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Abstract:  The purpose of this study is to examine librarians’ reasoning 

regarding ethical dilemmas when meeting users. The study focuses 
on the librarians’ views of their skills in relation to the library 
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well as the role of ethics among the professional skills. The 
empirical material has been collected through conversations with 
seven librarians at academic libraries in western Sweden. Three 
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quality level of work.  
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‘A profession is very much lost at sea without its ethical navigator.’ 
Lee W. Finks 

 
 
 
 
 

1. Inledning 
 
År 2012 fick jag möjligheten att representera Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) i deras 
monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg (exakt datum: 30:e september 2012). Jag 
berättade för de intresserade om hur det kändes att studera till bibliotekarie på BHS. Bland de 
frågorna som ställdes var det en som fick mig att tänka på bibliotekarieyrket som profession. 
En ung kvinna undrade varför det behövs ”så många år på högskolenivå bara för att låna ut 
böcker och sätta upp dom på hyllan”. Jag började fundera på hur allmänheten ser på 
bibliotekarieyrket gentemot andra professioner. Vilka kompetenser behöver vi egentligen? 
Vem påverkas av vår kunskap och våra val och hur? Funderingarna ledde till idén att titta lite 
närmare på bibliotekarieprofessionen med fokus på etik. Idén utvecklades med tid till den 
undersökning som presenteras här nedan.  
 
Samhället förändras och ställer, ständigt och snabbt, nya krav och det förväntas att 
bibliotekariekåren håller samma takt. Man diskuterar gärna tekniska innovationer, 
digitalisering, nya medievanor, olika sätt att kommunicera och samarbeta på kollegor och 
verksamheter emellan. Bibliotekarier förväntas kunna redovisa sitt arbete på ett statistiskt, 
teknologiskt och juridiskt adekvat sätt. Vi ska kunna marknadföra vårt arbete och våra tjänster 
kreativt, pedagogiskt och flexibelt. Bibliotekariers roll i förmedlingen av kunskap, demokrati 
och kultur kan inte underskattas.  
 
Man kunde skriva en hel bok om alla de kompetenser bibliotekarier förväntas ha. Uppsatsens 
omfång är begränsat till att undersöka endast en av dom, nämligen etik. Forskning om 
bibliotekariers yrkeskompetenser tenderar att fokusera på tekniskt/praktiskt orienterade 
kunskaper. Även bemötande och samspel med låntagare täcks av ämnesforskningen. Fastän 
intresset för etik i bibliotekariers profession gradvis ökar i forskningen så är det i mångt och 
mycket otydligt vilken status etiken har i professionen. Uppsatsens ämne kommer 
förhoppningsvis att bidra till att lyfta fram etikens roll i bibliotekariers profession och vara ett 
relevant inlägg i den vetenskapliga diskussionen kring ämnet. Under utbildningen på BHS 
fick jag insyn i forskningsbibliotek genom deltagande i mentorskapsprojektet som 
arrangerades av BHS som en del av Högskolans verksamhetsidé Vetenskap för professionen 

(Mål och visioner 2013). Därför valde jag att inrikta min studie på just den typen av bibliotek. 
Detta är alltså en undersökning av etiska bedömningar som görs av bibliotekarier på 
forskningsbibliotek och inte en jämförande studie mellan olika typer av bibliotekarier.  
 
I alla livsområden och inte minst i den profesionella delen av ens liv är det gynnsamt att 
ibland ägna lite tid åt reflektion. Min studie kan förhoppningsvis bidra till att öka förståelsen 
för hur bibliotekarier på forskningsbibliotek resonerar kring etikens roll i 
biblioteksprofessionen. Studien uppmanar bibliotekarier att titta lite närmare på vad som styr 
deras val i viktiga moment i deras arbetsliv gällande de frågor som presenteras nedan.      
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och problematisera hur bibliotekarier på 
forskningsbibliotek ser på sina faktiska kompetenser i den ständigt utvecklande 
bibliotekskontexten i stort och i några etiskt svåra situationer i detalj. Hur resonerar de kring 
sin profession samt sina faktiska kompetenser när etiska problem uppstår i det dagliga 
arbetet? Finns det plats för etiken bland de faktiska och förväntade kompetenserna idag? 
Därför ställer jag följande frågor:  
 

 Vilka kompetenser framhålls som centrala av bibliotekarier vid svenska 

forskningsbibliotek?   

