin, (1991 ), s. 19f 
75 Avsnittet om DIK:s professionskriterer bygger på DIK-förbundet, (1993), s. 4ff 
76 DIK:s fem mål, (1996) Il DIK-forum, 12, s 16 

33 



7.5 Professionalisering och yrkesetik 

I den litteratur vi har tagit del av forknippas yrkesetiska frågor med professionaliserings
processen så till vida att utarbetandet av etiska riktlinjer eller regler anses vara en mer eller 
mindre nödvändig del utav professionaliseringen. Som vi redovisat ovan anses etiska riktlinjer 
av somliga forskare vara ett kriterium på en profession. Detta hör samman med att yrkesgrup
pen i en professionaliseringsprocess eftersträvar en autonom ställning för att slippa yttre in
blandning. Om makthavande instanser i det omgivande samhället anser att en yrkesgrupps 
etiska regler är tillräckliga for att kontrollera och - eventuellt - bestraffa yrkesutövarna kan 
professionen slippa yttre kontroll, och därmed öka sin autonomi än mer. 

Etiska regler for en profession är en gemensam överenskommelse for hur man ska agera i oli
ka situationer och professionens ansvar utåt gentemot klienterna. Det är ett slags kontraktmed 
samhället, så att medlemmarna inte ska utnyttja de många gånger utelämnade 
klienterna.77 För att de etiska reglerna ska vara effektiva och få allmänhetens förtroende måste 
det finnas ett sanktionssystem. Om en medlem bryter mot reglerna utan att bli bestraffad kan 
hela professionen förlora sina klienters förtroende. Ifall medlemmen istället t.ex. blir utesluten 
visar det att professionen som helhet lägger stor vikt vid det etiska handlandet.78 

Kerstin Rosenqvist menar dock att ett regelverk fyller sin funktion även om det saknas ett 
sanktionssystem. Det är viktigt att kunna visa både allmänhet, arbetsgivare och de egna med
lemmarna att det finns ett skriftligt dokument som reglerar det etiska handlandet. Även själva 
processen med att arbeta fram riktlinjerna kan ses som en värdefull del i professionens strä
vande efter ökat förtroende. 79 

Etiska riktlinjer fyller även en funktion i professionaliseringsprocessen genom att vara ett 
fackligt förhandlingsargument, som kan ge fördelar till yrkesgruppen i form av t.ex. höjd lön 
och ökat självbestämmande. 

7.6 Professionalism och yrkesetik 

Professionalism skiljer sig betydelsemässigt från de två begreppen professionalisering och 
profession. I den professionsteoretiska litteratur som vi studerat är det dock bara Gunnel Col
nerud som i sina skrifter klargör skillnaden mellan å ena sidan begreppet professionalism och 
å den andra begreppen profession och professionaisering. Detta beror troligtvis på att det en
dast är hon som intresserar sig för yrkesetikens förhållande till professionalismen. Den övriga 
litteraturen behandlar uteslutande professionaliserings-processen och dess relation till yrkes
etik, något som vi tagit upp tidigare i detta kapitel. 

Som vi tidigare konstaterat betecknar professionaliseringsbegreppet en strävan efter att uppnå 
en viss status i förhållande till sin omvärld. I motsats till detta står begreppet professionalism 
for den praktiska yrkesutövningens kvalitet och yrkesutövarens kompetens. Professionalism 

77 Lindsey & Prentice, s. 5 
78 Colnerud & Granström, (1993), s. 135 
79 Rosenqvist, Kerstin, (1991) s. 22 
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kan definieras som en egenskap som i högre eller lägre grad utmärker en yrkesutövares prak
tiska handlande. Begreppet kan även sägas beteckna en ime kvalitet hos yrkesgruppen. 

Colnerud anser att denna kvalitet består av två element: dels ska utövarna besitta vissa kun
skaper och fårdigheter och-dels ska de vara medvetna om att de har ansvar för konsekvenserna 
av sitt yrkesmässiga handlande. För att uppnå en hög grad av professionalism bör kunskaper
na och ansvarskänslan vara integrerade i varandra. Både teoretiska kunskaper, tekniska får
digheter och moraliskt ansvar bör känneteckna den professionelle yrkesutövares relation till 
sin klient. 

Yrkesetiskt medvetande kan därmed ses som en viktig del av en yrkesutövares professiona
lism. Gunnel Colnerud beskriver detta i Respekt för lärare med följande ord: 

Yrkesetikens funktion för professionalism är att ge en ge
mensam värdebas för att öka kvaliten i det praktiska yrkes
utövandet och ge allmänheten en garanti för att yrkesgruppen 
är värd dess förtroende.80 

En medveten yrkesetisk hållning förbättrar kvaliteten på arbetet som utförs. Yrkesetiska rikt
linjer är uttryck för de principer som den professionelle förväntas omsätta till praktiska hand
lingar. På så sätt kan riktlinjerna, åtminstone teoretiskt, fungera som stöd och vägledning för 
hur den professionelle ska agera och hantera sitt ansvar i förhållande till en klient eller en ar
betsuppgift. 81 

Colnerud refererar även J. Elliotts teori kring sambandet mellan professionalism och yrkesetik 
i läramas arbetssituation. Han menar att professionalism kännetecknas av att yrkesutövarna 
har förmågan att överföra etiska principer till konkreta handlingar som är lämpliga i en speci
fik situation. 82 I Bibliotekarien och samvetet konstaterar man att den specifika situationen 
spelar en avgörande roll för de ställningstaganden en bibliotekarie gör i en etiskt problematisk 
situation. 83 I dessa dagliga avgöranden, som är huvudtemat i vår uppsats, antar vi .att bibliote
kariernas professionalism och yrkesetiska medvetande ger sig till känna. 

8° Colnerud & Granström, (1993), s. 124 
81 Avsnitten bygger på Colnerud, Gunnel, (1990), s. 20f och Colnerud, Gunnel, (1995), s. 35f 
82 Colnerud, Gunnel, (1995), s. 35 
83 Balslev & Rosenqvist, s.224 
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8. Resultatredovisning 

Vi ska här redovisa resultaten av de intervjuer som vi under våren och hösten 1996 genomfört 
med fjorton bibliotekarier anställda vid folkbibliotek. 

Eftersom vi inte har till syfte att teckna några petsonporträtt av de intervjuade bibliotekarierna 
kommer vi som regel inte att ange vilken bibliotekarie som sagt vad. Detta beror främst på att 
vi värnar om bibliotekariemas anonymitet. Dessutom tycker vi inte att relevansen i att ange 
vilken person som står bakom vilket uttalande uppväger det faktum att texten skulle bli förhål
landevis tungläst om vi inkluderade sifferhänvisningar varje gång vi citerar eller gör referat ur 
intervjuerna. När vi bedömt det vara av intresse att en bibliotekarie står bakom flera relaterade 
uttalanden påpekar vi detta samband i den löpande texten. 

8.1 Bakgrund till resultatredovisningen och bibliotekariernas 
definitioner av begreppet yrkesetik 

De intervjuade bibliotekariemas definitioner av begreppet yrkesetik kan i vårt material sökas 
dels i svaren på de specifika frågor vi ställde kring detta och dels i kommentarer som "men det 
kanske inte hör till yrkesetiken" eller "det är väl etik det också". Dessutom skulle man även 
kunna se på intervjuerna som helheter och analysera vilka frågor som informanterna framhä
ver eller tonar ned. Då vi höll oss relativt strikt till en på förhand fastställd frågemall, som av 
naturliga skäl utgick från vår egen definition av begreppet yrkesetik, låter detta sig dock inte 
göras i någon större omfattning. I en intervju hände det t.ex. att en bibliotekarie inte höll med 
oss om att man kunde se yrkesetiska dimensioner i frågor angående merlieurvaL Tyvärr var vi 
oflexibla nog att trots detta diskutera detta område med honom utifrån vår frågemanual. Gi
vetvis borde vi först och främst ha diskuterat hans skäl till att inte se någon etisk dimension i 
dessa frågor. 

Som intervjuare har vi i mötet med våra informanter haft vår egen uppfattning om vad yr
kesetik är. Denna definition ligger till grund för våra frågeställningar och de diskussioner vi 
fört i våra intervjuer. Informanterna har däremot - som vi närmare redogör för nedan - i de 
flesta fall inte haft någon egen, fastslagen uppfattning om vilka frågor som kan karaktäriseras 

, som yrkesetiska eller rymmandes en yrkesetisk dimension. Vi har fått intryck av att samtalet 

l 
med oss för dem har varit det första tillfälle då de ställts inför frågan vad etik inom bibliote
karieyrket är för något. Två informanter frågade vid intervjutillfället efter vår definition av 
yrkesetik och för den mest osäkre informanten redogjorde vi själva för den, i syfte att få igång 
en diskussion. Då vi vid samtliga intervjutillfållen följt vår frågemall har samtalet mellan oss 
och informanterna vilat på en gemensam uppfattning om att de områden som vi tar upp röran
de upplysningsplikten, låntagarbemötande, ruedieurval m.m. kan definieras som yrkesetik. I 
de fall då informanterna verkat osäkra på om det diskuterade området överhuvudtaget haft en 
yrkesetisk dimension, tenderade diskussionen att mestadels kretsa kring konkreta situationer 
och praktiska göromål. Detsamma gäller i stort för intervjuerna vi genomförde med de biblio
tekarier som var mest osäkra på begreppet yrkesetik. 

I de flesta fall har vi och våra informanter haft en förhållandevis likartad uppfattning om vad 
yrkesetik är. Man bör dock inte b011se ifrån att de åsikter informanterna ger uttryck för i in-

36 



tervjuerna till viss del kan ha påverkats av det papper som vi skickat ut till dem in!ör inter
vjutillfållet. I utskicket framgår det att vi vill veta vad de har för uppfattning om vad yrkesetik 
är, samtidigt som vi också redogör för att vi vill tala om upplysningspliktens eventuella grän
ser, låntagarbemötande, inköpsfrågor m.m. På så sätt fick informanterna kännedom om vilka 
områden som innefattades i vår definition redan innan intervjutillfället 

När vi ställde våra frågor om vad bibliotekarierna ansåg vara yrkesetik, kunde vi ibland upp
leva att de kände sig ställda mot väggen och generade eller obehagliga till mods över att inte 
ha en välformulerad och grundligt genomtänkt definition att delge oss. De verkade inte med
vetna om att de trots allt gav oss den information vi efterfrågade, utan förutsatte dessvärre att 
vi helst ville se att de var vältaliga och "pålästa',. Ett allmänt intryck har tyvärr varit att de 
intervjuade bibliotekarierna har upplevt sig själva som svamliga- något som kanske beror på 
att de flesta visade sig vara ovana att diskutera arbetsrelaterade problem i termer av yrkesetik. 

8.2 Hur bibliotekarierna förbåller sig till och definierar begreppet 
yrkesetik 

Vi ska här redogöra för vad informanterna definierar som yrkesetik och yrkesetiska dilem
man. En näraliggande fråga som vi anser vara värd att uppmärksamma är de intryck vi fått av 
hur bibliotekariernaförhåller sig till begreppet yrkesetik, något som snarare rör deras upp
fattning av termen i sig än dess innehåll. Dessa frågor hänger så nära samman att vi i den föl
jande redovisningen inte skiljer dem åt. 

Bland våra informanter utmärker sig en bibliotekarie genom att framföra en tydlig och sedan 
tidigare väl genomtänkt definition av vad yrkesetik är, samtidigt som hon är uppenbart van att 
begagna sig av begreppet. Hon ensam ger en säker definition. Ett mindre antal bibliotekarier 
ställer sig frågande till vad yrkesetik är och ger uttryck för stor osäkerhet inför hur man ska 
använda begreppet och med vilka betydelser man bör eller kan fylla det. De ger osäkra och 
avståndstagande definitioner. Det stora flertalet framför tankar kring vad de anser innefattas i 
begreppet yrkesetik, men hävdar samtidigt att de inte är vana att tänka i de termerna. De ger 
inte heller intryck av att ha nått fram till en egen fast definition av vad yrkesetik är, och försö
ker därför resonera sig fram till en godtagbar definition. De framför vad vi kallar resonerande 
definitioner. Det går inga vattentäta skott mellan dessa kategorier, utan det rör sig snarare om 
gradvisa skillnader i tankesätt Vi har delat in våra resultat i dessa tre grupper i hopp om att 
det ska bidra till tydlighet och överblick. 

8.2.1 Den säkra bibliotekarien 

Den bibliotekarie som starkast avviker från de andra har genom tidigare fackligt arbete 
konunit i kontakt med begreppet yrkesetik .och har även tagit del av den yrkesetiska debatt 
som vi refererat i denna uppsats. Hon anser också att det projekt rörande service- och attityd
frågor som hennes bibliotek deltagit i har haft ett visst inflytande på hennes yrkesetiska tän
kande och att det har fått henne att tänka och resonera kring dessa frågor. 

Vi fick intrycket att hon, som den enda av våra informanter, var van att applicera ett yrkes
etiskt tänkande på det praktiska bibliotekariearbetet. Enligt vår uppfattning tog detta sig ut-

37 



tryck i att hon med större lätthet än de resonerande bibliotekarierna kunde abstrahera de prak
tiska problemen och diskutera dem utifrån ett etiskt synsätt. Hon är inte den enda som säger 
sig ha tänkt mycket kring dessa frågor tidigare, men är däremot ensam om att ha tänkt på dem 
just i termer av yrkesetik. 

Denna bibliotekarie formulerade utan någon tvekan sin definition av yrkesetik: 

Jag tycker att det innefattar flera delar, dels så innefattar det hur 
man bemöter och lämnar service till låntagaren, dels innefattar 
det förhållandet kollegor emellan, dels så innefattar det liksom 
ärligheten inför en själv, och i viss mån även förhållandet med 
arbetsgivaren. --- Det är nog aila delarna som man måste lägga 
in i det. 

Det som skiljer denna definition från de övriga är dels att den uttalades utan någon som helst 
osäkerhet och dels att dess innehåll är precist och välavgränsat Hon utvecklar dessutom sitt 
synsätt genom att försöka tydliggöra vad det är som skiljer ett etiskt problem från andra pro
blem i bibliotekariearbetet, och menar att "det etiska" framförallt aktualiseras i bibliotekariens 
förhållande till omvärlden: 

Så det etiska är när jag hammir i den situationen att jag måste 
göra avväganden som handlar om mitt förhållande till min 
kund, som ett exempel, eller mitt förhållande till mig själv, 
skall jag egentligen gå vidare, skall jag egentligen svara på 
den här frågan, skall jag egentligen ... vad skall jag göra, så 
att säga. Där jag själv blir en del i det hela, en mer subjektiv 
sak än att bara hitta rätt bok eller hitta rätt svar. 

Denna del av hennes definition skiljer sig inte från vad majoriteten tar upp (se 8.2.3). Man kan 
kortfattat säga att det handlar om kundbemötande och val av servicenivå. Däremot skiljer hon 
ut sig genom det klara och förhållandevis utförliga sätt som hon i citatet ovan definierar "det 
etiska". 

Denna bibliotekaries definition av bibliotekariens yrkesetik är dock vidare än någon annan. 
Hon är ensam om att explicit ta upp kollegiala relationer och förhållandet till arbetsgivaren 
som hörandes till yrkesetiken. Det är dessutom de kollegiala relationerna och inte de till bib
liotekets besökare, som hon personligen anser vara mest konfliktfyllda och problematiska. 
Eftersom vi höll oss till vår frågemall diskuterade vi inte förhållandet till kollegor och arbets
givare närmare med henne, men vi fick ändå en viss inblick i vad det är som hon upplever 
som ett etiskt dilemma i dessa förhållanden. 

Redan innan hon utbildat sig till bibliotekarie, när hon arbetade som bibliotekskanslist, säger 
hon sig ha fascinerats av mötet mellan biblioteksinstitutionen och den enskilde låntagaren. 
Sedermera insåg hon att utfallet av detta möte till väldigt stor del är beroende av vilka attity
der bibliotekspersonalen har och hur dessa yttrar sig i bemötandet av biblioteks-besökarna. 
Det problematiska i de kollegiala relationerna beror på att hon uppfattar det som att kollegor
na intar en "institutionsattityd" som ofta hindrar låntagama från att få ut så mycket som möj
ligt i sitt möte med biblioteket. Konkret kan detta innebära att besökaren inte erhåller den in-
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formation hon söker. Hindren för detta anser denna bibliotekarie dels vara en attitydfråga: hon 
upplever yrkeskåren som alltmer oengagerad och passiviserad i informationssökningsproces
sen. Bibliotekarierna i gemen anstränger sig inte tillräckligt mycket fOr att ta väl hand om 
biblioteksbesökama. Dels upplever hon att det i biblioteks-systemet finns inbyggda begräns
ningar för vilken service och informationsförmedling man som bibliotekarie kan ställa upp 
ni.ed. Som exempel på en sådan situation berättar hon foljande episod: 

Som denna kvinnan som kom här nu, hade vart på [ett annat 
bibliotek inom samma organisation] och kunde inte få beställa 
böckerna där, utan fick gå hit for att göra det. Och det kan 
jag inte forstå, for det är bara några knapptryckningar på 
terminalen, så det har inte att göra med arbets ... att det skulle 
vara besvärligt arbete eller så, möjligtvis kan det vara att de 
haft så mycket men, men inte ens det ska ju hindra dem från 
att i alla fall erbjuda, så kan hon avgöra om hon har lust att 
vänta eller inte. Sådant, tycker jag. Och nu var det naturligt
vis oetiskt av mig att sitta och berätta detta för er, att kolleger
na där har gjort såhär, och det är väl det jag kan tycka är pro
blematiskt, just det här att hur långt ska solidariteten gentemot 
kollegor gå och så vidare. Eller den här kårandan, då. 

Som man kan se av resonemanget ovan så hänger denna bibliotekaries kollegieetiska problem 
samman med kundbemötandefrågorna. Något motsägelsefullt mot vad som redovisats ovan 
säger hon också att de kanske största etiska dilemmana av bibliotekarisk karaktär uppstår i 
mötet med låntagarna. Det är dock möjligt att hon inte definierar kollegieproblematiken som 
"bibliotekarisk". Tyvärr· framgår inte detta av vår intervju. 

Sammanfattningsvis skiljer sig denna bibliotekarie från de övriga genom att hon tidigare har 
tänkt på dessa frågor i termer av yrkesetik, genom att framföra en tydlig definition av vilka 
områden hon anser höra till bibliotekariers yrkesetik, samt genom att definiera forhållandet till 
arbetsgivaren och kollegorna som innefattande yrkesetiska dilemman. 

8.2.2 De osäkra och avståndstagande bibliotekarierna 

Den mest osäkra och avståndstagande attityden till begreppet yrkesetik gavs av en biblioteka
rie som spontant associerade termen till arbetet på häktesbibliotek Han är anställd på ett 
folkbibliotek men har tidigare arbetat timmar på stadens häktesbibliotek och anser att: 

... det är liksom enbart där (på häktes biblioteket] som jag har 
kommit i kontakt med etiska frågor på det sättet, men sedan, 
jag vet inte vad man räknar dit. --- det är ingenting som jag 
går och funderar på sådär i vardagslag utan att det är någon
gång då man får det aktualiserat, problemet, och att jag har 
varit lite på häktet och där blir det aktuellt på en gång. 

Denna bibliotekarie erkänner öppet sin osäkerhet infor användandet av termen yrkesetik ap
plicerat på en bibliotekaries arbete. På vår direkta fråga om vad han anses innefattas i termen 
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svarar han att ''Ja, det vetjag inte riktigt faktiskC' Han är den ende av våra intervjuobjekt som 
så markant har uttalat sin förvirring. Det är möjligt att andra intervjupersoner varit ungefår 
lika förvirrade, men de har då valt att inte säga det rakt ut. 

Samtidigt har denne bibliotekarie faktiskt en egen uppfattning om vad bibliotekarieetik är. 
Han anser att det är något som inte aktualiseras till vardags eller på ett folkbibliotek, i någon 
högre utsträckning. Snarare är det något som förekommer på häktesbiblioteket, där problemen 
kan vara mer tydliga och extrema. Han definierar inte yrkesetik som en dimension av de var
dagliga bibliotekariegöromålen, utan tycker att rätt/fel-problematiken främst aktualiseras i 
mer extraordinära situationer, som är mer vanligt förekommande på häktesbiblioteket 

Inspiration till att anse yrkesetiska dilemman vara något som främst hänger samman med ex
traordinära situationer, kan han ha fått ifrån sin läsning av Bibliotekarien och samvetet. Innan 
intervjutillfållet hade han skaffat fram och läst både denna skrift och Biblioteksetik och biblio
tekarieetik. Som vi tidigare redovisat består Bibliotekarien och samvetet av ett antal tämligen 
hårddragna situationer som tex. att en synbart deprimerad person ber att få låna Handbok i 
självmord. 

Den osäkre bibliotekarien hade med sig båda skrifterna vid intervjutillfållet, vilket tillsam
mans med hans osäkra svar på våra inledande intervjufrågor gav oss intrycket av att han ansåg 
sig befinna sig i ett illa förberett förhör. Vi som intervjuare kände oss tilldelade en oönskad 
roll som "bättre vetande", då det verkade som om han trodde att vi ansåg oss sitta inne med de 
rätta svaren på frågorna. 

Den bibliotekarie som gav en säker definition hade en positiv inställning till begreppet yr
kesetik. Som vi senare ska se har även majoriteten av de resonerande bibliotekarierna det. De 
anser det vara ett användbart begrepp och tror att en yrkesetisk diskussion inom biblioteka
riekåren skulle kunna förbättra det utförda arbetet och verka statushöjande. Den osäkre biblio
tekariens ovana och förvirring inför begreppet alstrar dock en viss skepsis och en genomgåen
de mer negativ inställning till huruvida yrkesetik är ett användbart begrepp inom biblioteksar
betet På vår direkta fråga om vad han anser innefattas i begreppet yrkesetik svarar han: 

Ja, det vetjag inte riktigt faktiskt. Om det bara är så att det 
är frågan om visst material som kan vara kontroversiellt eller 
så, hur man tillverkar bomber och de här standarduppsätt
ningama, eller hur man tillverkar amfetamin och sådana sa
ker. 

Med "standarduppsättningar11 antar vi att han menar de klassiska exemplen på situationer där 
yrkesetiska dilemman aktualiseras i bibliotekariearbetet, t.ex. när ett barn vill veta hur man 
tillverkar sprängämnen eller när en häktad person villläsa om hur man tillverkar amfetamin. 
Det är fall av denna typ som tas upp i Bibliotekarien och samvetet. Den osäkre bibliotekarien 
fortsätter sedan: 

Eller rör det [yrkesetiken] även inköpspolitik och så, jag vet 
inte faktiskt, om man kan föra inköpspolitiken till etiken, på 
något sätt så har det ju ett samband. Men lite olika också 
kanske. --- Det är mer en fråga om mål, politik ... Det känns 
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inte riktigt naturligt att tänka på det som etik. 

Här opponerar han sig mot vår åsikt att inköpsarbetet och ruedieurvalet har en etisk dimen
sion. Det har för honom framgått att vi tycker så av det papper vi skickat ut innan intervjun. 
Han är den ende som klart ifrågasätter något av de områden som vi ansett innehålla intressanta 
yrkesetiska dilemman. Han kan tyvärr inte ge någon klar motivering till sitt ställningstagande 
utan säger att: 

Det är bara helt spontant [ somjag tycker så]. Jag har inte 
funderat närmare kring det. Och så är det med det mesta av 
mina funderingar kring etik, att det är ganska spontana fun
deringar. 

Vid en sammanfattande jämförelse kan man konstatera att den osäkre bibliotekarien inte tänkt 
på bibliotekarieyrket som innehållandes en yrkesetisk dimension tidigare. Därfor är han osä
ker på vad begreppet yrkesetik betyder både for oss och i allmänhet. Vi antar att det är till 
följd av detta som han har en ganska skeptisk inställning till begreppet som sådant. Han skil
jer sig även från våra övriga intervjupersoner genom att anse att den yrkesetiska problemati
ken i bibliotekarieyrket framforallt aktualiseras i mer extraordinära situationer. På grund av 
hans osäkerhet och spontaniteten i hans åsikter var det ganska svårt att diskutera dessa frågor 
med honom. 