 Hur resonerar bibliotekarier på forskningsbibliotek kring vissa specifika 

etiska dilemman?  

 Vilken roll spelar etik i bibliotekariers profession?  
 
Den första frågan besvaras genom att samla och jämföra de kompetenserna som beskrivs i 
litteraturen med de som beskrivs av informanterna. Den andra frågan besvaras genom samtal 
med bibliotekarier vilket består av tre scenarion och ett antal fördjupande intervjufrågor. Sista 
frågan besvaras genom en jämförande analys av litteraturen och samtalen med 
bibliotekarierna.  
 
1.2 Avgränsningar   
 
Forskningsbiblioteken består av universitets- och högskolebiblioteken inklusive Kungliga 
biblioteket (KB) samt specialbiblioteken. De ingår i det allmänna biblioteksväsendet och har 
KB som ansvarig över dom på nationell nivå gällande samverkan och utveckling 
(Forskningsbibliotek 2013). De har i uppdrag att stödja utbildningen och forskningen i 
Sverige. De är i första hand avsedda för studenter och forskare men alla medborgare har rätt 
att använda deras samlingar och lokaler även om det har lite andra villkor för utlåning osv. 
Biblioteken styrs av ett antal lagar som rör förvaltning, avtal, upphovsrätt, personuppgifter 
och utlån (Offentliga bibliotek 2013). Bibliotekslagen är en ramlag för biblioteksväsendet.  
 
För att undersöka hur etiken betraktas inom bibliotekariekåren intervjuade jag sju 
arbetsverksamma bibliotekarier på fem olika forskningsbibliotek i Västra Götalandsregionen. 
Etiskt svåra situationer kan förekomma i samband med olika arbetsuppgifter eller 
ansvarsområden. Undersökningen är dock avgränsad till direkta eller indirekta kontakter med 
användarna.  
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2. Tidigare forskning  
 
Vad kan en bibliotekarie? För några år sedan konstaterade Kåring Wagman att det finns 
problem med att definiera bibliotekariekompetensen både i Sverige och andra länder vilket 
medför svårigheten att hävda yrkeskårens status och anspråk gentemot andra yrkesgrupper 
och gentemot arbetsgivare (2008, s. 6). Ett antal olika egenskaper pekas ut som centrala 
kompetenser men det finns ingen enighet om vad som utgör den tydliga kärnan i 
bibliotekarieyrket.  
 
2.1 Intresse för kompetens inom professionen 
 
Den opinionsbildande intresseorganisationen och akademikerfacket för kultur och 
kommunikation DIK tillsatte en arbetsgrupp som hade till uppdrag att identifiera 
nyckelkompetenser för bibliotekarier. De skulle även kartlägga i vilken utsträckning 
universiteten och högskolorna möter dessa krav i sina utbildningar. DIK:s arbetsgrupp 
undersökte kunskaper som betraktas som nödvändiga och är till nytta för samhället och 
föreslog även vilka ytterligare kompetenser behöver utvecklas. År 2011 sammanställdes de 
befintliga och framtida nyckelkompetenserna. Gruppen identiferade sju utvecklingsområden i 
samhället som påverkar dessa: digitalisering, läsning, vetenskaplig kommunikation, 
deltagarkultur, pedagogisk verksamhet, marknadsföring och akademikerkompetens (Rapport 

från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens 2011). I rapporten framstår 
det att de beskrivna kompetenserna bör vara giltiga för alla typer av bibliotek (ibid, s. 2). 
Kunskaperna presenteras i sin helhet som Bilaga 6 Bibliotekariekompetenser. Nedan listas 
områderna tillsammans med de kompetenserna som är nödvändiga för att arbeta med dessa 
områden:  
 

 digitalisering (kompetens kring: teknik, juridik, systemförståelse, metadatahantering, 
upphandling samt förhandling)  