Två andra bibliotekarier ansluter sig på varsitt sätt till den mest osäkre bibliotekariens synsätt. 
En av dessa är anställd på samma bibliotek som honom och har även hon läst de två skrifterna 
infor intervjun. Hon definierar förvisso inte yrkesetiken som enbart knuten till de mer extra
ordinära situationerna på ett bibliotek, men anser det inte heller vara frågor som aktualiseras 
varje dag. När vi frågar om vad hon anser innefattas i begreppet yrkesetik refererar hon endast 
till de två skrifterna och säger att hon instämmer i deras definitioner. 

En tredje bibliotekarie är skeptisk till huruvida det är fruktbart att överhuvudtaget anlägga ett 
yrkesetiskt perspektiv på en bibliotekaries arbetssituation. Han visar sig också ha svårt att 
tänka på de praktiska göromålen ur ett rätt'fel-perspektiv under vår intervju och hävdar att 
man i en bibliotekarieetisk diskussion, som t. ex. vår vid intervjutill fället, tenderar att antingen 
anlägga ett för brett och högt perspektiv eller ett alltför småttigt perspektiv for att diskussio
nen ska bli meningsfull. Om man utgår från de principer och värderingar som bör ligga till 
grund för en bibliotekaries arbete, blir det svårt att applicera etiken på praktiska situationer. 
Om man istället utgår från de praktiska situationerna finns det även där hinder for en menings
full diskussion: 

Ska telefonen gå före personliga besökare? Ska man ta in 
en bok från en filial till den somjust kommer och är lite på
stridig just då, men att det finns en kö på ett par tre personer 
som har köat på ... Sådana saker. Ska man vara oförskämd 
mot folk som är oförskämda? Det är så väldigt småttiga etiska 
frågor. Kanske inte så ens att man ska sätta en sådan vacker 
titel som etik på dem. 
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Detta kanjämföras med den säkre bibliotekariens utläggning och tolkning av en liten incident 
som inträffat under hennes arbetsdag, som vi citerat ovan i stycke 8.2.1. Den säkra bibliote
karien är till skillnad från denne ytterst benägen att anlägga ett etiskt perspektiv på även de 
"småttiga" händelserna i en bibliotekaries arbete. 

Vi ser hos dessa tre personer uttryck får skepsis infår huruvida yrkesetik är något som ofta 
aktualiseras i en bibliotekaries arbete och om det är viktigt att diskutera sådana frågor. De är 
även osäkra på vad begreppet yrkesetik innefattar och definierar inte de problem de stöter på 
som etiska utan snarare som praktiska dilemman. Därfår har de svårt att se vari bibliotekarie
arbetets etiska dimensioner finns. Utifrån detta synsätt kan givetvis en bibliotekarieetisk dis
kussion verka relativt obefogad. 

8.2.3 De resonerande bibliotekarierna 

Majoriteten av de bibliotekarier vi intervjuade framfårde definitioner som var osäkra och re
sonerande till sin karaktär. De flesta bibliotekarierna uppger sig ha ha tänkt på yrkesetiska 
frågor tidigare, men säger sig inte ha tänkt på problemen i termer av "yrkesetik". Följande 
uttalanden från två bibliotekarier är karaktäristiska svar på vår fråga om intervjupersonen 
tänkt något kring yrkesetiska frågor tidigare: 

Det [yrkesetik] är väl ingenting somjag har någon välgrundad 
genomtänkt ide om, utan det är ju att det poppar upp hela ti
den då, då tänker man kanske inte på att det är moral och etik 
man sitter och funderar på, utan det är en specifik arbets
situation. 

Ja, jag tycker att man gör det ganska ofta faktiskt [tänker kring 
yrkesetiska frågor] när man sitter och pratar med sina kollegor, 
om hur man ska förhålla sig gentemot kunderna ... Så visst, jag 
tycker nog att vi ständigt tänker på det utan att man sitter och 
"nu ska vi prata om etik". 

Majoriteten av de intervjuade bibliotekarierna reagerar trots sin osäkerhet inte avståndstagan
de på termen yrkesetik. De försöker istället att resonera med sig själva och på så sätt komma 
fram till vad de anser vara yrkesetik. · 

Gemensamt är också att majoriteten av dessa bibliotekarier har en positiv inställning till våra 
fårsök att anlägga ett yrkesetiskt perspektiv på bibliotekariearbetet De tycker att de yrkesetis
ka frågorna är spännande och viktiga. Dessa frågor borde enligt intervjupersonerna uppmärk
sammas och diskuteras mer, både i bibliotekariekåren i stort och på deras egen arbetsplats. De 
tvekar inte infdr relevansen av en yrkesetisk diskussion, utan beklagar att denna diskussion 
inte förts bland bibliotekarierna tidigare. De är således positiva till användandet av termen 
yrkesetik, även om de är osäkra på dess innehåll. 

Trots denna positiva inställning tvekar flera bibliotekarier infår att kalla problem, som de 
vanligtvis löser med hjälp av vad de kallar "sunt förnuft" , får något så "pampigt" och 
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"pompöst'' som ett yrkesetiskt dilemma. Denna blygsamma inställning kan bero både på ova
na med en yrkesetisk terminologi och på att de tycker att problemen egentligen inte är särskilt 
komplicerade eftersom de "bara" är en fråga om hur man hanterar människor. Lösningen på 
bibliotekariernas problem när det gäller låntagarbemötande anses ofta ligga i "sunt förnuft", 
"ett naturligt förhållningssätt till människor" och "vanlig människokännedom". Bibliotekari
erna verkar inte anse att detta är komplicerade frågor som är specifika för bibliotekarieyrket 
utan ser gärna paralleller med andra serviceyrken. Ett karaktäristiskt exempel på bibliotekari
ernas blygsamhet är följande svar på vår fråga om intervjupersonen tidigare tänkt något på 
yrkesetiska frågor: 

Det låter ju så pompöst, men det är klart att man har, det är 
ju ett sätt på hur man ska bemöta låntagarna, det tänker man 
ju dagligdags på i och för sig ... 

Istället för att som den osäkre bibliotekarien anse att yrkesetiken endast aktualiseras i särskil
da extremfall, håller de resonerande bibliotekarierna vanligtvis med oss om att man kan se en 
etisk dimension även i bibliotekariens vardagliga göromål och avväganden. En resonerande 
bibliotekarie menar till exempel att yrkesetiken finns som en underliggande struktur i de en
skilda ärenden som en bibliotekarie arbetar med. 

En bibliotekarie tycker att frågorna kring låntagarbemötande inte handlar om yrkesetik utan 
snarare hör till en yrkesroll som han till stor dellärdes in i under sin bibliotekarieutbildning 
som skedde i Solna i slutet av 1960-talet. Med utgångspunkt i sin läsning av DIK-förbundets 
riktlinjer för han följande resonemang: 

... det är svårt att skilja ut vad som är etik och vad som är profes
sionalism. J ag tycker att det går väldigt mycket i vartannat och vad 
ska etik vara, för mig är det någon slags uppsättningar av normer 
och värderingar som jag har bakat in i min personlighet. Och profes
sionalism är väl kanske något man lär sig att såhär måste man arbeta 
för att arbetet ska bli ett bra arbete - det behöver inte stämma helt 
med mina personliga värderingar egentligen, medan etiken det tycker 
jag ska finnas inom mig och hänga ihop med resten. Jag vet inte om 
det är användbara definitioner ... Men då blir det [etik] ju på något 
sätt hur man ser på medmänniskor överhuvudtaget. Det är väl grun
den, att man har respekt för alla, att man har respekt även för dem 
som man inte sympatiserar med, om man kan säga så. 

Bibliotekarien som för detta resonemang kommer här in på frågor rörande yrkesetikens förhål
lande till bibliotekariens personliga etiska hållning. Något som skiljer de resonerande biblio
tekarierna åt är huruvida de anser yrkesetiken vara en integrerad del av sin personlighet eller 
om de även anser den tillhöra deras professionella yrkesroll. Gemensamt för samtliga biblio
tekarier vi intervjuat är att de även som privatpersoner står bakom sitt professionella etiska 
förhållningssätt t. ex. till sina låntagare. Somliga håller även med bibliotekarien vi citerat ovan 
om att även deras yrkesmässiga etik är en del av deras personlighet och att privat och profes
sionell etik sammanfaller med varandra. 
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Den aspekt av bibliotekariearbetet som flest intervjupersoner spontant relaterar till begreppet 
yrkesetik är frågor kring låntagarbemötande. Exempel på sådana dilemman är om man ska ge 
högskolestuderande lika god fjärrlåneservice som allmänheten och hur mycket man ska ställa 
upp och småprata med ensamma pensionärer på arbetstid samt hur man ska behandla krävan
de besökare i stressade situationer. 

Ett par bibliotekarier associerar direkt begreppet yrkesetik till folkbibliotekens grundläggande 
ide om att vara till för alla samhällets medborgare och att behandla alla låntagare lika, eller 
egentligen olika, eftersom de så kallade eftersatta grupperna kräver extra god och omfattande 
service. På så sätt kopplas bemötandet av enskilda låntagare.samman med en av folkbiblio
teks-institutionens ideologiska grundvalar. 

Ett stort antal bibliotekarier for även frågorna kring bokinköp och medieurval till den yrkes
etiska problematiken. Bemötandefrågor och urvalsfrågor är de vanligast förekommande sva
ren på vår fråga om vad bibliotekarierna anser skapa de oftast förekommande yrkesetiska 
problemen. 

Frågorna rörande bibliotekariernas tystnadsplikt anses även höra till yrkesetiken. 
De bibliotekarier som tar upp tystnadsplikten till diskussion anser dock inte att den ger upp
hov till några etiska dilemman. Man håller hårt på låntagarnas rätt till integritet och anser det 
självklart att neka till att lämna ut konfidentiella uppgifter om sådana skulle efterfrågas. Vi tar 
upp mer om etiska spörsmål rörande bibliotekariernas tystnadsplikt i avsnitt 8.10. 

Flera bibliotekarier nämner också de klassiska exemplen på yrkesetiskt problematiska situa
tioner, som t.ex. att barn efterfrågar sprängmedelsrecept eller att en låntagare skulle efterfråga 
information kring tillverkning av bomber eller narkotika. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de resonerande bibliotekarierna är positivt inställda till 
att använda en yrkesetik terminologi. Ä ven om de är osäkra på vad termen yrkesetik innefattar 
försöker de att resonera med sig själva och på så sätt komma fram till en någorlunda klar in
nebörd. De skiljer sig från den osäkra bibliotekarien genom att inta en positiv attityd och gör 
aktiva försök att klargöra begreppsinnehållet, även om de delar hans osäkerhet och ovana. De 
skiljer sig från den säkra bibliotekarien genom att inte ha lika välgenomtänkta och välgrunda
de tankar eller vana av att använda begreppet yrkesetik. 

8.3 Den yrkesetiska diskussionen på bibliotekariernas arbetsplatser 

I det föregående avsnittet rörande bibliotekariernas definitioner av termen yrkesetik har det 
framgått att alla bibliotekarier vi intervjuat- med ett undantag- inte har någon klar uppfatt
ning om innebörden i begreppet yrkesetik. Vi som intervjuare och forfattare har dock en egen 
uppfattning om vad yrkesetik är. Att ha alla dessa mer eller mindre fardigtänkta defmitioner 
att utgå ifrån skapar vissa problem for oss när vi ska redogöra för hur bibliotekarierna säger 
sig diskutera yrkesetiska frågor på sin arbetsplats, då de kan mena olika saker med samma 
begrepp. När de talat om arbetsplatsdiskussionerna med oss utgår vi dock ifrån att de menar 
samtal rörande de frågor som vi intervjuare definierat som etiska eller de eventuellt andra om
råden som de sj älva sagt att de innefattar i begreppet yrkesetik. 
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Vid två intervjutillfållen ställde vi frågan om huruvida informanterna brukar diskutera yr
kesetiska frågor utan att få några relevanta svar. I övrigt svarade samtliga bibliotekarier att de 
diskuterar dessa frågor på sin arbetsplats. Hur ofta man anser sig diskutera dessa frågor hänger 
givetvis samman med hur man defmierat de yrkesetiska problemen. De som ser en yrkesetisk 
dimension i de dagliga göromålen anser sig diskutera och tänka på dessa frågor så gott som 
varje dag, medan de som uteslutande ser etiska dilemman i mer extraordinära fall enbart säger 
sig föra en diskussion vid de fåtaliga tillfållen då dessa händelser inträffat. 

Gemensamt för alla dessa bibliotekarier är dock att de uppger att diskussionerna inte förs i 
termer av yrkesetik och att man inte heller - innan intervjutillfället - ansåg sig diskutera yr
kesetiska frågor. Undantaget är den bibliotekarie som gav den säkra yrkesetiska definitionen. 
De övriga bibliotekariemas inställning belyses på ett bra sätt av följande uttalande: 

Nej, [vi diskuterar de här frågorna, men] inte i sådana termer. 
---Men inte alls så, nej . Nej, det vetjag inte. Jag vet inte 
om man, det kanske finns under i diskussionerna av situation
er när man fått frågor av si och så slag och vad man lägger 
för aspekter på det. Det är möjligt. Men det är inte uttalat att 
man sitter och funderar på vad vår yrkesetik egentligen innebär. 

En bibliotekarie konstaterar att man när det gäller låntagarbemötande inte använder begreppet 
etik utan istället talar om "förhållningssätt till låntagare" vid diskussioner på möten och i 
samband med personalutbildning. Hon håller dock med om att man kan diskutera detta områ
de även med en etisk terminologi och utgångspunkt. Återigen gör sig det faktum att bibliote
karierna är ovana att tänka på och diskutera bibliotekariegöromål utifrån dess etiska aspekt 
påmind. 

Att diskussionerna inte förs i yrkesetiska termer tror vi beror på att samtalen vanligtvis utgår 
från en konkret situation som bibliotekarierna befunnit sig i. En incident, ett möte eller en 
händelse ger upphov till diskussioner kring vad som är rätt och fel att göra. Dessa förs inte på 
någon abstrakt teoretisk nivå, utan man talar om praktiska problem som man även - enligt vårt 
förmenande- kan se en etisk dimension av. Informanten som vi citerat ovan kan mena detta 
med att "det [etiska] kanske fim1s under i diskussionerna (vår kursivering)". 

Det bibliotekarierna oftast säger sig diskutera är bemötandefrågor rörande hur man bör bete 
sig gentemot bibliotekets besökare. Vi har ratt intrycket att det är detta område som ger upp
hov till flest samtal kollegor emellan. Som. en bibliotekarie säger är det naturligt att man i ett 
yrke som innebär omfattande kontakter med andra människor vill diskutera hur man bör för
hålla sig till dem. Andra ämnen som diskuteras är inköpsrelaterade frågor, som företrädesvis 
diskuteras på bokmöten eller liknande och mer allmänna frågor rörande bibliotekets roll som 
informationsförmedlare på en ort, var man bör lägga beståndets kvalitetsnivå och därtill an
gränsande frågor om respekt för låntagarnas skönlitterära smak m.m. Vi har fått intrycket att 
dessa diskussioner är av det slag som säkerligen finns inom alla yrken, då man under fikaras
ter eller under mer samlade former på personalmöten och liknande tar upp de problem man 
stöter på i sin yrkesutövning. 

En bibliotekarie konstaterar att diskussionerna på hans arbetsplats aldrig blir slutförda utan 
menar att det ständigt pågår "små avbrutna diskussioner, som man nystar i". Han beklagar 
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dock inte detta faktum. Det gör däremot två kvinnliga bibliotekarier som ger uttryck för en 
vilja att föra över diskussionen från den lilla fikagruppen till att istället explicit handla om 
yrkesetik och föras på ett mer grundligt sätt inom yrkeskåren. 

Vilka är då syftena med att diskutera dessa frågor? Eftersom en bibliotekaries arbetssituation 
är sådan att man i mötet med en låntagare är tvungen att på stående fot bestämma sig för ett 
handlingsalternativ och inte har mycket tid för eftertanke, tror vi att diskussionerna med ar
betskamraterna erbjuder tillfållen för reflektion över vad det var man gjorde, varför man gjor
de det och om man borde ha gjort just så. 

Ett vanligt syfte med diskussionerna kring bemötandefrågor är även att bibliotekarierna på en 
arbetsplats vill enas om en gemensam policy rörande bemötandet av bibliotekets kunder. En 
viss enhetlighet anses önskvärd och det bästa sättet att uppnå denna tycks för bibliotekarierna 
vara en gemensam diskussion kring dessa frågor. På biblioteket där en av våra informanter 
arbetar har personalen gemensamt sammanställt en lathund för hur de ska bete sig i den kom
binerade informations- och lånedisken. Den intervjuade bibliotekarien lyfter fram betydelsen 
av en bestämd policy: 

Utåt blir det ingen bra bild av biblioteket om en är bussig och 
skriver av böter--- medan de andra inte gör det, om du förstår, 
va. Därför är det viktigt att man sätter sig och pratar om sådant 
här och slår fast att det här gäller hos oss, det här skriver vi under 
på, det här tycker vi är bra. 

En annan bibliotekarie som brukar diskutera de problem som dyker upp med sin kollega på
pekar att det är först när ett problem börjar upplevas som återkommande, som de sätter sig ned 
och försöker komma fram till en mer eller mindre fastslagen gemensam ståndpunkt. Han 
konstaterar också att en policy trots allt inte är hållbar i alla situationer utan att man i vissa 
lägen ändå måste bortse ifrån vad man generellt har överenskommit. 

Ett annat skäl till att diskutera en problematisk situation med sina arbetskamrater är att biblio
tekarien vill komma fram till vilken som är den bästa möjliga lösningen på ett problem- vad 
man i en viss situation bör göra. Denna diskussion av olika handlingsalternativ behöver inte 
resultera i att man antar ett gemensamt sätt att agera, utan fyller främst syftet att den enskilde 
bibliotekarien får möjlighet att tankemässigt bolla med olika alternativ, argumentera för och 
emot dem och sedan komma fram till en egen ståndpunkt om hur han bör agera. En sådan 
diskussion kan anses vara uttryck för en personlig etisk reflektion över bibliotekariearbetet, 
och är förhållandevis sällsynt bland våra informanter. 

Viljan att prata av sig finns givetvis också som en naturlig drivkraft bakom dessa diskussio
ner. Att tala med någon om en situation som man upplever som ett problem kan ju bara det 
upplevas som tillfredställande. Bibliotekarien som gav den säkra definitionen av yrkesetik 
nämner dessutom att hon och hennes kollegor helt enkelt tycker att det är roligt att diskutera 
dessa frågor. 
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8.4 Bibliotekariernas kännedom och åsikter om DIK-förbundets 
yrkesetiska riktlin j er 

I det papper som vi skickade till informanterna inför int€rvjuerna nämnde att vi tänkte disku
tera DIK-förbundets etiska riktlinjer. Detta hade missförståtts av några bibliotekarier som där
för hade tagit fram riktlinjerna speciellt till intervjun för att vara "pålästa". Detta var ju inte 
alls syftet, men det resulterade i att många som inte annars kornmit i kontakt med riktlinjerna 
nu hade "pluggat in dom". Vi försökte dock få reda på vad de hade tyckt om dom första gång
en de kom i kontakt med riktlinjerna. 

Bland de bibliotekarier som vi intervjuat hade en stor majoritet kommit i kontakt med och 
även läst DIK-förbundets etiska riktlinjer. För de flesta var det dock flera år sen de läste dem, 
och ingen av dem, utom den bibliotekarie som gav den säkra definitionen av yrkesetik, verkar 
ha funderat så mycket över dem då och satt sig in i innehållet. Ett flertal av dem nämner att de 
har sparat dom så att se skulle kunna ta fram dem ifall de känner behov av dem. 

Bland bibliotekarierna kan man urskilja två lika stora grupper, den ena hälften tycker att rikt
linjerna är bra och kan se att de fyller en funktion i arbetet. Den andra hälften verkar inte ha 
reflekterat mycket över vad de kan ha för syfte eller hur de kan vara till hjälp i arbetet, men 
säger ändå att de tycker att det är bra att de finns. De tycker inte heller att de har känt något 
behov av att någon gång läsa i riktlinjerna för att få råd i en problematisk situation eller stöd 
för en viss åsikt. En av bibliotekarierna menar att det som står om demokrati och yttrandefri
het mest bara är fina ord, och att riktlinjerna inte är något stöd egentligen, därför att dessa 
övergripande termer även finns inskrivna i målen för biblioteket. Av alla bibliotekarier som vi 
intervjuat är det endast en som anser att det inte behövs nedskrivna riktlinjer, utan att det är 
nånting som man bör komma fram till på varje arbetsplats. 

Eftersom nästan alla är medlemmar i DIK-förbundet hade de fått riktlinjerna sända till ar
betsplatserna eller så hade de sett dem i DIK-forum när de presenterades 1993. De flesta hade 
då läst igenom dem, men erkände att de numera inte mindes mycket av innehållet. Man kan 
säga att de allra flesta inte heller verkade bry sig så mycket om vad som stod i dem och hur 
innehållet skulle kunna påverka deras arbete. En allmän åsikt belyses så här: 

Det pinsamma är attjag inte kommer ihåg mer än att det var 
bra. Jag hade liksom inget att invända mot det, jag kanske 
inte läste det så fruktansvärt noga heller 

Majoriteten av bibliotekarierna intar en mycket okritisk och accepterande hållning till innehål
let i riktlinjerna, vilket ju till stor del kan bero på att de inte så klart känner till vad de innehål
ler. Ä ven om de kan ha synpunkter på vissa delområden anser de inte att det behöver eller bör 
ändras. Den enda generella kritik som finns från dessa bibliotekarier är möjligen att innehållet 
är för allmänt, självklart eller flummigt. 

Det finns alltså bibliotekarier som är mera kritiska till innehållet i riktlinjerna. En av bibliote
karierna menar att de till stor del tar upp frågor som inte har med etik att göra och även tar 
upp professionaliseringssträvandena inom kåren, något som han inte anser hör dit. Några bib
liotekarier höjer kritiska röster mot avsnittet om den kollegiala samhörigheten bibliotekarier 
emellan. De tycker att det känns fel att det regleras i riktlinjer hur de ska förhålla sig till sina 
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kollegor. En annan biblitoekarie menar att detta är det område där hon upplever de största 
etiska problemen. Andra bibliotekarier menar att förhållningssättet till den egna och andra 
yrkesgrupper betonas på bekostnad av låntagarperspektivet En av dem anser att användarna 
nästan kommer i ett underläge, och att förhållandet till dem bara regleras genom några nyck
elord i riktlinjerna, till exempel"integritet" och "opartiskt". DIK-förbundets riktlinjer tar ock
så upp relationen till arbetsgivaren och att man ska arbeta för att förverkliga sin arbetsgivares 
grundläggande mål. Detta kritiseras av en av bibliotekarierna som anser att det är arbetsgiva
rens sak att hålla reda på att man utför det jobb man har betalt för och att detta inte är något 
etiskt ansvar för bibliotekarien. 

8.4.1 Bibliotekariernas åsikter om riktlinjernas funktioner 

De intervjuade bibliotekarierna kan se ett flertal tänkbara syften och funktioner med riktlin
jerna. Det skiljer sig också i hur genomtänkta åsikterna är, vissa verkar ha funderat på hur de 
ska kunna använda riktlinjerna praktiskt i arbetet medan andra resonerar mer teoretiskt kring 
dem. 

·1 Många tyckte att den främsta orsaken med etiska riktlinjer är att få igång en diskussion bland 
~bibliotekarierna ute på arbetsplatserna. De anser att man kan använda riktlinjerna som en ut

gångspunkt för en diskussion på varje bibliotek för att bestämma vad som ska gälla just där. 
En bibliotekarie menar att eftersom det inte är säkert att alla tänker på etiska frågor att det är 
bra att det finns riktlinjer att utgå ifrån. Ett antal bibliotekarier anser också att det är viktigt 
med en etisk diskussion inom facket,en av dem säger till och med att han skulle bli förvånad 
om det inte fanns en sådan diskussion och att han förväntar sig det av facket. 

Ett annat syfte som anges av några bibliotekarier, är att de kan fungera som ett stöd i den egna 
bibliotekarierollen. De kan vara en vägledning för nyblivna bibliotekarier som kan vara osäkra 
på sin yrkesroll, genom att visa på vad som förväntas av en bibliotekarie. En annan av infor
manterna har dock en helt annan åsikt eftersom han anser att man bör få yrkesrollen klar för 
sig redan under utbildningen och att det därför inte behövs några nedskrivna riktlinjer. Några 
anser också att det etiska tänkandet inom bibliotekariekåren kan bli mer stringent och struktu
rerat genom dessa riktlinjer, och att det är positivt med likartade åsikter bland de yrkesverk
samma. 

Två av bibliotekarierna nämner som främsta orsak till att man behöver yrkesetiska riktlinjer 
att de ska fungera som stadgar som reglerar bibliotekariemas agerande. De anser att bibliote
karierna sitter inne med så mycket kunskap och hanterar så känsliga frågor om ideologier och 
åsikter att man befinner sig i en maktposition gentemot låntagarna. En av dem beskriver bib
liotekariens situation så här: 

För när man sitter i en situation, som vi gör, med kännedom 
om vad som finns i det här huset och resurserna som vi kan 
presentera, så kan vi nog bli lite ... då sitter vi ju i en position 
över besökarna, som kommer hit och är okunniga och inte 
känner tilL. Då kan det vara bra att ha sådant om hur man 
ska bete sig, för man har ett visst övertag som bibliotekarie. 
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Dock anser en av dom samtidigt att dessa riktlinjer inte ska vara regler eller lagar utan att de 
hela tiden ska vara föremål för ifrågasättande och revidering. 

Ett fåtal av bibliotekarierna tycker att riktlinjerna kan fylla en funktion i relationen till andra 
yrkesgrupper. Dels i ett samhälleligt perspektiv där biblioteken måste hävda sig rent löne
mässigt, där de tror att riktlinjerna kan fungera för att visa yrkets komplexitet och att ge andra 
en klarare bild av vad bibliotekarieyrket egentligen innebär. Riktlinjerna kan också vara bra i 
kontakten med andra yrkesutövare och politiker som kan ha ett alltför gammalmodigt och 
lättsamt sätt att se på bibliotekarieyrket Endast en av bibliotekarierna relaterar de yrkesetiska 
riktlinjerna till bibliotekariernas tro på sig själva, yrkets status och profesionalitet: 

Det är precis som lärare, jag menar, jag ska ju också ha respekt 
för andra grupper, jag ska ju inte gå in och säga till en lärare att 
så tycker jag att du ska bedriva din undervisning. Och då ska det 
ju inte heller accepteras att någon kommer och talar om för oss ... 
egentligen heller. 

8.5 Uppfatt.-.ingar kring huruvida bibliotekarieyrket behöver 
en speciell yrkesetik 

DIK-förbundets riktlinjer utgör en nedskriven yrkesetik för bibliotekarier, gemensam för både 
folk- och forskningsbibliotekarier. De innehåller kärnan av bibliotekariearbetet, de specifika 
problem som man kan ställas inför som_ bibliotekarie. Den grundas i de mänskliga rättigheter
na och yttrandefriheten. Men av de bibliotekarier vi intervjuat är det en utbredd åsikt att det 
inte behövs en bibliotekariespecifik etik. 

De flesta anser alltså att det inte behövs någre etiska riktlinjer speciellt för bibliotekarier, men 
de har olika grunder till sin åsikt. Den vanligaste orsaken är att de inte kan se att det finns någ
ra specifika bibliotekarieetiska frågor som behöver regleras. De anser att de problem som 
finns i arbetet till stor del är gemensamma med de problem som andra yrkeskårer har. Detta 
beskriver av en av bibliotekarierna så här: 

Jag har väldigt svårt att hitta något som är specifikt för oss som 
involverar hur vi förhåller oss moraliskt, hur man egentligen gör, 
va. Personalsituationen och allt, va, och gentemot besökare och 
dom som använder biblioteket... --- ... att man ska behandla alla 
besökare lika, det är ju samma i en affår. 

Några informanter drar paralleller mellan bibliotekarieyrket och andra serviceyrken och menar 
att de delar samma slags problem. Det kan gälla till exempel mötet med människor som söker 
sig till biblioteket lika mycket för sociala kontakter som för litteraturvägledning. En av biblio
tekarierna menar att yrket inte skiljer sig från den övriga offentliga verksamheten, och därför 
inte behöver en speciell etik. Han anser att alla offentliga yrken har sin grund i demokratitan
ken, att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett utbildning eller beteende. Det är frå
ga om att människor ska bli bemötta på ett respektfullt sätt när de är i kontakt med myndighe
ter. Han kan dock se en skillnad mellan biblioteket och de övriga offentliga institutionerna, 
eftersom biblioteket inte ställer några motkrav på besökarna utan tar emot alla med öppna 
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armar. Ytterligare en av de intervjuade bibliotekarierna anser att yrket har mycket gemensamt 
med andra yrken, han ser en likhet med massmedia och de problem de har: 

Det är väl samma moraliska ställningstaganden och moraliska 
dilemman som tidningar och media har eller hela världen har. 
Detta att samtidigt vara spännande och lustfyllda men också 
vara en del i den demokratiska processen. 

Det stora dilemmat för honom är att få en balans mellan den fostrande roll som biblioteken 
har i samarbete med skola och stat, och att samtidigt vara nydanande och "på gränsen". 

En annan bibliotekarie anser att man inte bör ha centralt nedskrivna riktlinjer över huvud taget 
eftersom de inte gör någon nytta. Han menar att det är något som personalen måste bestämma 
på varje arbetsplats: 

Man kan inte ha en etik bara för bibliotekarier utan samma 
etik måste gälla all personal, assistenter och kanslister och 
städpersonal och vaktmästare och ... alla som kommer i kon
takt med låntagare. 

Alla på arbetsplatsen måste arbeta mot samma mål, även om de har olika arbetsuppgifter, och 
enligt honom kan man inte göra det om det finns en etik för bibliotekarierna, en annan för 
kanslistema och ingen alls för den övriga personalen. 

Det finns trots allt en grupp biblotekarier som är positiva till särskilda etiska riktlinjer för yr
keskåren, men denna grupp är också heterogen när det gäller att förklara varför. Några ser det 
som en slags kodex, som ska hjälpa bibliotekarier att förhålla sig på ett visst sätt, främst i 
kontakten med låntagarna. Andra anser att de kan vara bra eftersom alla bibliotekarier kanske 
inte tycker att dessa värderingar är självklara och att de därför skulle behöva en "knäpp på 
näsan" i vissa sammanhang. De tycker också att det kan vara bra med fastställda normer för 
biblioteksarbetet med tanke på den snabba tekniska utvecklingen inom yrket. Gemensamma 
riktlinjer anses också kunna fungera som en grund för en större diskussion om rätt och fel i 
bibliotekarieyrket och det kan ge anledning att ta upp frågan på arbetsplatserna. Några har 
även åsikten att bibliotekarierna i sin roll som kunskapsfönnedlare sitter på sån stor makt att 
det behövs etiska riktlinjer som reglerar beteendet: 

Det gör att vi kan bestämma själva vart gränsen går för den
na service eller vad det nu är folk frågar efter, och så fort 
man sitter på mycket makt så måste man ha en moral och 
en etik. 

8.6 Upplysningspliktens eventuella gränser 

Vi kommer här att redogöra för bibliotekariernas tankar kring och erfarenheter av etiska di
lemman kopplade till upplysningsplikten, d.v.s. bibliotekariens skyldighet att svara på biblio
teksbesökarnas informationsfrågor. 
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8.6.1 Upplysningsplikten som oproblematisk teori 

Med ett undantag ställer sig samtliga intervjuade bibliotekarier bakom tanken att upplys
ningsplikten i princip är gränslös och att man som bibliotekarie fritt bör förmedla all slags 
information till alla frågare. Bibliotekarien som utgör undantaget är kortfattad och säger bara 1 

att han även rent teoretiskt tycker att det bör finnas gränser för upplysningsplikten. 

De andra bibliotekarierna motiverar sin åsikt med att det är deras uppgift som folkbiblioteka
rier att efterleva den demokratiska informationsfrihetsprincipen och förmedla all information 
som är åtkomlig inom biblioteksinstitutionen. Om den efterfrågade informationen kan tänkas 
finnas på ett bibliotek i Sverige eller utomlands är det deras plikt och professionella uppgift 
att finna och förmedla den. 

Upplysningsplikten anses således i de allra flesta fall vara utan gränser. Bibliotekarierna vill 
dock inte förmedla all slags information, t.ex. uttalat rasistisk propaganda. Alla bibliotekarier 
är överens om att informationsurvalet bör ske via inköpsbeslut och inte vid en förmedlingssi
tuation. Bibliotekarierna betonar att de känner ett ansvar för vad som finns i samlingarna. Ge
nom att sätta en gräns vid medieurvalet anser bibliotekarierna även att problemet delvis för
svinner, eftersom de då helt enkelt inte har tillgång till den information de inte vill förmedla. 
De tror också att de flesta låntagare har en tydlig uppfattning om vilka frågor man kan räkna 
med att få besvarade på ett folkbibliotek. Det kan helt enkelt vara så att frågorna som bibliote
karierna skulle tveka att besvara helt enkelt inte ställs dem. 

Principen om att bibliotekarier ska svara på alla informationsfrågor som ställs anses av inter
vjupersonerna vara oantastbar som teoretisk konstruktion. Det är inte förvånansvärt då denna 
princip ligger till grund för en av bibliotekarieyrkets mest centrala uppgifter: att återfinna och 
förmedla information. En av de intervjuade bibliotekarierna säger även att det är "den sanna 
bibliotekarien" inom henne som gör att det inte känns rätt att säga att upplysningsplikten har 
gränser. Den fria och neutrala informationsförmedlingsprincipen verkar vara en central del av 
dessa folkbibliotekariers uppfattning av kärnuppgifterna i sin profession. 

Tillämpningen av en gränslös upplysningsplikt kan dock medföra att en bibliotekarie hjälper 
till att förbereda oönskade handlingar som t.ex. självmord eller lagbrott som narkotikatill
verkning, hembränning, inbrott och häleri. Ingen av de intervjuade bibliotekarierna tycker 
dock att det är något som de personligen bör känna sig ansvariga för. De kan omöjligtvis veta 
hur en person konuneratt använda och tolka den information de förmedlar. Hur frågaren be
arbetar informationen är nästa steg i informationssökningsprocessen, och det är ett steg som 
bibliotekarien inte har någon insyn i. Hon eller han har som professionell uppgift att sörja för 
att informationen förmedlas till frågaren. Vad som händer därefter ligger utanför bibliotekari
ens ansvarsområde. En bibliotekarie uttrycker det så här: 

där är vi inne och tassar på ett område som vi egentligen 
inte har att göra med, vad informationen ska användas till. --

Det finns dock ett undantag från denna ansvarsbefriade hållning. Flera bibliotekarier påpekar 
att de känner ett helt annat ansvar för vilken information de ger frågande barn. Dels känner de 
att barnens föräldrar räknar med att bibliotekarien ska vara en sunt censurerande vuxen person 
och dels tycker de att det handlar om ett rent mänskligt ansvarstagande. 
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Några bibliotekarier ansåg sig inte ha någon erfarenhet alls av problem i samband med upp
lysningsplikten. Två av dessa arbetade vid små bibliotek och antog själva att det var en av 
förklaringarna till att de inte råkat ut för några sådana dilemman. På de mycket små bibliotek
senheterna sade de sig knappt få några riktiga informationsfrågor överhuvudtaget och äh 
mindre några av kontroversiell karaktär. De trodde att det var annorlunda på större bibliotek. 
Den tredje bibliotekarien arbetade dock på huvudbiblioteket i en större universitetsstad. Hu
ruvida man anser sig ha upplevt problem av det här slaget är rimligtvis avhängigt både ar
betsplatsen och det sätt på vilket man tänker kring sin arbetssituation. 

8.6.2 Upplysningsplikten i praktiken 

En bibliotekarie uttrycker sig angående förhållandet mellan teori och praktik när det gäller den 
gränslösa upplysningsplikten på följande vis: 

Nej, det finns ingen gräns, men ofta så, när man upplever det 
som obehagligt så fmgerar man en gräns. --- ... det finns ju 
alltid en princip, och det är ju att det finns ingen gräns, och 
sen finns verkligheten och då försöker man att slippa, man 
går i en kringgående rörelse. 

Han är en av dem som ställer sig bakom iden att det i princip inte finns några gränser for 
upplysningsplikten. Samtidigt säger han sig i praktiken handla som om det fanns en gräns: 
hans känslor och åsikter kan i vissa fall sätta gränser for vad han vill förmedla. 

Att bibliotekarierna råkar ut för situationer där de reagerar på en informationsfråga och ham
nar i en penibel situation där de inte vet om de ska svara på den eller inte är enligt våra inter
vjusvar ovanligt. Vissa intervjupersoner uppger att det sker någon gång om året, medan andra 
bibliotekarier med många yrkesverksamma år bakom sig uppger att de aldrig har hamnat i en 
sådan situation. Majoriteten av de intervjuade bibliotekarierna säger sig inte ha upplevt några 
större etiska dilemman i samband med en besökares informationsfråga. 

Ä ven om en bibliotekarie har råkat ut för en fråga som upplevts som problematisk har han 
eller hon vanligtvis inte grubblat någon längre tid över hur de ska hantera situationen, utan har 
snabbt beslutat sig för det handlingsalternativ som verkat bäst. Om man gjort rätt eller fel har 
bibliotekarien själv svårt att avgöra i efterhand. En bibliotekarie uttrycker det hela på foljande 
vis: "även om det uppstår ett problem så är det egentligen inget problem, eftersom man med 
så kort betänketid beslutar sig för hur man ska lösa det hela" . Detta beror på bibliotekariens 
arbetssituation, då det inte finns utrymme för grubblerier eller noggranna överväganden när 
man sitter i en informationsdisk och har en frågare framför sig. Ä ven om bibliotekarien reflek
terar och diskuterar det inträffade tillsammans med sina arbetskamrater, så säger ingen biblio
tekarie att de någon gång ansett sig gjort "det enda rätta" eller någon fatal felbedömning. De 
anser sig helt enkelt ha reagerat på den situation de hamnat i och har inte själva någon klar 
åsikt om huruvida de gjorde rätt eller fel, enligt de intryck vi fått vid våra intervjuer. 

Ingen bibliotekarie uppger att han eller hon vid något tillfålle har nekat en besökare den sökta 
informationen genom att rakt ut säga att "nej, den frågan vill jag faktiskt inte svara på". Det 
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skulle krävas en mycket extrem och extraordinär fråga för att de skulle frångå sin grundin
ställning om fri informationsförmedling så markant. En bibliotekarie ger följande exempel: 

Ja, nu kommer det in en människa och säger så här: nu skajag 
ha recept så attjag kan tillverka en bomb och så skajag sätta 
den nere vid stadshuset. Ja då säger jag bara så här: varsågod 
och leta själv för jag tänker inte hjälpa dig. För då är det ju 
direkt uttalat att man tänker göra ett brott, och då blir ju jag 
medansvarig om jag hjälper till. Det är ju alldeles självklart ... 
--- ... det måste ju vara nåt så grovt ... 

Med utgångspunkt i vad bibliotekarierna uppgett i våra intervjuer, tillsammans med det fak
tum att ett sådant osannolikt scenario skulle behövas för ett klart uttalat nej , kan man sluta sig 
till att det finns en ytterst liten risk för att någon av de bibliotekarier vi intervjuat någonsin 
kommer att behöva neka till att svara på en fråga av etiska skäl. 

De allra flesta av våra intervjupersoner har dock känt motvilja eller olust inför att svara på en 
besökares fråga vid något tillfälle. De påpekar dock att dessa känslor är personliga och "rent 
mänskliga" till sin karaktär. Med det verkar de mena att deras professionella uppgift, som är 

" att förn1edla den eftersökta informationen, anses viktigare än dessa personliga känslor av obe-
hag. Bibliotekarierna undertrycker i dessa situationer vanligtvis sin ovilja och gör sitt bästa för 
att den inte ska skina igenom. Bibliotekarierna vill ge frågarna ett professionellt bemötande 
även om de som privatpersoner helst skulle se att de slapp lämna ut den eftersökta informatio
nen till just den frågande personen. Ett illustrerande uttalande är följande: 

... vi har alltid haft Hitlers Mein Kampf och kommer det in 
någon som ser klart nazistanstruken ut, med värsta emblemen, 
så känns det ju inte så roligt att lämna över boken, fast förhopp
ningsvis om de läser den så inser de hur dödstråkigt det är ... --
... visst kan man känna en viss ovilja men inte så att man skulle 
förhindra någon att låna någonting. Och jag hoppas att jag inte 
utstrålar den oviljan heller. 

Bibliotekariernas obehag verkar vanligtvis bero på att den eftersökta informationen på något 
sätt strider mot deras privata etiska normer. Men eftersom de anser sig ha professionella etiska 
skäl till att förmedla informationen så gör de sitt bästa för att dölja sina negativa känslor. Mein 
Kampf nämns för övrigt av flera bibliotekarier. Trots att de anser det vara rätt att förmedla den 
kan det i vissa situationer bära dem emot känslomässigt. Exempel på fler sådana situationer 
där bibliotekarierna känt obehag men dolt detta och agerat som vanligt är när: 

• skinheads har bett dem söka efter bilder på nazistiska symboler. 
• Äldre herrar har plockat på sig stora mängder kvinnoanatomisk litteratur. 
• Misstänkt kriminella personer har suttit och slagit i litteratur om antikviteter och bibliote

karien har misstänkt att de undersökt hur mycket föremål som stulits vid ett inbrott är vär
da. 

• Att leta reda på telefonnummer till rasistiska eller nynazistiska föreningar. Detta nämns 
som exempel på något man skulle känna motvilja inför av flera bibliotekarier. Ingen av 
dem har dock råkat ut för en sådan förfrågan. Vissa av dem är tveksamma till om de skulle 
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svara på frågan medan andra säger att de skulle visa på telefonkatalogerna och be besöka
ren slå upp det själv. 

• En bibliotekarie har reagerat när en nedstämd person frågade efter böcker om hur man 
knyter knopar. 

• En bibliotekarie som även arbetar på skolbibliotek nämner att han ibland "står bakom ryg
gen" på barn och ungdomar som söker information på Internet och på så sätt tillämpar viss 
censur. 

i Bibliotekarierna tar dock även upp ett flertal exempel på situationer där deras obehag och 
r ovilja på något sätt har påverkat deras handlande. På grund av att det inte känts rätt har de 

undvikit att besvara frågan. l . 

I vissa fall beror det på att frågaren är ett barn och att bibliotekarierna känner ett ansvar för 
vilken information de förmedlar till dessa. Ett exempel på en sådan situation är när barn efter
frågar uppgifter om hur man gör sprängämnen, påsksmällare eller krut. Det är ett av de klas
siska exemplen på frågor som kan vara besvärliga ur ett bibliotekarieperspektiv, och det är tre 
bibliotekarier som råkat ut för den frågan. Både den ovan nämnde skolbibliotekarien och en 
annan bibliotekarie har nekat att leta reda på sådan information som efterfrågats av småpojkar. 
skolbibliotekarien kommenterar det hela genom att säga att 11 det är ju inget stort problem, 
men det kan ju vara tre fingrar i alla fall". Han anser det inte vara upphov till något etiskt di
lemma, trots att det är att frångå upplysningsplikten eftersom det handlar om att skydda ett 
barn från en rent fysisk olycka. Den tredje bibliotekarien berättar följande episod: 

Om de frågar mig härute, ungarna, om det finns nån bok som 
handlar om hur man gör krut, så vill jag inte ljuga. Då säger jag 
att det finns en stor tysk uppslagsbok om kemi och sånt, men 
den är på tyska och går inte att låna hem, men den finns på stan 
[på huvudbiblioteket J och då tjatar de inte mer. Men i annat fall 
skulle jag ju säga att ja, små vänner, nu ska vi lära er att göra 
krut så ni kan göra hemmagjorda bomber och smälla fingrarna 

av er, det borde jag ju göra i min nit att kunna hjälpa till i alla 
lägen och hitta allting. Då borde jag ju kunna ta fram någonting ... 
men det gör man ju inte då och det kan ju vara fel, det kan ju 
vara rätt, det vet inte jag. 

Denne bibliotekarie löser alltså problemet genom att påpeka att informationen förvisso går att 
få tag på men är förhållandevis svårtillgänglig. Han nekar inte frågarna informationen på nå
got direkt sätt utan löser det hela enbart genom att ge uttryck för sin ovilja att förmedla mate
rialet. 

Bibliotekarierna har i ett fåtal fall även råkat ut för att vuxna personer har frågat dem saker 
som de känt ovilja att svara på, och där den obehagliga känslan har fått dem att agera på ett 
särskilt sätt. Det har då handlat om frågor rörande: 

• Kemisk litteratur där man kan läsa om hur man tillverkar sprängmedel och narkotika. 
• En bibliotekarie har sagt att "det har vi inget om" utan att undersöka saken när några per

soner som inte verkade ha en seriös inställning frågat efter ritningar till berg- och dal ba
nor. 
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• En bibliotekarie har även han svarat att biblioteket inte hade något i ämnet, när en man 
frågat efter litteratur kring småbarns sexualitet. 

Det är således tre bibliotekarier som i intervjuerna ger oss exempel på situationer där de nekat 
att svara på vuxna personers frågor. Ingen av dem har sagt till besökaren att de inte vill svara 
på frågan, utan även i fallet rörande kemisk litteratur har bibliotekarien löst dilemmat genom 
att säga att biblioteket inte har någon sådan litteratur. Bibliotekarierna har inte i något av fal
len undersökt om så verkligen är fallet, även om de varit relativt säkra på att de inte ljugit för 
besökaren. Poängen är dock att de utifrån sin uppfattning om vad som är rätt och fel inte velat 
svara på frågorna. · 

Förutom dessa tre personer så nämner även några andra bibliotekarier att de använt sig av 
undvikande strategier för att undvika att svara på frågor som de känt ovilja inför. De ger dock 
inte några specifika exempel på vad som hänt i en särskild situation, utan talar mer allmänt. 
Det kan ha varit barn som frågat eller det kan ha gällt någon av de situationer vi listat ovan när 
de känt obehag men inte vidtagit några direkta åtgärder. En bibliotekarie har i en situation 
hoppats på att det efterfrågade materialet är utlånat. Ibland händer det också att bibliotekarien 
nöjer sig med att titta på hyllan och om materialet inte finns där säger de att "nej tyvärr, vi har 
inget inne" istället för att titta i magasinet eller erbjuda sig att reservera eller fjärrlåna in rele
vant material. På så sätt försöker bibliotekarien att hitta en praktisk lösning på problemet. På 
folkbibliotek i universitetsstäder kan man även hänvisa till universitetsbiblioteket. En biblio
tekarie på ett stön-e stadsbibliotek uppger att man använt denna taktik när en låntagare velat 
fjärrlåna in stora mängder utländskt antisemitiskt material. slutligen kan man också, som bib
liotekarierna gjort i exemplen ovan, helt enkelt svara att man inte har det efterfrågade materia
let utan att titta efter först. Gemensamt är att bibliotekarierna använder sig av vad en utav dem 
kallar "kringgående rörelser" istället för att öppet neka till att svara på en fråga. 

Man kan dela in bibliotekariernas erfarenheter av dilemman i anslutning till upplysningsplik
ten i följande kategorier: 

• Ett fåtal uppger sig aldrig ha känt obehag vid någon fråga och de har gjort sitt bästa för att 
svara på alla frågor. 

• Somliga har känt obehag vid vissa frågor men har trots detta gjort sitt bästa för att besvara 
frågorna. 

• Andra bibliotekarier har känt obehag vid vissa frågor och nekat till att förmedla informa
tion till barn. 

• Tre bibliotekarier har slutligen känt obehag vid någon fråga och ger exempel på hur de 
genom någon undvikande strategi försökt undvika att besvara frågan, även om den ställts 
av en vuxen person. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att upplysningsplikten inte gett upphov till några större 
etiska dilemman för de bibliotekarier vi intervjuat. Det är bara ett fåtal personer som har råkat 
ut för att vuxna personer ställt dem frågor de inte har svarat på och de flesta bibliotekarier 
tycker det är befogat och korrekt att i vissa fall begränsa den information de ger barn. Där
emot har flera personer känt obehag inför en frågal men vanligtvis har de försökt undertrycka 
deru1a känsla och agera som normalt. Rent teoretiskt tycker samtliga bibliotekarier, med ett 
undantag, att upplysningsplikten inte bör ha någon gräns utan att de ska svara på alla frågor de 
får. 
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8.7 Jämlikhetsprincipen och särbehandlingsproblematiken 

I detta avsnitt kommer bibliotekariernas tankar och erfarenheter av problem rörande jämlik
hetsprincipen och eventuell särbehandling av bibliotekets besökare att redovisas. 