 

 läsning (kompetens kring: media, metodologi, språk, funktionshinder samt 
uppsökande verksamhet)  

 

 vetenskaplig kommunikation (kompetens kring: vetenskap och forskning, juridik, 
publicering, informationspraktik, teknik, journal och monograph management systems, 
bibliometri, digital bevarande samt tillgängliggörande)  
 

 deltagarkultur (kompetens kring: teknik, media, källkritik, deltagande, 
kommunikation, pedagogik, kreativitet, marknadsföring, management samt 
uppsökande och kontaktskapande verksamhet) 

 

 pedagogisk verksamhet (kompetens kring: virtuella och fysiska lärmiljöer, utrustning 
och program, källkritik, juridik, bemötande, lärstilar, undervisningsmetoder, 
omvärldsbevakning, kunskapsdelning samt uppsökande verksamhet) 

 

 marknadsföring (kompetens kring: internet och sociala medier, juridik, 
presskontakter, presentationsteknik, textskrivande, arrangemang samt skyltning och 
visuell presentation) 
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 akademikerkompetens (kompetens kring: flexibilitet och förändringsbenägenhet i 
arbetsätt, ledarskap, metakompetens och metaperspektiv, dvs. förmåga för lärande- 
och kompetensutveckling, hantering av olika perspektiv på verksamheten samt dialog 
och meningskompetenser: att skapa mening i en mångfald av värderingar och 
förståelser) 

 

Vad som lyfts upp i rapporten är vikten av bibliotekariens uppfattning om vad yrket är till för 
att åstadkomma samt uppmärksamhet på det grundläggande syftet med professionen, dvs. att 
förbättra samhället genom att underlätta skapandet av kunskap samt lyfta upp dess 
professionella mandat:  
 

Om vi bibliotekarier kan lära oss att arbeta mer strategiskt, dvs inte bara följa 
utvecklingen, utan också leda den, bestämma oss för vad vi vill uppnå, lära medan vi 
gör, våga pröva och misslyckas - då kan vi se en framtid där professionen bibliotekarie 
är mer central än institutionen bibliotek. […] [B]ibliotekarie är en titel som man skulle 
kunna förtjäna, inte nödvändigtvis genom en examen i B&I, utan genom hårt arbete för 
bibliotekariens uppdrag. (ibid, s. 21)  

 
Komplexiteten i samhället kräver hög kunskap hos bibliotekarier gällande 
informationssparande, delning och tillgängliggörande. Information service in the interest of 

social, cultural and economic well-being is at the heart of librarianship and therefore 

librarians have social responsibility (Code of Ethics for Librarians and other Information 

Workers 2012, Preamble). Bibliotekariers roll är framförallt att tjäna allmänheten och även 
verka för allmännytta (Wallace & Van Fleet 2012, s. 33). Rosenquist et al. hävdar i deras 
rapport att kompetensutveckling bör ske ”kontinuerligt under hela bibliotekariens arbetsliv 
integrerat i arbetet, men förstås också i form av arrangerade kurser och utbildningar” (Rapport 

från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens 2011, s. 3). Etiken togs inte 
alls upp i rapporten. Även det mer övergripande begreppet bemötande nämndes endast en 
gång (ibid., s. 23). Författarna understryker dock att rapporten inte är heltäckande, utan pekar 
på ett antal viktiga tendenser i kompetenskrav (ibid., s. 3).  
 