8.7.1 Jämlikhetsprincipen som teori 

Samtliga intervjuade bibliotekarier anser att en jämlik behandling av bibliotekets besökare är 
önskvärd. En viss begreppsförvirring utbröt tyvärr i ett par intervjuer då de intervjuade tolka
de vår fråga som att vi undrade om man skulle behandla besökarna likadant. Vad vi frågade 
efter var dock om de tyckte det var svårt att behandla dem likvärdigt. Två bibliotekarier reso
nerade på grund av detta kring det faktum att man inte bör behandla alla låntagare likadant, 
eftersom man då förutsätter att de har samma förutsättningar att leta reda på det material de är 
intresserade av. Har man olika förutsättningar ska man behandlas på olika sätt, och det är just 
i denna individualisering som järnlikheten ligger. 

Då vi klargjort våra begreppsinnebörder kunde vi alltså konstatera att även de två oppositio
nella personerna var för en jämlik och rättvis behandling av alla folkbibliotekets besökare. 
Jämlikhetsprincipen anammas således lika mangrant som principen rörande bibliotekariens 
upplysningsplikt Liksom upplysningsplikten är jämlikhetsprincipen också nära knuten till 
folkbibliotekens demokratiska grundvalar. På biblioteket ska ingen behandlas bättre än någon 
annan utan alla besökare anses vara lika mycket värda. Snarare kan man hos de intervjuade 
bibliotekarierna ana ett socialt patos så tillvida att man särskilt vill uppmärksamma de s.k. 
eftersatta grupperna i samhället. En bibliotekarie påpekar att det är inskrivet i bibliotekets 
målsättning att man ska bry sig mer om de svaga grupperna. Denna positiva särbehandling får 
dock utifrån samhällets och de flesta samhällsmedborgare synpunkt anses etiskt försvarbar. 
En annan bibliotekarie uttalar sig ann1ärkningsvärt nog i helt andra banor när det gäller folk
bibliotekets ansvar gentemot svagare grupper och anlägger en kanske medvetet provocerande 
ton: 

... förr i världen så hette det att man skulle uppsöka allt vad 
problemmänniskor hette som inte brukade komma till biblio
teket, och man vet ju mycket väl när det kommer nån där 
som tänker försvinna med tre CD-skivor och aldrig lämna 
tillbaka dem, det vet man ju. Så bibliotekets vänner, dom som 
tycker om att vara här och läsa och ha sig får numera nästan 
officiellt lite bättre behandling, vi inrättar biblioteket mer för 
dem som har något här att göra. Vi uppsöker inte fritidsgår
den under ett år för att låna ut en bok, vi köper inte fem Tek
nos Moped som vi vet blir stulna direkt, vi jobbar inte på dem 
som bara micklar med mopeder så mycket, vi vänder oss mer 
till dem som har något här att göra, så på så sätt är det ju ett 
dilemma. Vi tar inte hand om ickeläsarna lika mycket som 
förr, eller vi ägnar inte fullt så mycket pengar och tid åt dem 
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som ändå inte vill läsa. 

Detta uttalande kan tyckas krasst realistiskt då bibliotekarien verkar ha tagit intryck av den 
trängda ekonomiska situationen och prioriterat målgruppen reguljära biblioteksbesökare. Vi 
ser det ändå som ett kontroversiellt uttalande från en folkbibliotekarie. Den intervjuade biblio
tekarien är chef på en liten biblioteksenhet och skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet 
om han ansåg det vara rätt. Uppenbarligen tycker han dock att det uppsökande arbetet mest är 
slöseri med resurser. Oavsett hur det praktiska arbetet på hans bibliotek utformats ger han 
dock uttryck för en attityd som vi inte stött på hos någon av våra andra intervjupersoner. En
ligt våra intryck är den allmänna hållningen bland de intervjuade bibliotekarierna att det är 
etiskt försvarbart att satsa extra resurser på lässvaga och eftersatta grupper. De "bibliotekets 
vänner" som nämns i citatet ovan tror vi består av välutbildade och biblioteksvana medelål
ders personer, som i andra sammanhang anses vara relativt "självgående" som biblioteksbesö
kare. 

8. 7.2 Jämlikhetsprincipen i praktiken 

Samtliga intervjuade bibliotekarier anser att det kan vara mycket svårt att behandla alla biblio
teksbesökare på ett likvärdigt sätt. Flera personer upplever det som ett problem som de stän
digt försöker vara medvetna om. Därigenom vill de undvika att särbehandla någon på ett sätt 
som inte är etiskt försvarbart. Ett fåtal tycker dock inte att det faktum att låntagarna behandlas 
olika utgör något etiskt dilemma. Bland dessa finns en bibliotekarie som inte kan se några 
problem alls i detta sammanhang och ett par personer som tycker att det hela är förhållandevis 
oproblematiskt då en viss särbehandling enbart är "mänsklig". 

De flesta bibliotekarierna menar på att åtminstone vissa fall av särbehandling egentligen inte 
bör diskuteras utifrån ett rätt/fel-perspektiv utan enbart beror på att de inte är professionella 
"maskiner" utan även personligheter som reagerar känslomässigt på olika slags människor och 
beteenden. Flera intervjupersoner gör också liknelser till bemötandet på andra institutioner i 
samhället, t. ex. på banken eller i ett snabbköp. Är man otrevlig som kund får man inte ett 
översvallande bemötande av personalen, så fungerar det överallt där människor interagerar 
med varandra. En bibliotekarie menar att man bör ha en artig men i botten neutral grundin
ställning till besökarna, men att man sedan är fri att spontant vara gladare och mer tillmötes
gående i förhållande till de låntagare man tycker sig vara på samma våglängd med. Ingen av 
bibliotekarierna säger sig heller ha stött på problem för att de eller någon annan har behandlat 
låntagare sämre än vad de borde utan att det funnits godtagbara skäl till det. De intervjuade 
bibliotekarierna anser således att en viss särbehandling är acceptabel och inte utgör något pro
fessionellt etiskt problem utan bara är ett uttryck för att även de är människor. 

Alla de intervjuade bibliotekarierna utom en kan dock ge exempel på situationer där de har 
särbehandlat besökare på ett mer allvarligt och oönskat sätt. Majoriteten erkänner öppet att de 
i vissa situationer tycker sig ha handlat på ett etiskt felaktigt sätt. De verkar mer bekymrade 
över problem som är relaterade till detta område än t.ex. till upplysningsplikten samtidigt som 
vissa inte verkar tycka att det är särskilt allvarliga problem egentligen. 

Flera bibliotekarier tycker att det är problematiskt att det finns en viss typ av biblioteksbesö
kare som aldrig kommer fram till dem i informationsdisken med sina frågor utan enbart söker 
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själva i hyllorna, samtidigt som andra besökare inte drar sig för att ta upp en stor del av biblio
tekariens tid med sina frågor. Bibliotekarierna uppfattar det som att ett dominant fåtal besöka
re kan hindra dem från att hjälpa en tyst massa av låntagare. Bibliotekarierna upplever det 
som ett problem att de en stor del av sin arbetstid är låsta i disken utan att ha tid att gå ut 
bland hyllorna och aktivt försöka komma till tals med de besökare som inte vågar sig fram till 
dem i disken. Enligt deras erfarenhet är det dessa personer som egentligen är i störst behov av 
hjälp. Bibliotekarierna vill kunna agera utifrån sin medvetna prioritering av vilka besökare 
som verkar ha störst behov av deras vägledning. På grund av denna problematik hamnar de i 
situationer där de tvingas göra svåra avvägningar rörande hur mycket tid de rimligtvis kan 
ägna åt en låntagare när det får till följd att flera andra personer helt blir utan deras hjälp. 
Detta problem, som till viss del är ett praktiskt dilemma, grundas i en vilja att vara rättvis och 
hjälpa varje besökare efter dess behov. En bibliotekarie tycker att denna problematik anknyter 
till jämlikhetsprincipen och uttalar sig på följande vis: 

Det som händer här hos oss, det är ju att man har ett litet 
fåtal som är väldigt dominanta låntagare, som kräver väldigt 
mycket. Och då har man den stora tysta gruppen då som går 
omkring själva. Och risken är ju väldigt stor att man lägger 
ned väldigt mycket tid på de som kräver mycket, och betyd
igt mindre tid på de som kräver mindre, och kanske ingen tid 
alls på de som överhuvudtaget inte kommer hit. Det är väl 
det som är dilemmat. --- Man vill vara rättvis och man vill 
vara jämlik, men det är väldigt, väldigt svårt att vara det. 
--- ... när man sitter i utlåningsdisken, folk kommer fram och 
frågar, så kan man säkert vara väldigt rättvis ochjämlik och 
hjälpsam, men så är det ju alla de här som aldrig kommer fram, 
som bara lite tyst lägger fram sina böcker och som kanske inte 
alls var vad de ville ha, men de hinner liksom aldrig fram för 
att man hela tiden håller på med andra som frågar och tja tar och 
har listor och beställningar ... 

En bibliotekarie utmärker sig genom att explicit säga att hon inte tycker att de utrymmeskrä
vande personerna skapar några problem för henne som bibliotekarie. Hon värjer sig mot att 
överhuvudtaget se på bibliotekets besökare som några problemalstrare och menar att somliga 
människor helt enkelt är "spatiösa" till sin läggning och därför tar mycket plats och tid i an
språk. Hon menar också att dessa människor ofta uttrycker sig omständigt och att hon måste ta 
sig den tid som det krävs för henne att bena ut vad det är frågaren egentligen söker efter. Där
för kan andra besökare, som uttrycker sig mer precist, uppfatta det som att hon lägger ned mer 
tid på den omständiga besökaren och att det sker på den mer välformulerades bekostnad. Hon 
anser det dock vara sin uppgift att hjälpa den person som tar tid på sig likaväl som den som 
gör mindre väsen utav sig och vill helst undvika att se den underliggande konflikten i detta. 

Problematiken rörande förhållandet mellan tysta och dominanta biblioteksbesökare beror inte 
bara på att den ena gruppen vågar sig fram till bibliotekarien i informationsdisken medan de 
andra inte gör det. Flera bibliotekarier konstaterar att en besökare som är alltför ödmjuk och 
undfallande inte alltid får bästa tänkbara service. En sådan person tror inte att bibliotekarien 
kommer att tycka att hans informationsfråga är särskilt viktig och vill inte "störa" biblioteka
rien i disken. Att denna besökare inte får en utmärkt service trots detta beror egentligen inte på 
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den blygsamma attityden, utan att sådana personer ofta har svårt att på ett enkelt, klart och 
tydligt sätt formulera sin fråga. Det kan krävas en god intervjuteknik och mycket människa
kunnande av en bibliotekarie för att reda ut exakt vilken information en sådan osäker besökare 
är ute efter. Detta kan få bibliotekarien att känna sig ansträngd och dum som inte förstår fråga
ren. Flera av de bibliotekarier vi intervjuat nämner dock denna intervjuförmåga som en av de 
viktigaste talangerna hos en professionell referensbibliotekarie. 

De bibliotekarier som diskuterar frågan kring biblioteksvana och biblioteksovana besökare är 
överens om att en biblioteksvan besökare som befinner sig på samma våglängd som bibliote
karien och vet hur han ska formulera sin fråga tyvärr kan räkna med en betydligt snabbare och 
bättre service än den ickeverbale och oprecise låntagaren. Samtidigt kan bibliotekarien, inte 
som professionell men som privatperson, tycka att det är roligare att hjälpa en biblioteksvan 
person, trots att den ovane är i större behov av hjälp och erbjuder en större professionell ut
maning. En av de intervjuade bibliotekarierna ger implicit denna problematik en social 
vinkling genom att uttrycka sig på följande vis: 

... någon väldigt verbal person ... [som] ... uttrycker sig väldigt 
elegant och precist... [är det lätt att hjälpa] ... men den där stac
kam som nyss börjat komvux och varit arbetslös innan, med 
dålig självkänsla, där skulle man ju egentligen behöva hjälpa 
så mycket mera ... 

Hon ser deri komvuxstudent hon här talar om som ett exempel på en rädd och ängslig låntaga
re. Denne skiljer sig markant från den verbale och elegante besökaren som vet precis vad han 
vill ha och ser till att bibliotekarien skaffar fram rätt material åt honom. I vår intervju säger 
denna bibliotekarie också att man i sin yrkesutövning bör vara uppmäksam på att man tillhör 
en minoritet i befolkningen då man är högutbildad akademiker. Att man har lättare att kom
municera med andra högutbildade personer får inte leda till att man inte anstränger sig lika 
mycket när man servar en lågutbildad och mer blygsam och ickeverbal besökare. Detta kan 
tolkas som en jämlikhetsfråga med både en individuell och en social aspekt. Dessutom har 
den beröringspunkter med problematiken kring uppsökande verksamhet som vi diskuterat i 
det föregående avsnitt. 

Tre bibliotekarier säger sig ha upplevt problem på grund av att de velat markera striktare 
gränser gentemot biblioteksbesökare som tillskrivit dem sociala funktioner som samtalspart
ners och konversatörer. Dessa bibliotekarier kan acceptera att de har en viss social funktion 
för ensamma människor, men de tycker också att detta kan stora dem i deras arbete. Samtidigt 
tycker de att det är en svårhanterbar situation, då de inte vill riskera att stöta bort besökare 
som de har en god personlig relation till. En bibliotekarie säger sig ha upptäckt att han omed
vetet försöker lösa det hela genom att agera formellt och korrekt utan någon uttalad hjärtlighet 
emot dessa personer. 

Ett annat hinder för att bibliotekarierna ska behandla alla besökare på ett rättvist och järnlikt 
sätt är att de, liksom alla andra människor, placerar in personer i kategorier och fack redan 
efter en mycket kort blick på dem. Tre bibliotekarier tycker att det är ett problem att de gör 
denna kategorisering, som ofta grundas i personliga fordomar och förutfattade meningar om 
hur människor som ser ut på ett visst sätt är. En bibliotekarie säger att denna fördomsfulla 
kategorisering är ofrånkomlig eftersom den är ett sätt för oss människor att skapa ordning och 
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reda i tillvaron. Vi skapar fack och stoppar in människor där: antingen är man tmg eller gam
mal, man eller kvinna, intellektuell eller icke-intellektuell. Det är inget man kan göra något åt. 
Det han som bibliotekarie måste tänka på är att vara öppen nog att snabbt revidera dessa in
tryck om de visat sig vara felaktiga. Annars riskerar han att missbedöma besökamas informa
tionsbehov och föreslå fel sorts material till fel person. Han vill vara uppmärksam på detta 
beteende hos sig själv och försöker vara medveten om att han gör dessa generaliseringar. 
Samtidigt vill han vara lyhörd nog att lägga större vikt vid vad besökaren säger i referensin
tervjun än vid sitt första synintryck av människan. På så sätt tror han att många missuppfatt
ningar och felaktiga beslut kan undvikas. 

Fyra bibliotekarier misstänker även att de omedvetet kan behandla barn sämre än vuxna besö
kare. En barnbibliotekarie säger att hon medvetet brukar låta bli att informera barn som frågar 
efter en utlånad titel om att de kan reservera boken. Hon utgår från att barnen inte är lika noga 
med att få just den bok de efterfrågar som de vuxna besökarna. I intervjun verkar hon dock 
osäker på om det verkligen är rätt att göra så. En annan bibliotekarie säger sig låta vuxna gå 
före barnen när det blir köbildning framför disken. En annan bibliotekarie har reagerat på just 
detta beteende och säger att hon försöker respektera barnen lika väl som de vuxna och därför 
inte låter vuxna gå före i en kö. De har på hennes bibliotek utarbetat en lathund för hur man 
ska bete sig i informationsdisken och där står även inskrivet att pensionärer inte automatiskt 
ska ges förtur. 

Andra faktorer som av flera bibliotekarier nämns som skäl till att de behandlar en besökare 
sämre än vad de borde är att de helt enkelt har en dålig dag och är ur gängorna, att de befinner 
sig i en extremt stressig arbetssituation och därför inte är tillräckligt koncentrerade och utför
liga i sin service gentemot besökaren eller att besökaren ger ett onödigt krävande e~ler på an
nat vis osympatisk intryck på bibliotekarien. 

Att bibliotekarierna kan vara extra vänliga och tillmötesgående mot bibliotekets "stamgäster" 
som de har en ytlig personlig relation till eller till frågare som söker information inom biblio
tekariens specialintresseområde tycker de inte själva innebär några etiska problem. En biblio
tekarie tycker inte heller att det är stötande att hans cheffrångår lånereglerna om hur många 
gånger man får göra omlån på sina böcker. Bibliotekarierna tycker inte heller att det är pro
blematiskt att de ger speciellt god service till människor som de fått ett positivt personligt 
intryck av eller till sina nära och kära. Det hör till det de anser tillhöra rent mänskligt beteen
de. 

Det är bara två bibliotekarier som nämner exempel på en positiv särbehandling som de känner 
sig tveksamma inför. De är dessutom anställda på samma bibliotek och det kan därför vara 
samma incident som de berättar om. Båda två har varit med om att ge en politiker i kommu
nens kulturnämnd extra god och snabb service. Detta har skett i syftet att ge honom ett gott 
intryck av biblioteket. En av dem tycker dock att det var synd att de reagerade så. Egentligen 
önskär hon att de som bibliotekarier hade låtit nämndledamoten känna av hur begränsad bib
liotekets service kan bli när det inte får tillräckligt stora ekonomiska anslag. 

Sammanfattningsvis medger alla bibliotekarier utom en att de har särbehandlat besökare både 
på ett positivt och negativt sätt som inte är etiskt försvarbart. Detta trots att de samtliga anser 
att alla biblioteksbesökare bör behandlas jämlikt och rättvist. Vi har även fått intrycket att 
majoriteten anser att det är rättvist att lägga ned extra resurser på besökare eller icke-besökare 
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med särskilt stora behov av hjälp och vägledning. Den negativa särbehandlingen kan bero på 
att besökaren är blygsam och osäker och har problem med att förklara sitt informationsbehov 
för bibliotekarien. Bibliotekarierna kan också göra misstaget att utgå från sin fördomsgrunda
de uppfattning om en besökare istället ror att lyssna på vad hon faktiskt säger sig vilja ha. Den 
kan även bero på en stressig arbetssituation eller på att besökaren är ett barn. 
Bibliotekarierna uppfattar den positiva särbehandling som de eventuellt erkänner sig utföra till 
nära och kära, "stamgäster" m.fl. som etiskt försvarbar. Däremot är de bibliotekarier som vid 
ett tillfälle positivt särbehandlat en kulturnänmdsledamot tveksamma till om de handlat rätt 
eller inte. 

8.7.3 Bibliotekariernas service till besökare i en utbildningssituation 

Den bibliotekarie som gav en säker definition av yrkesetik och som var van vid yrkesetiskt 
tänkande, var även ensam om att uppfatta etiska problem i sitt förhållande till sina kollegor. 
När vi nämnde frågorna om särbehandling för henne associerade hon denna problematik till 
sina kollegors behandling av biblioteksbesökare som befi1mer sig i någon slags utbildnings
situation. Hon avser både skolbarn, gymnasieelever, vuxen- och högskolestuderande och 
tycker att folkbibliotekarier i gemen har en alltför njugg attityd mot dessa besökare. Folkbib
liotekarierna anser, enligt hennes åsikt, att det är utbildningsinstitutionens bibliotek som 
främst bör stå för biblioteksservicen till dessa personer. Hon tycker däremot att man på ett 
folkbibliotek ska behandla alla besökare med lika stor respekt. Bibliotekariernas tal om att 
man inte ska hjälpa skoleleverna alltför mycket med informationssökningen då den har en 
pedagogisk funktion i sig, tycker hon heller inte om. Det är en väsentlig del av en biblioteka
ries professionalitet att kruma göra individualiseringar och ge varje besökare den hjälp som 
just hon behöver. Alla skolelever kan inte bemötas med samma attityd utan vissa behöver mer 
hjälp och andra mindre. Hon tycker inte att man som bibliotekarie ska känna att man gör sko
leleverna en otjänst genom att "göra deras arbete" vid informationssökningen. Det är ändå 
skoleleverna och inte hon som måste ta del av och bearbeta den information som hon söker 
fram. Hon tycker att hennes kollegor ofta behandlar skoleleverna särm·e än andra biblioteksbe
sökare och att detta inte är etiskt försvarbart. 

Denna bibliotekarie är även i detta fall ensam om sina tankegångar. Ingen av de andra biblio
tekarierna tycker att de behandlar skoleleverna sämre än andra besökare. En bibliotekarie sä
ger sig dock kunna bli irriterad på att skoleleverna dominerar på de andra besökamas bekost
nad och att han är noga med att höra sig för om att de besökt sitt skolbibliotek först. Därmed 
vill han markera att han tycker att de först och främst ska söka sin information på skolbiblio
teket. Han är ensan1 om att ge uttryck för denna attityd, som liknar den som kritiseras av den 
säkra bibliotekarien. Alla de andra bibliotekariema tycker att de behandlar skoleleverna lika 
bra som sina andra besökare,· men att de av pedagogiska skäl kan ge dem en annan slags ser
vice. Majariten anstränger sig för att inte bara söka upp de uppgifter som skoleleverna efter~ 
frågar, utan att även försöka lära dem hur man gör för att söka själv. På så sätt kan man sna
rast säga att skoleleverna får en utökad service. När det är vuxna frågare går bibliotekarierna 
oftast direkt till hyllan utan att förklara hur besökaren kunnat söka själv. 

Ingen av de intervjuade bibliotekarierna anser sig således göra sig skyldig till en negativ sär
behandling av skolelever som biblioteksbesökare. Snarare anser de tvärtom att de på goda 
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grunder behandlar skoleleverna särskilt bra genom att vara pedagogiska och visa hur besöka
ren själv kan söka reda på den litteratur som efterfrågas. 

8.8 Problem rörande ruedieurval 

En svår fråga för biblioteken är vilket material man ska köpa in och vad man ska betrakta som 
icke önskvärt material. Beståndet som biblioteket har är på ett sätt deras ansikte utåt och allt 
material, vare sig det är i bok- eller audiovisuell form, bidrar till denna bild. Inköpskriterierna 
varierar beroende på bibliotekets storlek, målgrupp och ansvarsområde, och det finns flera 
olika bevekelsegrunder till varför bibliotekarierna väljer att köpa ett material och inte ett an
nat. För skönlitteraturen kan det vara allt ifrån språk och stil till illustrationernas utförande 
och ifall den är inbunden eller i pocket. Facklitteraturen måste vara tillförlitlig i sina fakta
uppgifter och hålla en svårighetsgrad i text och bild anpassad till målgruppen. Detta är frågor 
bibliotekarien ställs inför i varje inköpssituation, men de kan anses vara mer praktiska än etis
ka överväganden. Det vi intresserade oss för var ifall bibliotekarierna anser att det kan vara 
försvarbart att avstå vissa typer av skönlitteratur på grund av bristande litterär kvalitet, otill
räcklig innehållsmässig standard eller på grund av att de tvekar inför det syfte författaren haft 
med boken. 

8.8.1 Problem rörande gränsdragningar mot icke önskvärt material 

För vissa typer av material, till exempel uttalat rasistiska eller pornografiska tidskrifter eller 
våldsförhärligande videofilmer, är det ingen tvekan om att det är icke önskvärt material. Vi 
undrar ifall bibliotekarierna kan se en klar gräns för vad de kan tillåta på sitt bibliotek. 

En majoritet av de intervjuade bibliotekarierna ansåg att det finns eller b.ör finnas en undre 
kvalitetsgräns vid inköp av skönlitteratm, även om flertalet påpekade att den gränsen måste 
läggas långt ner. Många menar att syftet med en bok är det viktigaste, att böcker som skrivits 
enbart i kommersiellt syfte utan några konstnärliga ambitioner inte hör hemma på bibliotek. 
Följande utdrag visar på hur en av bibliotekarierna funderar på detta med hur man ska dra en 
undre gräns: 

Jag tycker nog attmariska tillhandahålla det mesta, det som 
är liksom uppenbart skräp som nån har producerat på en kvart, 
slängt hop för att tjäna lite pengar, det tycker jag man ska und
vika eftersom man har begränsade medel, och det finns så
dant som är minst lika bra, ja, jag vet inte hur jag ska förklara, 
men det finns alltid alternativ som är minst lika bra, som håller 
längre och som f'ar ett bestående värde och som man kan, som 
man inte glömmer så fort man har läst det, det finns ju många 
aspekter. 

Denna uppfattning att man som bibliotekarie bör arrstänga sig att köpa in det som är kvali
tetsmässigt något bättre än de allra sämsta underhållningsromanerna är vanligt förekomman
de. Flertalet av de som tycker att det är nödvändigt med en gräns menar att det är svårt att veta 
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var den ska dras, och att de är glada över att de är flera i inköpsgruppen så att de slipper be
stämma själva. Så här berättar en bibliotekarie om hur de går tillväga: 

Där är det ju hela tiden en diskussion, men där är vi ju, det 
är ju inte så mycket ett personligt ställningstagande, utan där 
måste vi ju diskutera oss samman, dels var vi villlägga nivån 
och dels i det enskilda fallet om det här materialet ligger över 
eller under den gräns vi vill ha. 

Några bibliotekarier tycker dock att det oftast inte innebär några större problem och att de har 
relativt klart for sig vart gränsen ska gå. Så här beskriver en av dem, lätt skämtsamt, hur han 
ser på inköp. 

På så sätt är det inte så himla knepigt att välja vad man ska ha 
för nånting, det ger ju sig självt. Man köper ju det som man bör 
ha, och det som alla vill ha i måttlig mängd, och sen det som 
man själv vill ha, nu skojade jag lite, det sammanfaller ju väldigt 
ofta, det är naturligt att den som jobbar i bibliotek har samma in
tressen som låntagarna fast lite till, och då blir det bra fordelning 
i biblioteket. 

För alla bibliotek finns målbeskrivningar eller beslut om kvalitetgränser tagna av kulturnämn
den, och vissa av bibliotekarierna finner stöd i dem medan andra anser att de oftast är mycket · 
vaga och inte ger någon större hjälp. Inget av d~ bibliotek vi besökte hade någon egen ned
skriven lis~a på oönskat material eller uttalad policy för inköpskriterier, utan detta verkar vara 
ett område där bibliotekarierna själva lägger gränsen genom återkommande diskussioner. 

Ä ven för facklitteraturen menar många av bibliotekarierna att det bör finnas en gräns. Det kan 
gälla böcker som försöker utnyttja människors okunnighet genom att utge sig for att vara ve
tenskapligt grundade eller böcker som till och med är helt igenom fekaktiga och vilseledande. 
Ä ven här är det alltså främst syftet med boken som är det viktiga, ifall den är seriöst eller spe
kulativt skriven. 

En mindre grupp bibliotekarier menar att det är fel att sätta en gräns för vad biblioteket ska 
förmedla. Dessa bibliotekarier har alla sin ståndpunkt klar for sig och verkar ha tänkt mycket 
över problem med inköp och icke önskvärt material. En av bibliotekarierna säger såhär om 
vad han anser bör vara bibliotekets innehåll: 

Det tycker jag strider mot allt vad bibliotek är för någonting, 
för i bibliotek ska vi ha allt möjligt, det ska vara spännande 
upptäcktsfårder i dårskap såväl som i nyttigheter, jag menar 
alla mänskliga uttryck får på nåt sätt blandas, det får ju inte 
vara så att bibliotekarier är nån sorts moralkärring som sitter 
och säger att "nu lilla barn ska du läsa det godkända" 

Bland bibliotekarierna finns det alltså olika sätt att se på frågan om en undre kvalitetsmässig 
gräns och några av dem ställer sig frågande till om man kan dra en gräns över huvud taget. En 
bibliotekarie menar att det är ett val som görs i varje inköpssituation, att de får väga de olika 
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böckerna mot varandra och se vilka alternativ som finns just den dagen. Han menar att ifall 
det finns en gräns så är den flytande och inte heller möjlig att fastställa i förväg. 

8.8.2 Argument för och emot kvalitetsgränser 

Det finns tre områden där ståndpunkterna för eller emot gränser blir extra tydliga, det är i sy
nen på låntagarna, bibliotekets uppgift och barnlitteraturen. 

Ett begrepp som används av bibliotekarier både för och emot gränser är respekt, respekt för 
låntagarna och deras önskemål. En av bibliotekarierna för en kvalitetsgräns motiverar sin åsikt 
med att det vore respektlöst mot låntagarna att ha för mycket av den lättvindiga litteraturen på 
biblioteket. Hon menar att biblioteket genom att hålla en högre nivå visar att de tror på lånta
garnas förmåga att läsa kvalitetslitteratur, och inte slentrianmässigt ger dem det enklaste. Bib
liotekarierna mot kvalitetsgränser använder ordet respekt på ett helt annat sätt. De anser att det 
viktigaste är att respektera vad låntagarna tycker och vad de önskar ska finnas på biblioteket. 
Enligt dem är det inte bibliotekariens roll att bestämma vad människor ska läsa för böcker och 
vara en slags förmyndare för låntagarna. De vill genom sina inköp visa att det är tillåtet att 
läsa och vara intresserad av vad de vill, även om det av kritikerna anses vara låg kvalitet. En 
av bibliotekarierna går till och med så långt att han menar att det är att idiotförklara vissa 
grupper av människor när biblioteken inte köper in viss litteratur och därmed visar låntagama 
att bibliotekarierna anser den vara så dålig att den inte bör finnas där. Biblioteket ska alltså 
inte bestämma åt folk vad som är bra eller dåligt utan tillhandahålla allt så att låntagarna kan 
välja fritt. 

En av de viktigaste kriterierna för vilket material bibliotekarierna vill köpa in är den inriktning 
och det syfte de vill att biblioteket ska ha. Ett bibliotek har många syften men bibliotekarierna 
betonar dessa olika mycket och det avspeglas i deras inköp. En av bibliotekarierna ser det som 
bibliotekets huvuduppgift att vara en plats där olika sorters litteratur ska finnas. Han anser att 
det fortfarande är alltför strikt vad som får finnas på bibliotek och att bibliotekarierna alltför 
ofta tar på sig rollen som proffstyckare när det gäller vad som är bra och dåligt att läsa. Såhär 
beskriver han vad han tycker är sin och bibliotekets uppgift: 

Vi är varken elitläsare eller tränade kritiker, vi är bokförmed
lare. Det vore roligare att ha en tummelplats att pröva nya 
böcker på. 

Biblioteket bör enligt honom köpa in allt möjligt så att människorna själva kan välja att läsa 
böckerna eller inte, så att de sedan antingen kan ta innehållet till sig eller förkasta det. 

Denna åsikt delas dock inte helt av de andra bibliotekarierna som anser att biblioteket har en 
annan uppgift än att förmedla den allra mest lättvindiga litteraturen. En av bibliotekarierna ser 
inte bara ekonomiska orsaker till detta utan också ideologiska skäl. Hon jämför biblioteket 
med andra kultur- och kunskapsinstitutioner, till exempel konstmuseer, och ser likheter i deras 
uppgift att förmedla kunskaper och insikter: 

Man känner ju till de här kioskböckema, som massproduce
ras industriellt, de ska ju definitivt inte finnas i biblioteket. 
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De finns ju i kioskerna och kostar ett par tior, det räcker med 
det utbudet. Biblioteket har så mycket annat att erbjuda, som 
folk kan få chans att ta del av, som inte är lättillgängligt utan 
som är dyrt och svåråtkomligt. Det är viktigare att vi riktar in 
biblioteken på det, tror jag. 

Denna skillnad i uppfattning av bibliotekets uppgift, att ha allt så att människor kan välja själ
va eller att ha det som människor annars inte har möjlighet att ta del av, är en stor och pro
blematisk fråga som vi inte har gått in djupare på. Det vi intresserar oss för är de skillnader de 
ger i synen på icke önskvärt material. För den sistnämnda bibliotekarien finns en klar gräns 
mot lättare underhållningslitteratur och flertalet bibliotekarier menar att den typen av böcker 
är så tillgänglig och billig att det är möjligt för de som är intresserade att köpa den själva. 
Bibliotekets uppgift är en annan än att administrera populärlitteratur, en av bibliotekarierna tar 
upp det faktum att det i den svenska bokhandeln bara finns ett lager på två år, och att bibliote
ken därför måste ta på sig rollen som förmedlare av till exempel äldre litteratur som inte går 
att få tag i på mmat sätt. 

När det gäller barn- och ungdomslitteraturen menar ett flertal av bibliotekarierna att det är 
extra viktigt att hålla en undre kvalitetsgräns där. De känner också ett visst pedagogiskt an
svar, både som vuxna och som bibliotekarier, för att barnen får tillgång till bra böcker på bib
lioteket. De anser därför att det blir lättare att säga nej till sånt material de kan känna tvekan 
infår. En av dem tycker att det det känns viktigt att kunna erbjuda barnen det de normalt inte 
kommer i kontakt med i sin vardag och visa på alternativ till de långa serie.rna av kiosklittera
tur. 

I denna fråga är det en av bibliotekarierna som uttalat har en annan mening. Hans åsikt grun
dar sig på att även om kiosklitteraturen inte håller någon högre litterär kvalitet så kan den än
då fylla en viktig funktion, eftersom han anser att berättelsen är viktigare än stilen: 

Det litterära värdet skiter dom högaktningsfullt i, och dom 
har alltid gjort det slutliga avgörandet, man läser inte Astrid 
Lindgren för nåt litterärt värde utan för att det är spännande 
berättelser, och nästan alla som är mellan 12 och 13 år tycker 
om enkla berättelser som är variationer på ett tema, det som 
tröttar ut en vuxen kritiker kan måhända vara bra får en Il
åring just genom att det hela tiden varieras bara måttligt, man 
säger att Fem-böckerna är identiskt lika och att dom bara äter 
mat, ja men vaddå, det är ju det som är poängen, dom svaga 
läsarna har ju jättelätt att läsa dom här böckerna. 

Han tror att man kommer att få en annan inställning till "skräplitteratur" om man kan se den 
nytta den gör får svaga läsare och att bibliotekarierna genom att ha en annan inställning till 
den kan förstå att den fyller en funktion. 
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8.8.3 Övriga problem med kvalitetsgränser 

Ytterligare ett avgörande är om biblioteket bör ha en övre gräns mot till exempel avancerad 
akademisk litteratur eller smala skönlitterära verk. Även här går meningarna isär, vissa vill 
hålla en hög nivå och svårighetsgrad även på folkbibliotek. Andra bibliotekarier är mer tvek
samma och menar att de inte har någon efterfrågan på konstnärliga barnböcker eller mycket 
avancerad poesi, och att det darför är onödigt att lägga ner pengar på det. Så här motiverar en 
bibliotekarie att de inte köper in alltför avancerad litteratur: 

Jag menar, vi ser ju vad folk frågar efter och vi ser vad folk 
inte lånar. Den kvalitativt väldigt högtstående kanske lite 
alare skönlitteraturen blir inte läst. Det kvittar hur mycket vi 
yltar med den, hur mycket vi isar fram den, de lånar den inte 
alla fall . Och då är frågan, vad ska man göra med skattebe
talarnas pengar, som vi ändå köper böcker för? Ska vi köpa in 
sådant som är väldigt väldigt bra, bara för att det är bra, men 
ingen är intresserad av det, eller ska man köpa in sådant som 
folk kan tänkas låna, även om det kanske inte är högtstående 
litteratur? Jag tycker väl då att man får faktiskt köpa in en hel 
del av det folk lånar, faktiskt. 

De flesta av bibliotekarierna med denna inställning arbetar på små eller medelstora bibliotek 
och det är inte förvånande att de resonerar så. Lånekedjan inom den svenska biblioteksvärlden 
är ju delvis uppbyggd så att de mindre bibliotekan ska kunna låna specifik och smallitteratur 
från de större. 

Några av bibliotekarierna berättar att de under sin utbildning på BHS talade mycket om vad 
ett bibliotek borde ha för böcker och att de därigenom fick en klar bild av vad som var rätt och 
fel. Denna konsensus som fanns bland landets folkbibliotekarier innebar bland annat att bib
lioteken inte skulle ha Enid Blytons Fem-böcker, Kitty-böcker eller författama Sven Hassels 
eller Sigge Starks verk. Bibliotekarierna var efter sin utbildning mycket säkra på var den und
re kvalitetsgränsen gick, men de upplever numera att denna gemensamma uppfattning om 
gränsen inte längre gäller och att det därför på ett sätt har blivit svårare att veta var den ska 
vara. Synen på ovanstående författare är generellt mer liberal idag, men de är inte välkomna 
på alla bibliotek, speciellt inte Kitty-böckerna. 

En omständighet som på senare år har kornmit att påverka urvalet är den allt mer begränsade 
budget som biblioteken har att förfoga över. Förvånansvärt nog tycker många av bibliotekari
erna att detta har medfört att det har blivit lättare att göra ett urval. Material som de tidigare 
var osäkra på om de skulle köpa har nu blivit lättare att avfärda på grund av ekonomiska skäl. 
Bibliotekarierna menar att eftersom budgeten knappt räcker till att köpa det som är bra och 
nödvändigt, finns det inget utrymme för det som ligger på gränsen. Många av dem säger att de 
känner ett ansvar för skattebetalarnas pengar, att de ska hantera dem på ett vettigt sätt. 

Bibliotekarierna chansar mindre vid inköp, de satsar på säkra kort som de vet kommer att vara 
efterfrågade i många år. En av bibliotekarierna menar att detta egentligen är det största pro
blemet med inköp, att de inte ens kan köpa det de vill ha på biblioteket, då försvinner proble
met med att de kanske borde köpa sånt de inte vill ha. 
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En logisk följd av detta försiktiga urval är att det inte är många av bibliotekarierna som upp
ger att de gallrat en bok på grund av innehåll eller litterär kvalitet efter det att de har köpt in 
den. Den generella uppfattningen är att ifall en bok väl finns på biblioteket ska det mycket till 
innan den gallras. De få exempel bibliotekarierna ger gäller romaner eller vuxenserier som i 
text eller bild varit våldsförhärligande eller kvinnaförnedrande på ett sätt som bibliotekarierna 
inte tyckt framgått i Bibliotekstjänsts recension. 

8.8.4 Material som anses vara problematiskt 

För att få en uppfattning om vad som ger upphov till problem för bibliotekarierna och vad de 
anser hamnar under den satta kvalitetsgränsen, bad vi dem ge exempel på material där de 
blivit tvugna att tänka efter om det skulle vara rätt eller fel att köpa in. För de bibliotekarier 
som uppgett att de inte anser att det finns någon sådan gräns undersöker vi vad de är villiga att 
godkänna. 

Barn- och ungdomslitteratur 

Många bibliotek avstår från att köpa serien Tvillingarna i Sweet Valley, trots att det funnits 
efterfrågan på den. Den ses som en typisk massmarknadsbok som på grund av sin bristfälliga 
person-, miljö- och könsrollsbeskrivning inte hör hemma på bibliotek. Ä ven det faktum att det 
är en serie med ett stort antal delar spelar in i avgörandet att inte köpa in den. 

Som nämnts tidigare finns det en bibliotekarie med positiv syn på massmarknadslitteratur för 
barn, hans bibliotek har köpt både Tvilling-serien, Kitty-böcker och även några kioskwesterns 
direkt från kiosken. För honom finns ingen undre gräns för skönlitteratur, det är en utmaning 
att bryta mot tabun och gå mot strömmen. 

skönlitteratur 

Problematiskt material inom skönlitteratur finns traditionellt inom den lättare underhållnings
genren, med den så kallade FLN-litteraturen (Flärd Lidelse Njutning) i fokus. Även 
"tantsnusk" räknas hit, med författare som Jackie Collins och Sidney Sheldon i spetsen. Bland 
bibliotekarierna finns en mycket delad uppfattning om denna typ av böcker, ungefår lika 
mänga ställer sig positiva som negativa till den. 

A v de som är positiva menar några att eftersom det via skattemedlen är låntagamas bibliotek, 
bör man köpa det de önskar. På ett bibliotek har de köpt bland annat Jackie Collins Holly
woodfruar utan att tycka att det medför några problem. En annan bibliotekarie säger så här om 
att de har köpt in Sidney Sheldon: 

Vi har två, hysch ... Nej men det blir ju så att man sneglar på 
varandra lite i kommundelarna och så tittar man på stadsbib
lioteket och så har dom köpt in, och då kanman ju. --- Är 
det någon som har köpt Sidney Sheldon till exempel, så kan 
vi inte köa på den, utan eftersom den anses vara brukslitteratur 
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av enklare variant så får vi köpa den själva. 

De flesta av de som är positiva menar att även om böckerna inte har hög kvalitet så bör man 
köpa ett mindre antal titlar ifall det finns efterfrågan - även om det tar emot för bibliotekarien. 

Det huvudsakliga argumentet från dem som inte köper är att de ligger under den kvalitets
gräns biblioteket har, och att det finns bättre alternativ. Dessa amerikanska tantromaner anses 
också ofta vara skrivna i spekulativt syfte och innehållande grova sexskildringar. 

Facklitteratur 

För de mer facklitteraturliknande böckerna kunde vi urskilja ett par problemområden som de 
flesta av bibliotekarierna tog upp, New Age-litteratur, böcker på avdelningen Bl (Omstridda 
fenomen) och vålds-, pornografisk- och rasistisk litteratur. 

Vad gäller alla dessa problemområden menar bibliotekarierna dock att det är sällan som de 
över huvud taget ställs inför sådant material som ger upphov till tveksamheter. En av dem 
trodde att detta beror på att de enbart köper från Bibliotekstjänsts listor där det kontroversiella 
materialet redan sållats bort. En annan intressant fundering kom från en bibliotekarie vars 
bibliotek just höll på att installera Internet ute i lokalen, detta nya medium innebär att biblio
teket plötsligt inte längre har möjlighet att kontrollera eller göra något urval av det som de 
förmedlar. Det är en helt ny situation som biblioteken i allmänhet inte verkar ha tagit ställning 
till. 

Inom avdelningen Omstridda fenomen finns böcker om det som rör sig i vetenskapens utkan
ter, till exempel om UFO:n och horoskop. Här finns också den så kallade New Age
litteraturen som ofta berör astrologi, alternativ medicin och religion. Under 90-talet har mäng
den utgiven litteratur inom denna avdelning formligen exploderat och intresset från låntagama 
är stort. Många av bibliotekarierna upplever detta område som det svåraste att dra gränser på. 
Det är aktuellt och har stor efterfrågan men innehållet och sättet det är skrivet på gör ofta att 
bibliotekarierna tvekar: 

Ja, det är svårt. Det finns ju mätmiskor som skriver seriöst 
om detta också, tar upp de här fenomenen och beskriver dem 
och menar att detta är oftast spektakulärt men det kan ju ock
så finnas något i det här med magnetiska strömmar --- det 
forskas ju kring det, men det är ju sådant som kan användas 
också spekulativt. 

Det är när böckerna är skrivna på ett ovetenskapligt sätt eller vill ge sken av att vara veten
skapliga och sanna utan att vara det som bibliotekarierna ställer sig mest tvekande. En av de 
bibliotekarier som är emot att sätta gränser menar att det är viktigt att inse att biblioteket, som 
institution, inte måste kunna garantera att allt som står i böckerna är sant och bevisat. Hon 
anser att det måste vara upp till varje individ att själv kunna ta ställning för eller emot dessa 
teorier. 

Alla bibliotekarier är dock eniga om att man måste köpa litteratur inom detta område, och de 
flesta förlitar sig på Bibliotekstjänsts recensioner för att kunna välja ut det bästa. En av bib-
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liotekariema tror att det viktigaste är att biblioteket köper lite grand och visar låntagarna att 
man har en god vilja. Då har låntagarna lättare att acceptera att biblioteket inte har just den 
bok de sökte efter. Ytterligare ett problem är att ämnesområdet Omstridda femorren i sig är 
väldigt brett och omfattande, dessutom finns oändligt antal specialinriktningar inom varje 
delmmåde. Många av bibliotekarierna på de små biblioteken menar att de måste lita på att 
huvudbiblioteket köper in det mer speciella så att de får möjlighet att låna det därifrån. 

I gränslandet till Omstridda fenomen och New Age finns olika halvreligiösa sekter, bland an~ 
nat satanism. En bok som var aktuell vid tiden for våra intervjuer var Satansbibeln, en svart 
bibel for djävulsdyrkare. Denna bok väckte starka känslor hos många av bibliotekarierna, och 
följande beskrivning visar hur en av dem funderade inför att köpa den: 

Jag skulle köpa böcker själv, normalt köper vi böcker till~ 
sammans här då, bibliotekarierna här, då kom den Satanistiska 
bibeln. Och då kände jag direkt såhär, då kände jag faktiskt en 
motvilja mot att köpa in den. Men det var ju min personliga mot
vilja då, min personliga etik där, att "nej, den här boken tycker 
j ag inte om". Och j ag funderade faktiskt på ett sätt som, det var 
många år sedan j ag funderat på en bok som denna. Och nu var 
det otur nu att min kollega var bortrest, för vi hade säkert kunnat 
ha en väldigt intressant diskussion om den. Och jag vet att de har 
frågat efter den, tonåringar har kommit in och frågar efter just den 
boken, men till slut så insågjag då attjag har inte råd, just på den 
listan fanns det så många andra böcker som det var större efter~ 
frågan på. Sedan kollade jag och [huvudbiblioteket] hade fak~ 
tiskt köpt den, då kände jag att okej, kommer dom och frågar 
så kommer jag att fjärrlåna den utan minsta tvekan.--- Jag var 
hemskt glad åt att pengarna inte räckte och jag var hemskt glad_ 
åt att [huvudbiblioteket] hade köpt den. Men detta har alltså hänt 
mig en enda gång, som jag verkligen har haft samvetskval. 

Ä ven andra bibliotekarier menar att denna bok faller utanför ramen för det som biblioteket bör 
förmedla. Detta grundas på att den inte kan räknas som en redogörande och neutral bok om 
satanismen som religion, utan mera är som en propagandabok. En av bibliotekarierna menar 
att det inte är bibliotekets uppgift att förmedla den typen av litteratur och att de som är intres~ 
serade får skaffa sig den på annat vis. 

När det gäller våldsforhärligande eller pornografiskt material eller litteratur med rasistiska 
förtecken är de allra flesta bibliotekarier eniga om att det finns en klar och tydlig gräns som 
inte heller känns svår att sätta. Ä ven gentemot material producerat av extrema politiska eller 
religiösa rörelser sätts en gräns. 

Dock finns även för denna typ av litteratur en gråzon där bibliotekarierna upplever att det kan 
vara svårare att veta var gränsen ska gå. En av dem ser ett problem med pornografisk littera
tur. Många skönlitterära texter anser hon kan ge upphov till tveksamheter, även om det inte är 
rent pornografiska skildringar så kan de ibland vara mycket grova. En annan bibliotekarie har 
liknande problem med antisemitisk litteratur, han anser att det är rätt att dra en gräns mot utta~ 
lad antisemitism, men tycker att det är svårare när det gäller skönlitteratur: 
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Men det är ju svårt också eftersom det finns litteratur som är 
antisemitisk men som jag ändå anser bör finnas, men där upp
såtet kanske inte är lika allvarligt som i den här sortens littera
tur. Samtidigt som Shakespeare och Köpmannen i Venedig och 
Dickens Oliver Twist, den är ju superantisemitisk. Men ändå 
tycker jag att den bör finnas, så det går inte att vara riktigt konse
kvent. 

Även för rasistiskt material finns problem, inte med till exempel egenproducerade tidskrifter, 
men en bibliotekarie påpekar att det kan vara svårt med den så kallade smygrasismen i både 
text och musik. 

Ett för oss förvånande faktum var att två av bibliotekarierna spontant nämnde Mein Kampf av 
AdolfHitler som exempel på problematiskt material. På ett av biblioteken hade det vid nyut
gåvan av boken för ett par år sedan blivit en häftig diskussion bland personalen om den skulle 
köpas in eller inte. Bibliotekariens personliga uppfattning var att den borde finnas på bibliote
ket på grund av dess historiska värde, men motståndet bland den övriga personalen var 
mycket starkt. Till slut kunde de enas i en kompromiss, Mein Kampjfinns numera i bibliotek
skatalogen men står inte i de öppna hylloma utan i magasinet. På det andra biblioteket hade 
Mein Kamp[ funnits länge men bibliotekarien började tycka att det innebar problem för ho
nom personligen att ha den: 

Men om vi tar ett konkret fall så hade vi ju Mein Kampfhär 
---och den var ju rätt efterfrågad, --- av nyfikenhet då, men 
det ledde ju mycket till attjag började undra om de var nazister 
eller fascister, dom som ville läsa Mein Kampf, i många stycken 
förstod jag ju att de bara var allmän nyfikenhet, normala ungar 
som ville ha den, men jag tyckte det var lugnare att skicka ned 
den, så vi överförde den till stadsbiblioteket i stället. Då slapp man 
dom problemen att gå omkring och ha en känsla av att den och den 
är nazist. Det är ytterst sällan vi behöver låna in den boken nu, 
det kanske vi inte borde ha gjort, men var går gränsen? 

Majoriteten av bibliotekarierna anser dock att Mein Kampfhar en given plats på bibliotek så
som historiskt och ideologiskt dokument. 

-·-·-/ 

8.8.5 Problem i inköpssituationen 

Vissa av problemen förknippade med icke önskvärt material uppstår i själva inköpssituatio
nen. Då ska bibliotekarierna tillsammans i en inköpsgrupp fatta beslut om vilket material de 
ska förmedla från det egna biblioteket. Ett problem som kan uppstå är om de inköpsansvariga 

· har olika åsikter om ifall ett visst materialligger över eller under en eventuell gräns, hur 
mycket inköparna bör lyssna tilllåntagarnas önskemål och på vilket sätt biblioteket ska spegla 
den aktuella samhällsdebatten. 
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Olika åsikter i inköpsgruppen 

Alla bibliotekarier uppger att de kan ha olika åsikter sinsemellan i inköpsgruppen, men att det 
aldrig gett upphov till några allvarliga konflikter. De problem som kan uppstå anses vara av 
samma karaktär som i andra gruppstrukturer, den bibliotekarie som är mest envis eller har den 
starkaste positionen i just den gruppen får sin vilja igenom. En allmän uppfattning är att det 
inte brukar uppstå några stora problem på grund av att de har olika åsikter, utan att det brukar 
gå ganska enkelt tillväga. Såhär brukar det gå till på ett bibliotek: 

Vi står där i bokhandeln och så säger vi så här"- Ska vi köpa 
denna? -Nej vi väntar lite kanske vi f'ar inköpsförslag, den är 
kanske inte så angelägen. -Jo men jag tycker det. - Ja, men då 
köper vi den." Så där, det går till väldigt lättsamt, det är ju inte 
så att det är någon större schism. 

Bibliotekarierna uppger att de ofta brukar diskutera problematiskt material mycket, mestadels 
för att få en gemensam ståndpunkt. Många anser också att det är viktigt attde är medvetna om 
de överväganden de gör så att det inte blir rutin och mekanik i inköpssituationen. 

De bibliotekarier som arbetar på mindre bibliotek tillsammans med samma personer i flera år 
uppger att de mer eller mindre har lärt sig var de övriga bibliotekarierna brukar stå i olika frå
gor. De brukar därför kunna förutse vilket material som kommer att ge upphov till diskussion. 

Att skilja på personlig åsikt och yrkesroll 

Många av bibliotekarierna uppger att de känner ett stöd i sin yrkesroll när det gäller att göra 
ett urval. De är alla ense om att de personliga åsikterna inte f'ar styra och att personliga intres
seområden inte får växa på andra områdens bekostnad. På ett av biblioteken där personalen 
består av enbart kvinnor arbetar de aktivt med detta och bevakar särskilt att teknikavdelningen 
inte får stå tillbaka på grund av personalens okunskap och ointresse i ämnet. Bibliotekarien 
där anser att det är hennes ansvar att se till alla låntagargruppers bästa. Yrkesrollen kan även 
ge stöd i bedömningen av ett speciellt material, att kunna göra en professionell bedömning av 
vad materialet kan ge och vilken målgrupp biblioteket har för det. Den personliga åsikten får 
heller inte styra vid gallring, den yrkesmässiga bedömningen måste gå före. Detta med att 
skilja på den personliga åsikten och yrkesrollen upplevs dock inte som ett problem av någon 
av bibliotekarierna 

Att köpa på låntagarfdrslag 

Att biblioteket måste anpassa sitt bestånd efter den användarkrets de har är en självklarhet för 
alla de bibliotekarier vi intervjuat. Men även här finns en gradskillnad i hur mycket de tycker 
att man ska anpassa sig. Vissa tycker att biblioteket kan köpa allt som låntagarna önskar me
dan andra anser att de måste sätta stopp för vissa önskemål. De sistnämnda utgör en majoritet 
av bibliotekarierna och de menar att ifall de låntagare som aktivt frågar efter litteratur får ige
nom sina önskemål så finns det risk att det blir slagsida på utbudet och att någon avdelning 
blir för stor. Eftersom den stora majoriteten låntagare aldrig frågar bibliotekarien om något 
eller kommer med förslag, anser dessa bibliotekarier att det är upp till dem att tänka på deras 
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behov. Många bibliotekarier menar dock att de köper mycket mera på förslag nu än för några 
år sedan. En bibliotekarie tycker att det kan vara svårt att veta hur stor hänsyn hon bör ta till 
låntagarnas önskningar respektive sin egen bedömning, att hon ibland väljer en "sämre" bok 
för att den efterfrågas, i stället fOr en bok som hon själv anser ha högre kvalitet. 

På några av biblioteken köper de in allt som låntagarna ger forslag på, det ses som ett sätt att 
få låntagarna att känna sig delaktiga i biblioteket och att de har möjlighet att påverka. Efter
som de närboende också betalar för bibliotekets verksamhet genom skattemedlen, anser bib
liotekarierna att det känns helt rätt att låta användarna bestämma utbudet. En av bibliotekari
erna uppger att detta inköpssätt aldrig heller har medfört att de fått forslag på litteratur som de 
av kvalitets eller innehållsmässiga skäl inte velat köpa in. Hos henne har detta faktum gett 
upphov till följande fundering: 

Men vi har ännu inte fått forslagen som gjort att vi hamnat i 
den situationen, och det är intressant, att vi inte har fått for
slagen, för då kan man fråga, har vi på biblioteken lärt svenska 
folket att det inte är någon ide att gå till biblioteken men den 
typen av inköpsförslag, eller har vi lärt svenska folket, dom 
som vill komma mendom inköpsforslagen, att biblioteken inte 
är nåt ställe för dom? Jag menar man kan [tolka på olika sätt]. 
Och är det bra eller dåligt kan man ju fråga sig? För vad är det 
då vi utestänger dessa människor från att ta del av i övrigt? 

Att spegla den aktuella debatten 

En del av bibliotekens utbud är böcker eller tidskrifter vars uppgift är att spegla den litterära 
eller samhälleliga debatten. Detta betyder att det ibland kan vara motiverat att köpa material 
som bara är intressant ett par månader eller ett år, för att kunna återge bilden av den aktuella 
debatten. Biblioteket är också den enda institution i samhället som tillhandahåller sådant ma
terial, och det enda stället dit man som medborgare kan vända sig. Många av bibliotekarierna 
menar att de därför måste köpa aktuell och omtalad litteratur, även om den inte håller så hög 
kvalitet, för att människor ska kunna hålla sig å jour. Detta gäller speciellt for den nya svenska 
litteraturen: 

Det tycker jag att vi ska tillhandahålla som ett led i en litterär 
debatt om inte annat. Och som sagt, i synnerhet när det är 
svensk litteratur, där tycker jag att vi har en skyldighet att 
spegla vad som produceras här.--- Där är litteraturen intressant 
på samma sätt som vi köper debattlitteratur på fackavdelningar, 
även om de inte är så oerhört högklassiga, for att vi på biblio
teket har en skyldighet att delta i debatten och att tillhandahålla 
debattmateriaL 

Dagens samhällsdebatt är ofta inte särskilt lättöverskådlig och det finns stora och svåra pro
blem, speciellt med odemokratiska grupper som rasister och nynazister. Flera bibliotekarier 
tycker att det kan vara svårt att veta hur mycket av de negativa åsiktsinläggen de bör tillhan
dahålla. En av bibliotekarierna menar att utbudet bör vara en objektiv återspegling av samhäl
let som det ser ut idag, men att biblioteket för den skull inte bör ha material som uppmanar till 
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våld och rasism. Å andra sidan menar några att biblioteket måste våga ligga på gränsen, i 
frontlinjen for debatten for att fylla någon funktion över huvud taget. En av bibliotekarierna 
menar att de måste spegla båda sidor av samhällsdebatten, oavsett bibliotekariens personliga 
åsikt. I detta ligger en av bibliotekets grundläggande funktioner, nämligen att ge människor 
möjlighet att själva bilda sig en åsikt, en av bibliotekarierna tror dock att ingen bibliotekarie 
skulle köpa till exempel en rasistisk tidskrift for att tillgodose kravet på objektivitet och 
åsiktsfrihet. En annan menar att det alltid finns en viss cencur på biblioteken, både på grund 
av kvalitet och innehåll, eftersom till exempel vålds~ och pornografisk litteratur inte köps in. 

8.8.6 Problem med att förklara kvalitetsgränserna för låntagarna 

De flesta bibliotekarier anser alltså att det bör finnas en nedre kvalitetsgräns och sätter stopp 
för till exempel tantromaner och massmarknadslitteratur. Men detta är ju trots allt litteratur 
som efterfrågas på biblioteken, människor villläsa just det som bibliotekarierna valt bort av 
kvalitetsskäl och då måste bibliotekarierna forklara ror låntagarna varför de inte köpt in den. 
Vi har genom intervjuerna forstått att alla bibliotekarier inte upplever denna situation lika 
problematisk och att de också hanterar den på olika sätt. 

Ett fåtal bibliotekarier menar att att detta inte har orsakat några svårigheter för dem, på ett 
bibliotek behandlar de alla förfrågningar som inköpsförslag och behöver därför inte säga nej 
till något önskemål. Bibliotekarier på andra ställen menar att låntagarna ofta accepterar att 
biblioteket inte har just den bok de frågar efter ifall bibliotekarien kan visa på något liknande 
alternativ. De anser också att det är viktigt att respektera låntagamas önskemål, det vill säga 
aldrig säga att de har dålig smak bara för att de villläsa en viss bok. De menar att det är lika 
viktigt med ett öppet och vänligt bemötande. En bibliotekarie på ett mindre bibliotek menar 
att man kan vara ärlig och rakt på sak mot låntagaren, utan att vara respektlös: 

Men folk har tycker jag ganska snart lärt sig--- att här finns 
inte Jackie Collins, och dom har accepterat det, men man ska 
ju aldrig koppla det till den personlige låntagaren som står där, 
utan man, man har satsat på det här i stället, man kan mycket 
väl tycker jag, säga att vi tyckte faktiskt att den här var bättre, 
för det tycker inte jag är nåt fel att säga, och då är man inte 
så förbannat feg som om man kryper bakom en ned~kärnings
ekonomi. Men man ska inte heller göra ned dom här männis
korna så att dom får för sig att dom skulle vara, att det är ett 
dåligt betyg åt dom att tycka om Jackie Collins for det kan dom 
göra hur mycket som helst. 

Merparten av bibliotekarierna anser dock att det innebär ett större eller mindre problem att 
förklara för låntagarena varfor de inte köper in viss litteratur. Vissa upplever det som en ofta 
förekommande situation som de har svårt att hantera. Dessa bibliotekarier vill inte vara 
"smakdomare", men känner att de mot sin vilja tvingas bli det. De är alla eniga om att det 
viktigaste är att vara respektfull mot låntagaren, även om de inte kan tillgodose hans behov: 

Man måste ju respektera det de tycker också. Det är ju en 
attityd. Jag behöver ju inte säga "den här skräpboken" utan 
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man säger ju då att vi går efter recensionerna och recension
erna var inte så bra. Det är lite inlindat, lite sund diplomati. 

En av bibliotekarierna tycker att det kan vara svårt att motivera inköpsgränsen eftersom hon 
själv gärna läser flera av de böcker som biblioteket inte köper in. Hon försöker vara lyhörd 
och köper ofta in i efterhand det folk frågar efter. 

Att detta är ett problem kan även till stor del bero på att en läsares uppfattning av en bok är 
väldigt subjektiv, och att de kvalitetsskäl som biblioteket framhåller inte alls är viktiga för 
låntagaren. Detta beskrivs så här av en bibliotekarie: 

En bok som har dålig personskildring kan ju vara väldigt 
spännande, eller en bok som har konserverande könsroller 
kan ju vara oerhört romantisk. Och är det då romantik man 
är ute efter så kanske man struntar i könsrollerna. Men visst 
är det ett dilemma, det är inte roligt, för på något vis så be
kräftar man då att man är den här lite torra, snipiga biblio
tekarien då som minsann talar om för dem att det här är 
dålig litteratur. 

Han, liksom de flesta andra, tar ofta fram recensioner från Bibliotekstjänst eller dagspress för 
att visa låntagaren att det finns en mer generell och objektiv åsikt om boken. Några bibliote
karier menar att det numera också är vanligt att skylla på ekonomin, att biblioteket inte har 
möjlighet att köpa allt. 

Några bibliotekarier tycker att detta är ett problem, men att de inte upplever det som något 
etiskt dilemma. En av dem menar att bibliotekarierna måste kunna stå för sina inköpsval och 
vara ärliga även om det är svårt. En annan menar att man mycket väl kan ta en saklig diskus
sion med låntagaren ifall det är bibliotekets policy som kritiserats, eftersom det då inte är det 
personliga åsikten som ifrågasätts. I de fall när låntagare frågar efter kioskromaner menar hon 
att det bara är att tala om att biblioteket inte köper den sortens böcker och hänvisa till bokhan
del eller pressbyrå, utan att för den skull brista i respekt. 

Många menar att detta var ett större problem förr i tiden, dels för att det uppfattades som mer 
provocerande från låntagarnas sida och dels för att situationen uppstår mera sällan nuförtiden 
eftersom biblioteken köper allt mer på efterfrågan. En av bibliotekarierna gav oss dessa upp
muntrande ord på vägen: 

Men det här, åh, det här borde man träna mycket på BHS 
tycker jag. Att få sig rejäla utskällningar, för det händer att 
man får. --- Ni vet inte vad som väntar. 

8.8. 7 Bibliotekariernas uppfattningar av sig själva som inköpare 

De bibliotekarier vi intervjuat visar upp stora skillnader i frågan på vad som är icke önskvärt 
material, vad som är problematiskt och var kvalitetsgränsen ska dras - ifall de över huvud ta-
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get anser att det finns en gräns. Vi frågade dem också om de ansåg sig själva vara mer liberala 
eller mer restriktiva mot populärlitteratur än ett teoretiskt genomsnitt av bibliotekariekåren. 
En intressant fråga vore att jämföra bibliotekariernas praktiska avgöranden och se ifall de 
stämde med deras syn på sig själva som liberala eller restriktiva Detta är dock en gigantisk 
uppgift som vi inte har möjlighet att genomföra inom ramen för denna uppsats. Vi får nöja oss 
med att redovisa vad bibliotekarierna har sagt om sin egen attityd. Här är det dock omöjligt att 
veta hur tillforlitliga svaren är, det beror både på bibliotekariens självuppfattning och på deras 
syn på kollegorna och deras åsikter. 

En majoritet av bibliotekarierna anser sig vara mer liberala än ett tänkt genomsnitt, eller järn
fort med kollegorna på arbetsplatsen. Många påpekar att tendensen generellt i kåren går mot 
en allt mera liberal inställning mot till exempellättare underhållningslitteratur. För lO år se
dan var bibliotekarierna mycket mer restriktiva i sina inköp. Denna tendens påverkar natur
ligtvis de enskilda bibliotekariernas inställning. De flesta som ser sig som liberala motiverar 
det med att de mer och mer försöker anpassa bibliotekets utbud tilllåntagarnas önskemål: 

Vi jobbar så hårt med att alltid försöka vrida våra frågeställ
ningar och våra problem till ett låntagarperspektiv, och då 
tror jag att man blir mer liberal, för att i det här att vara mer 
liberal tycker jag att det ligger att man visar låntagaren en 
större respekt. 

En av bibliotekarierna uppger att han medvetet har en liberal hållning, dock inte som en ef
tergift tilllåntagarna utan för att motverka den dubbelmoral han ser bland bibliotekarier som 
själva läser eller har läst "kiosklitteratur", men som nu inte vill köpa in det till biblioteken. 

De bibliotekarier som säger sig vara restriktiva nämner ofta en viss kategori av litteratur där 
de extra starkt vill hålla en hög nivå, till exempel gentemot populärlitteratur, spekulativa 
böcker eller barnlitteratur. En av bibliotekarierna har svårt att ge en entydig bild av sin in
ställning utan menar att han är olika restriktiv beroende på området: 

Jag kanske är mer restriktiv när det gäller lyrik, eftersom 
jag anser att dålig lyrik är en styggelse. Och så vill jag inte 
ha något sådant som befläckar hyllorna. Jag är mer tillåtande 
när det gäller deckare, jag kan finna vissa behag även i en 
dålig deckare. Så man är restriktiv på något och mer liberal 
på något. 

8.8.8 Uppfattningar om merlieurval och inköp som etiskt problem 

Det är ingen tvekan om att bibliotekarierna tycker att hela inköpsproblematiken är svår och att 
det kan uppstå många situationer när de får tänka efter hur de ska göra. Problem kan uppstå i 
stund~n de får en förfrågan från en låntagare, när de diskuterar med kollegorna, i valögon
blicket, och om de inte köper in kan de bli tvungna att motivera varfor. Detta är helt klart svå
ra frågor- men innebär de etiska överväganden för bibliotekarierna eller är det praktiska pro
blem som det finns en rationelllösning på? 
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Såsom i de föregående problemområdena uppvisar bibliotekarierna stora olikheter i sina åsik
ter. Drygt hälften av bibliotekarierna verkar inte tycka att att inköpen och hauterandet av icke 
önskvärt material är ett etiskt problem. En åsikt är att inköpen styrs av den inköpspolitik som 
biblioteket har, som i sin tur beslutats av politikerna. Det betyder att det inte blir bibliotekari
erna själva som måste lägga nivån eller besluta vilka typer av material biblioteket ska ha, utan 
att det redan har bestämts på högre ort. En annan bibliotekarie tar stöd i en mer ideologisk 
grund för sina inköp, nämligen att biblioteket ska förmedla kunskaper och kvalitet och inte 
litteratur med låg kvalitet eller tveksamt innehåll. 

Några av bibliotekarierna berättar att de ofta diskuterar material och att de kan ha problem 
med vissa böcker, men att det inte är etiska överväganden utan praktiska problem av typen 
"måste vi verkligen köpa ännu en kokbok, räcker det inte med de vi har?". En av bibliotekari
erna menar att han aldrig ställs inför dessa valsituationer eftersom de köper allt från Biblio
tekstjänst där det kontroversiella materialet redan sorterats bort. Han kan dock se att det finns 
material som skulle kunna ge upphov till etiska problem: 

Jag menar om vi erbjöds handböcker i hembränning så skulle 
det vara ett moraliskt dilemma, ska vi erbjuda detta- som 
dessutom säkert skulle efterfrågas- och då kan man ju börja 
fundera på varför ska vi inte tillhandahålla det till våra låntagare. 
Och det skulle bli ett moraliskt problem, eftersom det då inte 
är legalt att använda materialet. Men som sagt, vi erbjuds aldrig 
sådana böcker eller sådant mareial, så därför ställs vi inte precis 
i någon sådan valsituation. 

Men även om dessa bibliotekarier inte anser det vara ett etiskt problem tycker de flesta att det 
är svårt att veta ändå. Några av dem anser dock att det inte är så svårt med inköp, och att det 
är relativt lätt att dra en gräns. 

De bibliotekarier som ser en etisk dimension på inköp har sinsemellan mycket olika resone
mang. Den bibliotekarie som har den klarast uttänkta ståndpunkten menar att inköp handlar 
om makt, och att det därför är ett etiskt problem. Enligt henne besitter bibliotekarierna en 
mycket stor makt i och med bibliotekens monopolställning som informations- och kunskaps
förmedlande institution i samhället. Speciellt människor i någon form av utbildning är hänvi
sade enbart till biblioteken för information. Därför är det extra viktigt att ha ett etiskt perspek
tiv och vara lyhörd för låntagarnas önskningar. Bibliotekarien får inte sitta som en domare och 
bestämma var människor ska få tillgång till. 

De övriga menar att de ofta rar tänka efter vad som är rätt och fel i inköpssituationen. En av 
bibliotekarierna skulle vilja prata mera om detta på arbetsplatsen: 

Vi diskuterar mycket oftare vilket datorsystem man ska ha 
och vilka kurser man ska gå och vad som är viktigt så, men 
etiska grejor och mål och riktlinjer det diskuterar man inte 
så mycket. 

Enligt hetme. är det viktigt att börja tänka på att biblioteket är till för alla och på det ansvar 
folkbiblioteket har. 

76 



8.9 Flexibilitet gentemot bibliotekets regler 

När det gäller bibliotekets verksamhet är den uppbyggd efter vissa regler, de som märks utåt 
är ju främst cirkulationsregler får in- och utlån. Dessa regler måste naturligtvis till stor del 
följas för att verksamheten ska fungera, men i många fall är det upp till bibliotekarien eller 
assistenten att till exempel avskriva böter eller lägga undan en bok extra länge. De flesta bib
liotekarierna har personlig erfarenhet av arbete även i lånedisk, men några av dem som arbe
tade på större bibliotek hade inte praktiska erfarenheter av detta problem. 

I våra intervjuer använde vi oss av begreppet "flexibilitet mot bibliotekets regler". Detta visa
de sig inte vara så lyckat eftersom flexibilitet är ett positivt laddat ord som man gärna tar till 
sig. Hade vi däremot frågat om de ofta bryter mot reglerna eller ger vissa kunder extra service 
hade kanske attityden och svaren blivit ett annat. En av bibliotekarierna menade att detta om
råde egentligen handlar om att vara tillmötesgående och "service-minded", och att det var en 
självklarhet för henne att anpassa sig och bibliotekets resurser till den enskilda situationen. 

En klar majoritet anser att bibliotekarien i den enskilda situationen måste ha möjlighet att 
frångå regler som framstår som orimliga. Den relativt autonoma arbetssituation som en biblio
tekarie befinner sig i gör dock att det är ett beslut som bibliotekarien måste ta själv: 

Du kan ju inte gå ifrån och fråga någon när du sitter i en situation 
med en låntagare att" här gör jag på det här viset som vi inte bru
kar göra, det är väl OK va?". Det kan man på nåt sätt inte göra, 
för du har ett kontrakt med en låntagare som ska uppfyllas just då, 
och där är du komplett ensam i din bedömning om du gör rätt eller 
fel när du går ifrån en regel. 

Många bibliotekarier nämner som exempel på regelbrottmöjligheten att avskriva böter om en 
låntagare säger att han varit sjuk eller dyligt. De menar att de måste lita på människors ursäk
ter och inte alltid följa reglerna. Såhär resonerar en av bibliotekarierna: 

Om man är benhård och säger att den här [regeln] ska gälla, 
då blir det ännu mer, då bryter man ännu mer tror jag---. Vi 
ska ju från bibliotekets sida inte trycka på förbud och regler 
--- utan vi ska gå ut med allt vi har att erbjuda, denna skatt 
som ett bibliotek egentligen är. 

Ett flertal bibliotekarier ·nämner "sunt förnuft" som en bra riktlinje för arbetet och att reglerna 
i många fall måste anpassas till situationen, och att de måste få göra undantag. Vissa bibliote
karier anser att det är viktigt att tala om får låntagaren att det är ett undantag och att det van
ligtvis inte görs på detta sätt. Däremot blir alla bibliotekarierna mycket hårdare i attityden ifall 
de märker att en låntagare gång på gång utnyttjar deras välvilja. 

De flesta bibliotekarierna menar att det är en förutsättning att alla i personalgruppen har sam
ma grundinställning och inte avviker alltfår mycket åt något håll. Ifall bibliotekarierna på 
samma bibliotek inte agerar relativt likartat kan det bli förvirrande får låntagama som inte vet 
vilka regler som gäller när de ena gången får en service som de andra gången nekas. Det kan 
även uppstå problem för personalen ifall en bibliotekarie har lovat något som en annan får stå 

77 



till svars för. På de flesta bibliotek verkar detta dock inte vara något stort problem, vissa bib
liotekarier uppger att det har blivit mindre slitningar bland personalen men att detta bara är 
naturligt eftersom de är olika som individer. Bibliotekarierna säger sig också diskutera detta 
mycket på arbetsplatsen, både hur reglerna ska tolkas och hur strikt de måste följas. På många 
ställen försöker de också få en förhållandevis likartad syn på saken. 

Det problem som ändå nämns av bibliotekarierna är att dessa undantag kan leda till att lånta
gare inte behandlas lika, utan får olika service. Men de flesta anser att om arbetet utgår ifrån 
ett låntagarperspektiv och bibliotekarierna har som grundsyn att alla låntagare ska få den hjälp 
och den service de behöver, så blir ändå alla rättvist behandlade. Det viktiga är att hjälpen till 
en enskild låntagare inte går ut över en annan. 

Bara en av bibliotekarierna menar att man nästan inte bör ta sig någon personlig frihet alls och 
att det är viktigt att alla agerar likadant. Hon anser att det är bättre att hålla på reglerna än att 
gemensamt bryta mot dem, och att istället ändra de regler som inte är bra. 

Alla bibliotekarier tror att det är lättare att vara flexibel på mindre bibliotek eftersom man då 
snabbare kan diskutera ihop sig i personalen hur man ska göra. Det blir också enklare att 
meddela de andra ifall man har gjort ett undantag så att de känner till det. En bibliotekarie på 
ett litet bibliotek tror att man på ett stort bibliotek inte riktigt vågar ta egna initiativ utan att 
man sneglar på varandra och följer strömmen. Administrationen på ett stort bibliotek av hund
ratals undantag och avskrivningar gör nog att bibliotekarierna där känner sig tvugna att följa 
reglerna i större utsträckning. 

Frågan om hur mycket man kan tänja på bibliotekets regler anses inte av någon bibliotekarie 
vara ett stort problem och ingen menar att det gett upphov till etiska funderingar, det upplevs 
av de flesta som småsaker. En bibliotekarie säger att biblioteket inte går under om de inte får 
in hötesavgiften på sju kronor, det är viktigare att kunden blir nöjd och kommer tillbaka. 

8.10 Yrkesetiskt tänkande och könstillhörighet 

I vår uppsats hade vi tänkt ha ett könsperspektiv och se huruvida det fanns skillnader mellan 
manliga och kvinnliga bibliotekariers sätt att tänka och handla i etiska frågor. Dessutom ville 
vi försöka se hur de själva uppfattar sin situation som män respektive kvinnor. Vi undrade 
också om de trodde att könstillhörigheten hade någon betydelse för deras etiska tänkande. 

Detta visade sig vara ett område där det var mycket svårt att få tydliga svar från bibliotekari
erna och även att dra slutsatser. De allra flesta bibliotekarier uppgav att de aldrig tidigare tänkt 
på etiska frågor eller sett på bibliotekarieyrket ur ett könsperspektiv, och de ställde sig frågan
de till om könsaspekten över huvud taget spelar någon roll. Majorieten menade att de skillna
der som finns mellan bibliotekarier i stället främst beror på individuella särskillnader som 
grundas i den personliga läggningen, social bakgrund och så vidare. Flertalet uppger att de 
inte heller i sin dagliga yrkesutövning kan se att det finns några konkreta skillnader mellan 
hur män och kvinnor agerar. Många av de kvinnliga bibliotekarierna påpekar dock att de har 
svårt att göra någon jämförelse eftersom de inte har någon manlig bibliotekarie på sin arbets
plats. 
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Det fanns några som ansåg att det finns en åtskillnad mellan män och kvinnor. De olikheter 
som nämns är dock inte biblioteksspecifika utan även giltiga fcir san1hället i övrigt. Det som 
beskrivs är till exempel att kvinnor skulle ha lättare för att fokusera sig på småsaker medan 
män generaliserar och ser med ett helhetsperspektiv och att män har lättare fcir att säga ifrån 
än kvinnor. En av bibliotekarierna menar att män ger mer ansvar tilllåntagaren medan kvin
nor är mer "mammiga" och överbeskyddande. Samma åsikt fanns hos en annan bibliotekarie, 
men hon använde sig av andra ord, att män kan tycka att låntagaren har fått nog med hjälp · 
medan kvinnor är mer ambitiösa. 

Ingen av de bibliotekarier vi talade med upplevde sin könstillhörighet som ett problem i yrket 
eller i olika etiskt problematiska situationer. Biblioteksvärlden ansågs av många vara bra och 
jämlik eftersom det är vanligt att både män och kvinnor har ansvar och är chefer. Det är inte 
så att männen kommer och klappar sina kvinnliga kollegor på huvudet och tror att de inte kan 
någonting. Påfallande många av kvinnorna trodde att de manliga bibliotekarierna kunde känna 
sig ensamma och i minoritet bland den stora mängden kvinnliga bibliotekarier, men denna 
uppfattning återfanns inte alls hos männen. De upplevde tvärtom sin könstillhörighet som en 
tillgång, och en av dem menade att han, som man, hade större frihet att göra som han vill än 
kvinnliga bibliotekarier, och att män tillåts vara mer annorlunda och lite konstiga. 

Trots att könsaspekten alltså inte uppfattas som ett problem av bibliotekarierna själva, var det 
många som menade att deras könstillhörighet kunde påverka låntagarna på ett negativt sätt. Så 
här förklarar en kvinnlig bibliotekarie detta dilemma: 

Däremot är det väl möjligt att det är många låntagare, särskilt 
män, som har dragit sig för att gå fram till informationsdisken 
när dom ser att det är jag som har suttit där, för att jag är kvinna. 
Antingen för att dom inte har förtroende för att att jag klarar deras 
manliga fråga så att säga, eller också för att dom tycker helt enkelt 
att det är pinsamt att ställa den frågan. Kanske likadant som om 
kvinnor villläsa om något som är specifikt kvinnligt och inte vill 
överlämna sig med fårtroende till en manlig bibliotekarie på 
det sättet. Men det får vi ju aldrig reda på. 

Detta problem anses uppstå främst nar det gäller medicinska eller personliga frågor. Men, som 
bibliotekarien säger, det är ju omöjligt att få reda på i vilken utsträckning detta sker eftersom 
dessa låntagare kanske väljer att aldrig ställa sin fråga eller direkt går till en annan biblioteka
rie. En manlig bibliotekarie menar att han i dessa lägen måste gå ifrån sin professionella roll 
att alltid hjälpa till, och respektera låntagarens vilja att inte få hjälp. Han tycker inte heller att 
det är rätt av honom att be sin kvinnliga kollega hjälpa till eftersom låntagaren så tydligt satt · 
upp en gräns. 

Det var inte någon av bibliotekarierna som hade någon personlig erfarenhet av en situation där 
deras könstillhörighet spelat någon roll. Men det kan ju ha inträffat att deras könstillhörighet 
påverkat en låntagare utan att de har varit medvetna om det. 
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9. Analys och slutsatser 

Eftersom vår analys och våra slutsatser sammanfaller med varandra redovisar vi båda i detta 
kapitel. Vi börjar med vårt första problemområde och redovisar våra slutsatser angående de 
intervjuade bibliotekariernas yrkesetiska medvetande. Vi resonerar även kring dessa slutsatser 
i förhållande till de professionaliseringsteorier vi redogjort för och de professionaliserings
strävanden som skett inom DIK-förbundet. Avslutningsvis kopplar vi vi våra kvalitativa resul
tat från det andra problemområdet till de kvantitativa som redovisas i Bibliotekarien och sam
vetet. Resultaten från problemområde tre anser vi i jämförelse med våra andra resultat inte 
vara lika intressanta och därför ägnar vi dem ingen analys i detta avsnitt. 

9.1 Det yrkesetiska medvetandet 

Det är framförallt inom vårt första problemområde, som handlade om bibliotekariemas defi
nitioner och uppfattning av begreppet yrkesetik, hur de diskuterade dessa frågor på sin ar
betsplats och deras åsikter om DIK-förbundets yrkesetiska riktlinjer, som vi tycker oss ha fått 
fram nya, intressanta och spännande resultat. Oss veterligen är vår undersökning den första 
kartläggningen av hur bibliotekarier verkligen tänker och talar kring yrkesetiska frågor. Inom 
de fyra mer specifika problemområdena har vi förvisso fått intressanta inblickar i hur yrkes
verksanuna folkbibliotekarier tänker och agerar när de stöter på problem i sitt arbete. Men 
förutom det faktum att vi fått fram mer bakgrundsinformation kring skälen bakom biblioteka
riernas agerande så skiljer inte de resultat vi fått fram inom dessa områden nämnvärt från de 
som redovisas i Bibliotekarien och samvetet. Vårt första problemområde behandlar dock frå-

' ' gor som inte alls tas upp i den undersökningen. 

1 

Det yrkesetiska medvetandet var- med ett undantag- inte särskilt väl utvecklat hos de inter
vjuade bibliotekarierna. Intervjusituationen verkade i de flesta fall vara det första tillfållet då 
bibliotekarierna diskuterade sina yrkesmässiga problem i termer av yrkesetik. Skälen till var
för det var så kan vara många och vi vill inte spekulera i dessa. Undantagen är dock den bib
liotekarie som gav en säker definition av yrkesetik och som gav intryck av att regelbundet 
reflektera på sina professionella göromål utifrån ett yrkesetiskt perspektiv. När vi i följande 
resonemang beskriver hur "bibliotekarierna" agerat är hon undantagen. 

I avsnitt 3 av de1ma uppsats redogjorde vi för de skilda definitioner som finns av begreppet 
etik. Då konstaterade vi att etik innebär medveten reflektion över sina handlingar och att eti
ken kan sägas vara den praktiska moralens teoribildning. Alla de intervjuade bibliotekarierna 
har således en praktisk yrkesmoraL Det har alla yrkesutövare på ett mer eller mindre medvetet 
plan. Det är dock enbart en av de bibliotekarier vi mött som har en väl genomtänkt personlig 
yrkesetik. Både hon och de övriga bibliotekarierna utgår från praktiska problem i sitt tänkan
de. Vi tycker oss ha mött en allmän ovana att reflektera över bibliotekarieyrkets praktikaliteter 
på ett mer teoretiskt plan och att se på frågor och problem ur annat än praktiska aspekter. 

Vad vi kallar en yrkesetiska dimension finns implicit i bibliotekariernas diskussioner men den 
uppmärksammas inte och nämns inte i ord. Detta tycker vi är beklagligt eftersom vi tror att ett 
större yrkesetiskt medvetande skulle kunna medföra fördelar både för yrkesutövarna inom 
bibliotekariekåren och för biblioteksanvändarna. Ett ökat yrkesetiskt medvetande handlar som 
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vi ser det till en stor del om att bibliotekarierna medvetandegörs om att deras dagliga beslut 
och avgöranden är den yttersta konsekvensen av grundläggande värderingar och principer, 
som t.ex. upplysningsplikten och jämlikhetsprincipen. 

Samtidigt tror vi att ett ökat etiskt medvetande till stor del handlar om att folkbibliotekarierna 
i sin dagliga yrkesutövning bör vara medvetna om den makt och frihet som de besitter. Två av 
de fjorton bibliotekarier som vi mött uppmärksammade i intervjuerna det faktum att de som 
folkbibliotekarier ansåg sig besitta stor makt och att de till följd av detta ansåg det nödvändigt 
att ha en medveten yrkesetisk hållning som grund för sin yrkesutövning. 

Bibliotekarierna har, som vi ser det, frihet att välja vilket material som införskaffas till biblio
tekets samlingar och kan därigenom spegla olika ideologier och skönlitterära smakideal, de 
har makt att prioritera olika verksamhetsområden, t.ex. uppsökande verksamhet, inköp av 
barn- och ungdomslitteratur eller satsningar på Internet-uppkopplingar och de är fria att bemö
ta besökarna hur de vill inom anständighetens och det neutrala tillmötesgåendets gränser. 

För att undvika maktmissbruk kräver man i regel ödmjukhet och insikt från samhällets makt
havare. Det är viktigt att yrkesutövaren förstår vilken betydelse hans eller hennes handlingar 
har. Vi tror att folkbibliotekarierna genom ett ökat yrkesetiskt medvetande skulle kunna få 
bättre insikt i den makt de besitter och därigenom bli bättre förvaltare av makten. Detta sagt 
utan att kritisera det sätt varpå de bibliotekarier vi intervjuat har gett intryck av att utföra sina 
arbetsuppgifter. Samtliga har såvitt vi har möjlighet att bedöma saken gett intryck av att vara 
goda och ansvarstagande yrkesföreträdare. Vi vill teckna en bild av hur ett ökat yrkesetiskt 
medvetande skulle kunna påverka bibliotekariekåren, snarare än att kritisera den verklighet vi 
har mött. 

Till de fördelar som både bibliotekarier och biblioteksavnämare skulle kunna åtnjuta till följd 
av att folkbibliotekarierna i högre grad var medvetna om sin maktposition och blev mer be
nägna att anlägga ett yrkesetiskt perspektiv på de praktiska problemen tror vi hör en ökat pro
fessionalitet . I vårt teoriavsnitt konstaterade vi att professionalitet, enligt forskaren Gunnel 
Colnerud, betecknar kvaliteten på det arbete och de tjänster som en yrkesverksam person ut
för. Förmågan att reflektera över sin arbetsinsats i termer av rätt och fel borde medföra en 
ökad medvetenhet för vikten av de val man gör. De kan tyckas "småttiga" för bibliotekarien 
själv i en specifik situation men för besökaren kan de vara av stor betydelse. Att anlägga ett 
etiskt tänkande kan bli utgångspunkt för att bibliotekarierna börjar tänka på sig själva och sin 
verksamhet utifrån biblioteksbesökarnas perspektiv. Är bibliotekarien förståelig när han talar? 
Är samlingarna och lokalerna överblickbara? Att försöka bortse från yrkesutbildning och ar
betserfarenhet och se på sig själv med samma ögon som den ovane biblioteksbesökaren tror vi 
skulle vara nyttigt bara i sig. Om bibliotekarierna sedan skulle utvärdera sig själva och sin 
arbetsplats utifrån detta perspektiv skulle antagligen kvaliteten i deras och bibliotekets service 
öka en hel del. 
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9.2 Bibliotekariernas yrkesetiska medvetande i relation till 
professionaliseringssträvanden i teori och praktik 

Framtagandet av DIK-förbundets yrkesetiska riktlinjer anser vi vara mycket lovvärt med hän
syn till folkbibliotekariernas yrkesetiska medvetande. Det är främst genom riktlinjerna som de 
bibliotekarier vi intervjuat har kommit i kontakt med termen yrkesetik och yrkesetiskt tänkan
de innan våra intervjutillfallen. Ett av huvudsyftena bakom riktlinjerna var också, som vi tidi
gare nämnt, att främja ett yrkesetiskt tänkande inom bibliotekariekåren. 

Vi kan dock se ytterligare ett syfte med dessa riktlinjer, och det är mer tveksamt om de har 
fyllt sin funktion i detta falL DIK:s intention var, utifrån vår uppfattning, även att riktlinjerna 
skulle medverka positivt till bibliotekarieyrkets professionalisering. Vi har genom tid
skriftsartiklar och DIK:s skrift Bibliotekarieprofessionen med yrkesetiska riktlinjer även fått 
intrycket att DIK utgått från att bibliotekarieyrket redan är en profession. Utifrån detta har 
man utarbetat skriftliga professionskriterier, och ansett att yrkesutövarna är i behov av yr
kesetiska riktlinjer. Vi ställer oss dock frågande till om man verkligen bör utgå från att biblio
tekarieyrket är en profession. 

Som vi tidigare konstaterat har en professions yrkesetiska riktlinjer som funktion att internreg
lera yrkesutövarnas beteeende. På så sätt kan yrkesutövarna skapa sig en autonom arbetssitua
tion och undgå att bli kontrollerade av någon utomstående eller överordnad instans. Anled
ningen till att denna kontroll anses vara nödvändig är att yrkesutövarna besitter makt och 
därigenom har möjligheten att göra sig skyldiga till maktmissbruk. För att få behålla sin makt 
och sin autonomi måste yrkesutövarna ge ett förtroendefullt intryck och t.ex. genom etiska 
riktlinjer visa att de inte är oansvariga nog att missbruka sin makt. Detta är skälen till att det 
inom professioner utarbetas etiska regler och instanser som kontrollerar efterlevnaden av des
sa. 

Anledningen till att DIK-förbundet arbetat fram yrkesetiska riktlinjer och inte yrkesetiska 
regler är dels att man syftade till att väcka debatt men också att bibliotekariekåren enligt både 
sina yrkesutövares och allmänhetens uppfattning inte besitter tillräckligt mycket makt eller 
autonomi i sin arbetssituation för att det ska finnas ett behov av yrkesetiska regler. 
Bibliotekarierna anses inte ha handlingsutrymme nog att missbruka sin makt. Detta kan möj
ligtvis förklara varför vissa av de bibliotekarier vi intervjuade inte ansåg att det fanns något 
behov av yrkesetiska riktlinjer. Vår gemensamma åsikt är dock att de folkbibliotekarier vi 
mött i många fall har mer makt än de verkar vara medvetna om. Vi tror också att biblioteka
riekåren skulle vinna i professionalitet och yrkesetiskt medvetande om bibliotekarierna i ge
men uppmärksammades på detta. Samtidigt är vi tveksamma till om bibliotekariernas makt 
och autonomi är omfattande nog och av den karaktären att bibliotekariekåren kan anses ha 
status av att vara en riktig profession. 

De bibliotekarier vi har mött ser generellt på de dagliga problemen och besluten som relativt 
enkla och självklara göromål. Kanske är det därför som de intervjuade bibliotekarierna inte 
gett intryck av att vara aktiva och engagerade i kampen för ökad autonomi och diskretion i sin 
arbetssituation. Det verkar inte vara en uttalad och medveten önskan bland bibliotekarierna att 
regleras av en etisk kodex istället för av en överordnad eller en utomstående. De har en positiv 
inställning till DIK:s yrkesetiska riktlinjer men ingen utom bibliotekarien med den säkra de
finitionen anser dem egentligen vara särskilt viktiga. 
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9.3 Våra resultat relaterade till Bibliotekarien och samvetet 

Som vi tidigare nänmt i avsnittet om begreppet yrkesetik, betecknar etik en teoretisk reflek
tion över sina handlingar medan själva handlingama är uttryck för en moral. Vi konstaterade i 
detta sammanhang även att vi i vår undersökning intresserat oss både för bibliotekariernas 
yrkesetik och för den yrkesmoral som avspeglas i deras professionella handlingar. Kapitlen 
8.6-8.9 i denna uppsats har handlat både om bibliotekariernas yrkesetik och om deras yrkes
moral. Vi tycker att det känns meningsfullt att relatera våra resultat till de enda forskningsre
sultat som sedan tidigare föreligger inom detta område, vilket är de som redovisas i Bibliote
karien och samvetet. Trots att undersökningsmetoderna skiljer sig åt är en jämförelse i vissa 
stycken möjlig. 

När det gäller frågorna kring upplysningspliktens eventuella gränser motsäger inte våra resul
tat de som redovisas i Bibliotekarien och samvetet. Bibliotekarierna känner i allmänhet inte 
något personligt ansvar för det sätt som en låntagare kan tänkas använda bibliotekets material. 
Intrycket av att bibliotekarierna i vissa situationer kan begränsa informationen på grund av sitt 
intryck av frågaren stämmer även det. Vad som på grund av metodvalet inte framkommer i 
Bibliotekarien och samvetet men väl i vår undersökning är att det är mycket sällan som pro
blem kopplade till upplysningsplikten aktualiseras inom folkbiblioteksarbetet 

Ä ven rörande jämlikhetsprincipen och särbehandlingsproblematiken kan vi konstatera vissa 
likheter mellan våra och Balslev & Rosenqvists resultat. Båda undersökningarna visar att 
kommunpolitiker och nära vänner till bibliotekarien i vissa situationer kan få bättre service än 
andra besökare. Vad som inte fran1kommer i Bibliotekarien och samvetet är att den positiva 
särbehandlingen av en nära vän till bibliotekarien ofta inte ses som något problematiskt, utan 
bara som en mänskig sida hos intervjupersonen. Positiv särbehandling av en kommunpolitiker 
kan dock anses som tämligen problematisk av den som gjort sig skyldig till den. 

När det gäller medietyper finns det en överensstämmelse i vilka ämnesinnehåll som bibliote
karierna anser vara problematiska och oönskade. Respondenterna som citeras i Bibliotekarien 
och samvetet och våra informanter har även i stora delar sallUlla skäl till att de väljer bort t.ex. 
våldsförhärligande litteratur och ockulta böcker. 

Ä ven resultaten gällande bibliotekariens flexibilitet gentemot bibliotekets regler överens
stämmer till stora delar med varandra. De bibliotekarier vi har intervjuat bortser från böter, 
gör undantag från generella överenskommelser och tar hänsyn till den specifika situtiorren 
utan att se några större etiska problem i detta. 

Vi har tidigare refererat en röst i debatten som ansåg att författarna till Bibliotekarien och 
samvetet gjort ett misstag i och med att de inte ställde frågan huruvida bibliotekarierna över
huvudtaget anser sig ha en gemensam yrkesetik (se stycke 6.3). Vi känner att vi avslutningsvis 
borde försöka besvara denna fråga. Har de bibliotekarier som vi intervjuat ett gemensamt 
etiskt förhållningssätt? 

Vi kan något förenklat svara ja på den frågan om man med yrkesetiskt förhållningssätt menar 
vilka handlingar man utför och vilka beslut man tar i särskilda situationer. Trots inbördes 
skillnader står de bibliotekarier vi intervjuat så gott som helhjärtat bakom upplysningsplikten 
och jämlikhetsprincipen. Om man med förhållningssätt istället menar yrkesetiskt medvetande 
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svarar vi hellre på följande vis: de bibliotekarier vi intervjuat har en god yrkesmoraL Det är 
dock bara en av dem som regelbundet och medvetet reflekterar över yrkesmässiga problem i 
termer av yrkesetik och som därigenom har vad vi menar med ett yrkesetiskt medvetande. Vår 
forhoppning är givetvis att det är fler som tänker i termer av yrkesetik efter att vi intervjuat 
dem kring dessa frågor eller efter att ha tagit del av denna uppsats. 
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1 O. Sammanfattning 

Vårt syfte har varit att undersöka hur ett antal folkbibliotekarier tänker kring yrkesetiska frå
gor och hur de upplever och agerar i vissa situationer som kan ge upphov till etiska övervä
ganden. Våra huvudsakliga frågeställningar var dessa: hur definierar och forhåller sig biblio
tekarierna till begreppet yrkesetik, vilka är bibliotekariemas erfarenheter av problem rörande 
upplysningsplikten, jämlikhetsprincipen, ruedieurval och flexibilitet mot regler? Vi valde att 
intressera oss för dessa frågeställningar med utgångspunkt i enkätundersökningen Biblioteka
rien och samvetet som publicerades 1994. Utöver detta undersökte vi även bibliotekariemas 
åsikter om DIK-förbundets yrkesetiska riktlinjer och huruvida de trodde att det finns någon 
relation mellan etiskt tänkande och könstillhörighet 

Då vi ville ta reda på bibliotekariemas personliga tankar och erfarenheter ansåg vi kvalitativa 
intervjuer vara den mest givande metoden. Vi har intervjuat 14 bibliotekarier anställda vid 
folkbibliotek och dessa personer valdes ut så att det blev en god fördelning mellan män och 
kvinnor, yngre och äldre samt mellan stora och små bibliotek. Intervjuerna genomfördes un
der våren och hösten 1996 och de finns lagrade på kassettband. 

I uppsatsen har vi som bakgrund till de etiska principer som bör ligga till grund för folkbiblio
tekariernas yrkesutövande kortfattat beskrivit folkbibliotekens uppgifter. Dessa kan delas in i 
kultur- och informationsuppgiften. Folkbiblioteket har som mål att skydda yttrande- och in
formationsfriheten. Det ska därför vara neutralt och allsidigt spegla samhället. Bibliotekariens 
uppgift är att vägleda och hjälpa den informationssökande medborgaren. 

I nästa avsnitt redogjorde vi för forekommande definitioner av begreppen etik och moral. Mo
ral kan definieras som det praktiska förhållningssättet i en viss situation medan etik är den 
teoretiska reflektionen över det praktiska handlandet. Yrkesetik är den etik som tillämpas in
om ett visst yrke och den bygger vanligtvis på de grundläggande värderingar som tillämpas i 
samhället. Yrkesetiken har till syfte att reglera yrkesutövamas verksamhet och att skydda all
mänheten från maktmissbruk. Bibliotekarieetiken kan främst sägas handla om att göra biblio
tekarierna medvetna om den makt de besitter gentemot biblioteksbesökarna och därigenom få 
dem att agera med ansvar. 

I vår redogörelse över tidigare forskning lade vi särskild tonvikt vid Bibliotekarien och samve
tet. Vi redogör grundligt för de områden som både vi och dem undersöker. I nästa avsnitt re
dogör vi för den bibliotekarieetiska debatten i Norden. Den har främst försiggått i olika biblio
tekstidskrifter och vi redovisar kortfattat diskussionen och dess olika inlägg från början av 
1980-talet fram till 1994. Vi redovisade även syftet och innehållet i de yrkesetiska riktlinjer 
som DIK-förbundet presenterade 1993. 

Vår teoretiska utgångspunkt är diskussionen rörande yrkesetikens förhållande till skapandet 
av en profession. Vi refererar forskare som menar att utarbetandet av yrkesetiska riktlinjer kan 
ses som ett steg mot en professionalisering av yrket. Genom en professionalisering får yrket 
högre status och höjer sin position gentemot andra näraliggande yrkesgrupper och utövarna 
kan även räkna med en mer autonom arbetssituation. Denna frihet medför även ett ökat an
svar, och därför blir de etiska riktlinjerna och tillhörande sanktionssytem viktiga som ett red
skap för intern kontroll. Exempel på traditionellt accepterade professioner är läkare och advo-
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kater, som också har etiska riktlinjer. Bibliotekarieyrket kan i dag inte anses vara en profes
sion, snarare är det en så kallad semi-profession. Skillnaden ligger bland annat i att bibliote
karieyrket inte grundas på en stark forskningsgrundad teoretisk bas eller har tillräckligt hög 
status. DIK-forbundet arbetar idag aktivt för att bibliotekarieyrket ska uppnå professionell 
status. Ett uttryck för detta är de yrkesetiska riktlinjer och professionskriterier som de har ar
betat fram. 

Efter teoristycket börjar vårt resultatredovisningskapiteL Bibliotekariemas förhållande till 
begreppet etik skiljer sig mycket åt Endast en bibliotekarie har en säker definition av vad hon 
anser vara etiska frågor. Hon har även tidigare kommit i kontakt med begreppet. Ett fåtal bib
liotekarier har tidigare inte använt termen och ställer sig tveksamma till om det finns situatio
ner i yrket som alls kan kallas etiska. De allra flesta bibliotekarier innefattas dock i den grupp 
som vi kallat de resonerande definitionerna, det vill säga att bibliotekarierna inte har riktigt 
klart för sig vad som innefattas i begreppet men att de anser att det finns en etisk dimension på 
många situationer i biblioteksarbetet Alla de intervjuade bibliotekarierna ansåg att det är vik
tigt att diskutera etiska frågor på arbetsplatsen och de flesta gör det ofta. Dock förs dessa dis-

/" kussioner inte i termer av yrkesetik, utan de ser på det som praktiska problem. Vanligast är det 
-att diskutera bemötandefrågor. Alla utom en bibliotekarie kände till DIK-forbundets riktlinjer 
och många menade att det var bra att de fanns som grund för en bred diskussion på arbetsplat
serna. Det fanns dock en stor grupp som inte kände till riktlinjernas innehåll. 

Vad gäller upplysningsplikten anser alla bibliotekarier med ett undantag att det inte finns nå
gon teoretisk gräns och att en bibliotekarie fritt bör formedla allt material till alla besökare. I 
praktiken menar dock flertalet att det finns situationer, om än tillspetsade, där de inte skulle 
vilja besvara en fråga. Tre bibliotekarier har nekat att svara, men då har de snarast använt sig 
av undflyende manövrer. De flesta intervjupersoner har råkat ut for situationer när de känt 
ovilja att svara, men de har ändå gjort det. 

Ä ven när det gäller jämlikhetsprincipen var alla eniga om att den bör råda på ett folkbibliotek, 
även om alla utom en medger att de kan särbehandla kunder både negativt och positivt Ett 
problem som många bibliotekarier är medvetna om är att de verbala och framåt besökarna ofta 
får bättre service än de försynta och svaga som har ett större behov av vägledning. Några bib
liotekarier nämner också barn som en grupp som kan få stå tillbaka. Många av bibliotekarier
na säger sig dock försöka vara extra pedagogiska gentemot skolelever i syfte att lära dem söka 
reda på sitt material själva. Jämlikhet och bemötande är det område som bibliotekarierna ver
kar uppfatta som det svåraste och som de också diskuterar mycket på arbetsplatserna. 

Ett annat område som enligt bibliotekarierna medfor problem är inköps- och urvalsproblema
tiken. Majoriteten anser inte att biblioteket ska köpa in allt material utan att det bör finnas en 
undre kvalitetsmässig gräns mot till exempel kiosklitteratur och spekulativt skriven facklitte
ratur. Bibliotekarierna är vanligtvis särskilt restiktiva när det gäller barn och ungdomslittera
tur. Det finns dock en grupp som menar att biblioteket bör köpa in allt material for att låntaga
ren ska få så stor valmöjlighet som möjligt. De allt mindre ekonomiska resurserna har enligt 
bibliotekarierna gjort det lättare att göra ett urval eftersom det tveksamma snabbt sållas bort. 
Exempel på problematiskt material inom skönlitteratur är den så kallade Flärd-Lidelse
Njutning-litteraturen och långa ungdomsserier. Vad gäller facklitteratur är det främst inom 
områdena Omstridda fenomen, New Age och vålds- pornografisk- och rasistiskt material som 
man stöter på problem. Många bibliotekarier tycker att det är svårt att forsvara den skönlitterä-
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ra kvalitetsgränsen inför vissa låntagare, men de tyck~r att det var ett större problem förr efter
som de nu köper mer på inköpsförslag. Ungefår hälften anser att inköp medför etiska dilem
man, medan den andra gruppen tycker att problemen främst är av en praktisk karaktär. 

De allra flesta bibliotekarierna anser att det är självklart att de ska ha möjlighet att bortse från' 
bibliotekets regler om till exempel in- och utlån. l vissa situationer verkar reglerna absurda 
och då menar de att det vore mer fel att hålla fast vid regeln. Det är viktigt att använda sunt 
förnuft och att man på en arbetsplats har diskuterat ihop sig om hur man ska tolka och följa 
regler. Ifall de biblioteksanställda agerar för olika kan det uppstå problem för låntagaren och 
inom personalen. Bara en av bibliotekarierna anser att man inte bör bryta mot reglerna utan i 
stället ändra de regler som inte fungerar. Detta område anses av de flesta bibliotekarier inte ge 
upphov till några etiska dilemman. 

Frågan om yrkesetikens relation till könstillhörigheten uppfattades av flertalet bibliotekarier 
som något helt nytt. De ställde sig frågande till huruvida där finns något förhållande eftersom 
de inte sett några skillnader i yrkesutövningen mellan män och kvinnor. Det enda problem 
som nämndes rörande könsaspekten var ifall den skulle kunna få låntagama att tveka att ställa 
en fråga eller på annat sätt påverka dem negativt. Ingen av bilbiotekarierna upplevde sin 
könstillhörighet som ett problem i yrket eller hade några praktiska erfarenheter av problem där 
den spelat någon roll. 

Avslutningsvis har vi analyserat våra resultat i förhållande till dem i Bibliotekarien och sam
vetet. Vi har också fört en diskussion rörande bibliotekariernas yrkesetiska medvetande och 
dess förhållande till professionaliseringssträvanden i teori och, i DIK-förbundets regi, även i 
praktiken. 
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Bilaga l 

Till våra informanter Borås, 2118 1996 

Hej! 

Tack för att Du har ställt upp som informant till vår uppsats. 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga cirka 15 folkbibliotekariers erfarenheter av och tankar 
kring yrkesetiska dilemman. 

Eftersom vi tror att det underlättar för Dig att vid intervjutillfållet ha en hum om vad vi 
kommer att fråga, ställer vi i detta brev upp några ämnesområden som vi är intresserade av att 
diskutera med Dig. Vi är ute efter Dina personliga tankar kring och erfarenheter av 
bibliotekarieetiska dilemman. Syftet med att skicka ut detta blad är att Du ska kunna 
förbereda Dig på bästa sätt. 

När vi talar om yrkesetiska dilemman, menar vi situationer i bibliotekariearbetet där man inte 
bestämt kan säga vad som är rätt och fel handlingsalternativ. 

Vid intervjutillfållet kommer vi att diskutera följande problemområden: 

l. Bibliotekariernas yrkesetik har diskuterats en hel del de senaste åren: 
- Har du tidigare tänkt något kring yrkesetiska frågor? 
- Anser du att bibliotekarieyrket kräver en egen etik? 
-Vilka principer och värderingar tycker du ska ligga till grund fbr en bibliotekaries yrkesetik? 
-Har du någon uppfattning om vad som är just etiska problem? 
-Vilket förhållande tycker du finns mellan din personliga etik och din yrkesetik? 
- DIK-förbundet har utarbetat yrkesetiska riktlinjer. Kärmer du till dessa och vad tycker du i så 
fall om dem? Vad tror du att de tjänar for syfte? 
-Brukar ni diskutera yrkesetiska frågor inom personalgruppen på din arbetsplats? 

2. Ens yrkesetik har sin grund i många faktorer. Könstillhörigheten är en av dem. 
- Tror du att könsrollerna i samhället kan påverka ditt etiska tänkande och handlande? 
- Tror du att det kan skilja sig mellan män och kvinnor vad man upplever som en etiskt 
problematisk situation? 
- Tror du att män eller kvinnor kan uppleva sitt kön som ett problem i en etiskt problematisk 
situation? 
-Har du någon erfarenhet av en etiskt problematisk situation där din könstillhörighet haft 
betydelse? 

3. Det finns ett antal områden inom bibliotekariearbetet som kan ställa till etiska dilemman: 
- Anser du att det bör finnas någon gräns för upplysningsplikten? 
- Vad anser du vara icke önskvärt material på biblioteket? 
-Vad har du för tankar och erfarenheter kring jämlikhet och särbehandling av 
bibliotekskunder? 



- Hur flexibel tycker du att en bibliotekarie ska vara i förhållande till bibliotekets regler? 
- Hur tycker du att man ska behandla störande personer på biblioteket? 

Kom ihåg att det är Dina personliga tankar och erfarenheter som vi är intresserade av! 

Givetvis kommer Du och Dina svar vara helt anonyma i vår uppsats. 

Vi ses, 

Karin Byström Jeanin Larsson 

PS: Om du har några frågor, hör av dig tillJeaninpå telefonnummer 033- 41 69 07 



Bilaga 2 

INTERVJUUNDERLAG 

Inledning 

- Berätta om magisteruppsatsen 
-Anonym 
-Syfte med intervjun: personliga tankar och erfarenheter är vad vi vill ha: ej bibliotekets 
policy 
- Ej rätt/fel och dömande 
- Frågor om brevet vi skickat ut? 

Faktafrågor 

-Ålder 
- Utbildning 
-Tidigare arbeten 
- Hur länge arbetat här/inom bibliotek 
- Arbetsuppgifter 
- Fackligt aktiv 
- Chefsansvar 
- Arbetsplatsens storlek 

Första problemområdet 

-Vi vill tala lite allmänt om dessa frågor innan vi går in på dina personliga tankar och 
erfarenheter av yrkesetiska dilemman 

-Har du tidigare tänkt något kring din yrkesetik? 
-Vad tycker du ska ligga till grund för en bibliotekaries yrkesetik? (principer, värderingar) 
-Varifrån tycker du att bibliotekarierna ska få denna ideologiska grund? 
- V ad ligger till grund för din yrkesetik? 
- Varifrån har du fått dessa värderingar? 
-Vilka värderingar kan skapa problem för dig i ditt arbete? 
-Vilket förhållande tycker du fi1ms mellan din personliga etik och din yrkesetik? 
-Vad är specifikt etiska problem och vad skiljer dem från andra problem? 
- Tycker du att bibliotekarieyrket kräver en speciell etik? Hur? I vilka frågor? 
- Varför tycker du att dessa frågor är viktiga? På vilket sätt är de viktiga? 
- Brukar ni tala om dessa frågor på din arbetspiats? Hur och om vad? 

-Känner du till DIK-förbundets yrkesetiska riktlinjer? 
-Tror du att dessa behövs- för vad? 



Andra problemområdet 

Vi vill diskutera yrkesetiken i förhållande till könsaspekten: många faktorer som påverkar 
individens etiska tänkande, könstillhörighet en av dem. 

- På vilket sätt tror du att könsrollerna i samhället kan påverka ditt etiska tänkande och 
handlande? 
- Tror du att det kan skilja sig mellan män och kvinnor vad man upplever som en etisk 
problematisk situation? 
- Tror du att män eller kvinnor kan uppleva sitt kön som ett problem i någon etiskt 
problematisk situation? 
-Har du någon erfarenhet av en etiskt problematisk situation där din könstillhörighet haft 
betydelse? 

Tredje problemområdet 

Dina tankar och erfarenheter kring vad som är RATT och FEL i olika situationer 

l. Gränser för upplysningsplikten: en frågas karaktär och innehåll gör att man tvekar att hjälpa 
till (förklara vad vi menar tills de förstår) 
-tycker du att det bör finnas någon gräns för upplysningsplikten? 
- har du någon gång upplevt ett etiskt dilemma i samband med en låntagares 
informationsfråga? Hur tänkte du då? 
-har det hänt att du inte har svarat på en låntagares informationsfråga? 
- har du svarat på en informationsfråga men känt motstånd och ovilja att göra det? 
-vilka orsaker skulle teoretiskt sett få dig att inte svara på en informationsfråga? 

-skada sig, skada andra, ålder, sjuk/psyk, kriminellt motiv, berusad/drogad: skydda låntagare 
och samhälle/andra personer 

2. Icke önskvärt material: många bibliotekarier har en gräns för vad de vill köpa in, 
- Kan du ge exempel på material som du blivit tvungen att tänka efter huruvida det skulle vara 
rätt eller fel att köpa in? 
- Har någon gång din personliga moraliska uppfattning om ett material vid en inköpssituation 
skiljt sig från gruppens eller bibliotekets praxis? Exempel! Vad gjorde du? 
- Kan du ge några exempel på material som du inte velat införskaffa pga innehållet? Varför 
inte? 
-Finns det annat material som du inte vill att biblioteket ska köpa in och förmedla? 
-Har du blivit tvungen att omvärdera ett inköp och t.ex. gallrat det ur bibliotekets samlingar? 
Varför? Vilket material? 
-Tror du att du är mer restriktiv eller mer liberal än ett "genomsnitt" när det gäller 
inköps frågor? Varför? 



- Ska gränsen sättas vid inköp eller vid informationsdisk? 
- Tycker du att det är svårt att sätta gränser efter skönlitterära verks kvalitet - och att sedan 
motivera den gräns utan att vara respektlös mot låntagamas värderingar? För eller emot 
populärlitteratur som t.ex. Blyton och Sheldon? 

- pornografi, våld, krig, ensidigt, fascism, rasism, religiöst, eller "inget": ansvar för handlingar 

3. Jämlikhet eller särbehandling: i teorin vill alla behandla låntagarna lika, men i praktiken är 
det ofta omöjligt. 
-Har du upplevt etiskt problematiska situationer beroende på att låntagare behandlats olika? 
Exempel. 
- Varför behandlar du låntagare olika: vad är det hos personen och situationen som gör det? 
- Sker särbehandlingen medvetet eller omedvetet? 
-Tycker du att det är etiskt försvarbart att behandla låntagare olika? 

- Behandlas skolelevers fråga som frågor från allmänheten? 
-Tycker du att det är etiskt rätt att behandla skolelever annorlunda än allmänheten? På vilka 
grunder? 

-makt och inflytande, personliga relationer, sociala faktorer 

4. Flexibilitet mot regler: bör finnas, men frågan är hur stor den bör vara 
- I vilka situationer tycker du att man med rätta kan bryta mot bibliotekets interna regler? 
- Finns det några speciella förutsättningar som du tycker bör finnas, t.ex. att personalen har en 
gemensam "flexibilitet"? 
-Hur stor personlig frihet tycker du att man kan ta sig? 
- Har det blivit slitningar inom personalen pga du och någon annan haft skilda nivåer av 
flexibilitet? 
-Tror du att du är mer eller mindre flexibel än ett genomsnitt? Varför tror du att du är det? 

- utlån utan lånekort pga empati, bryter regler om de i den aktuella situationen framstår som 
orimliga, lättare vid mindre bibliotek 

5. Besvärande och störande personer i bibliotekslokalen: högljudda, berusade, stör andra 
låntagare, vi menar inte mycket krävande bibliotekskunder 
- Har du någon gång upplevt det som ett etiskt dilemma när du har tagit hand om en störande 
person i biblioteket: exempel? 
-Har du någon gång tvekat över vad som är rätt och fel att göra? Varför? I vilken situation? 
- Tror du att män och kvinnor kan känna sig olika mycket utsatta när det gäller störande 
personer? Varför? 

-Tycker du att det är etiskt korrekt att göra en skillnad i behandlingen av t.ex. störande 
alkoholister, invandrare, psykiskt sjuka och ungdomar? 
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Svenslea Folkbibliotekariefdrbundet (SFF) och De Vetenskapliga Bibliotekens Tjänstemanna 
frirening (VBT) hm- under 1992fiirt en diskussion om professionalism) yrkesroll och y1'1?cst'ttk 
Som ettfo-rsta rest.tltat aP denna diskussion presenteras hä1· Yrkesetiska 1·iktlinferfär bibhotc
kario~ antag·na aP SFF och VBT Pid ett ._qemensarnt s~vrelsemäte 1992-11 -18. 

VARFÖR 
YRJ(ESE11K? 

\'ad är egentligen ~-rkesctik~ Bchö\-cr man ctisk.l regler? 
Etisk.! Ö\Trdgandcn b n si~.1s \'.lrJ en fbrLlllg,nitl!_!: a,· der 
professionella ans\·.1r snm \·is~.l yrkcskirer lur genom ~in 
~Tkcsutöming, dcb gentemot .lllmänhctL'n, dds gcnt<.:
mm den egru \'crks.unhc ten . .'\n meth·c.:randq;öra och 
fixmulera etiska regler for ut<i\·a rna a\· ett Hkt: inndxir 
ocksoi an kåren som hel het protl:ssioiuliseras --·U n.: n tar 
bättre, mera professionell:~ < •..:h s:i.krare yrkt:sut<l\'MC . 1:\.t:r-

- stin Rosenqvist skri,·er i en rapport l()r ~ordiska littcr.lt ur· 
och bibliotekskommitten ( Biblioteksetik och bibliotcb
riectik, 1991 }: "Att en \Tke<J.:..1r mnh·t t.lndcgör si tt ctisk.l 
ans,·ar och formulcr .1r en c(l~k kod h.uuppl:nt.lls ~.\somt· n 
kritctium på professionell status"-

En bibliotekarie gör tl.lg.hg.cn bcdömning.u· , som basc
raspa professionellaoch et is b (iq:JYäganden: det b n g:li!J 
urval vid mediainköp din hur m.1n bemöter olika :uw:in · 
darkategoriervid in!()rnl.lt ion~disken. VAra kollegor 1 !lera 
andra länder har sedan lan)!.c t:mställt etiska rcgkr för 
bibliotekariekåren. 

I sina enskildheter är bibliotckaricyrkt:r som bekant 
heterogent. Det är en ,1\·sc,-:i.rd skillnad mellan en barn · 
eller sjukhusbibliotekarie å nu sidan och en bibliotekarie 
vid ett stort vetenskapligt bibliotek å den andra. Dess.1 
olikheter medför n:~rurligt\·is att en bibliotekaries etiska 
och professionella Ö\'er\'ägandcn bn ,·ancra, beroende pa 
\'id \'ilkcn typ av b ibliotek h.1njhon arbetar. 

Men, trots dett.1 :i r det uppe nbart att bibliotekarieyrket 
tiiJ sin grundläggande brakriir kan bt:traktas som .:n 

profession : oavsett inom \-ilk<.:n sektor ,-j v<.:rkar har all:! 
bibliotekarier genomg:\tt en likartad utbildning; oavscn 
inom vilken sektor vi verkar har alla bibliotekarier en i 
gmnden gemensam drderin); ,w dm egna professionen. 

Det är denna gcm<.:nsamma profession som vi har 
utgått ifrån i dessa yrkesetiska riktlinjer, inte det som 
skiljer. De här publi.:er.Kk riktlinjerna ska emdkrtid inre 
ses som något en gång tllr aJJa give t, utan som ett led i en 

, kontinuerlig diskussion om nik och protcssionalism. 

YRJ(ESE11SKA RJIITLINJER FÖR 
BIBLI01EIG4RIER 

Bibliotebricns allmänna förhållnin~s~i1tt 
.;:--l Bibliotekariens främsta uprg;ih :ir :m .1llrid trlm.1r.1 

och tdmja demokrati, \Ttrandctiihct <~Cil ti·i btn 
skapsformedling genom att akt.i\'t \ crk.1 t(ir tillg.111t'
till det samlade kulturaJY<.:t i linu.lturcn l!ch till 
information i olika medier. 

2 Bibliotekarien sbll tttifrån det cn~kild.1 bibiinte 
kcts mål och dess andnd.u-cs bel H .\\ .ubt·t.l t in· ,\I t 
bibliotekets tjänster :ir m~i.ngsidiga. \':ilorf!..llll\c r.l 
dc och lättillgängliga. 

Bibliotebriens förhållningss:itt till an\·ändarna 
3 Bibliotekarien skall bemöta sma an,·:u1d.1rr m<.:d rr~ 

prkt och omdöme, opartisk r och j;lm likr. ,.aJYid den 
enskildes rätt till integritet skall skydd<l~ s;\\·il '.ld 
gäl kr personliga förhållanden och crh~\ l lcn in t( n 
m.uion som lånat matcriJl. 

Bibliotekariens förhållningssätt till egen och andra 
yrkesgruppers profession 
4 Bibliotekarien skall i sin protcssioncl la roll och g;c 

nom sin förhåJ!ningssätt bidra till an hi>J.1 bibliotc 
brickårens anseende. 

5 Bibliotekarien skall vidmakthålla och ut\·eckLl si n 
yrkesskicklighet sam t vidare betord r:~ g.od \Tkespraxis 
och god yrkesetik till nya kollegor. 

6 Bibliotekarienskall ge sina kollegor~t< >d <Il' h rt:spck
rcr.l deras kompetens s:Jmt i ord och lundliot; 
solidariserasig med dc bibliotek;u·icr, ~<\Ill ho las i s i ~1 
yrkcsu tövning. 

7 Bibliotekarien skall ,·isa respekt tOrandra \Tkesgrup
pers etiska regler och deras protCssioncll.1 kompe 
tens. 

Bibliotebriens fårhållningssätt till verksamheten 
8 Bibliotekarien far inte utnyttja int()rm.ltio n eller 

material som erhallits i tjänsten för .ltt vinna person 
liga fördelar. 

9 Bibliotekarien skalllojalt och op.1rtiskt arbeta !or att 
torverk!Jga sin arbetsgivares grundl .iggandc måL 

l O Bibliotekariens handlande och beslur sb.ll endast 
styras a\' professiondia b<.:döm ning.1r. 
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Högskolan 
i Borås 

Högskolan i f~orås är en nationell högskola. Studenter kom
mer från hc1· .. 1~.ndet för att studera här. Högskolan bcs:år av 
fem mstituti-Jner och utbildningsprogram och kmser ges inom 
områdena bibliotek och infonnatio:;, textil, teknik, pedago
gik samt flata och ekonomi. 

Högfi<Olans lcb1!er ligger mitt i centrala Borås. 
l9Tf ii;,.,..tadådes Högskolan i Borås, men de textila ut

b:k:,:ir.gama I:Iar sitt ursprung ännu längre tillbaka i den stat
liga Tekniska Väfskolan som inrättades redan 1866. 

Forskning och ut~ecklingsarbete är en expanderande del 
av !·.ögskolans verksamhet. Högskolan samverkar här med 
fö ctag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
h ;radsbygden och i andra del~r'av Jandet och utlandet. 
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Institutionen 
bii.Jiiote!{shögskolan 

l ; 
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Bibliotekshögskolan har funnits i Borås sedan 1972. 
I många år var biblioteMshögskolan i Borås landets enda 

specialhögskola för biblio~ekarier, men genom universite
tens och högskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild·· 

l 
ningar inrättats ä•,en på anpra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen lede;· till en magisterexame;l 
som omfattar s~mmanlagt j60_ poäng_ (motsv~ra~ åtta t ..:nni
ner), varav mmst 80 poäbg mom ämnet b1bhoteks- och 
infonnationsvetenskap. : 

Forskarutbildning i biQlioteks- och informationsveten
skap ges vid Göteborgs un\versitet. 
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