Carlsson och Nordell diskuterar den internationella bilden av bibliotekariers syn på sitt arbete 
under 1990-talet vilken visar att bibliotekarier är osäkra på vad som utgör deras 
yrkeskompetens (2004, s. 28). De hävdar att även svenska bibliotekariekåren har svårt att 
ringa in sin kompetens som är särskiljande specifikt för bibliotekarier gentemot andra 
yrkesgrupper. Också Kåring Wagman menar att yrkeskåren är ”dålig på att sätta ord på sina 
särskilda kunskaper och berätta vad den kan bättre än andra yrkesgrupper” (2008). 
 
Bibliotekarier själva anser oftast att deras mest värdefulla egenskaper är att ha tålamod, ett 
genuint människointresse och ha lätt för att få kontakt och kommunicera med andra. Man 
borde vara öppen, nyfiken, utåtriktad och serviceinriktad. Andra viktiga egenskaper är 
stresstålighet, samarbetsförmåga, flexibilitet, vänlighet, ödmjukhet och anpassningsbarhet. 
Man borde även ha förmågan att marknadsföra biblioteket samt vara engagerad i 
organisationens mål. Bibliotekariestudenter värderar lite andra färdigheter: datorkunskaper, 
informationssökning och kundservice. Det ställs krav på bibliotekariers IT-kunskaper, 
pedagogiska kunskaper, pålitlighet, energi, ämneskunskaper och framför allt 
förändringsbenägenhet (Ingelsson 2001, s. 12-14). 
 
I litteraturen diskuteras huruvida bibliotekarieyrket har förändrat sin karaktär eller om det i 
grund och botten är samma profession. I sin doktorsavhandling från 2010 om bibliotekariers 
yrke försöker Jansson formulera en gemensam värdegrund byggd på uttalade värderingar 
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bland verksamma bibliotekarier (2010, s. 161-162). Jansson menar att bibliotekariernas 
gemensamma värdegrund är idéförankrad och bygger på ett yrkesetiskt inslag. Han 
sammanställer fyra särdrag som gäller bibliotekarien som människa och yrkesutövare: ”[…] 
att bibliotekarien skall vara en högt utbildad person med djupa kunskaper, bred och allsidig 
bildning och tro på vetenskapernas utveckling”. Bibliotekarien skall som person ”[…] stå 
självständig i sin bedömning och inte låta sig styras av intressen som kan inverka negativt på 
det uppdrag han har som bibliotekarie”. Bibliotekarien ska ”[…] låta alla åsiktsriktningar 
komma till tals och ska inte sätta sig till doms över någon”. Till sist ska bibliotekarien ”[…] i 
mötet med nyttjare och besökare i biblioteket behandla alla med ödmjukhet och respekt”.  
 

Det är kanske viktigt att nämna här att Jansson analyserade yrkets innehåll och utveckling 
under åren 1475–1780. Han hävdar att bibliotekariers arbetsuppgifter är i grunden desamma 
nu som under denna period.  
 

Jag menar att hos dagens bibliotekarier finns, hämtade från avhandlingsperiodens 
bibliotekarier, flera områden som fortfarande värdesätts. Det gäller värdegrund, etik och 
allmänt förhållningssätt. Bibliotekarierna har också det gemensamt att i 
yrkesutövningen ligger, direkt och indirekt, specialist eller generalist, ett avsevärt och 
betydelsefullt mått av servicemoment. Tillgängliggörande av information i vid 
bemärkelse lever kvar som en central uppgift om än med nya verktyg och tekniker och 
utvecklade definierade specialistområden. (Jansson 2010, s. 177)  

 
Samverkan med andra kompetenser är lika nödvändiga i dag som på 1600-talet och dagens 
bibliotekarie i grunden är samma nu som förr.  
 

Att den tekniska utvecklingen tar stora kliv, precis som den gjort inom de flesta 
områden, ändrar inte kärnan i bibliotekariens uppgifter oavsett medier och tekniker. Det 
finns och kommer att finnas behov av bibliotekarier. (ibid, s. 178) 

 
Carlsson och Nordell påstår däremot att bibliotekarieyrket ser helt annorlunda ut 
idag: ”bibliotekariens kompetens har breddats för att anpassa sig efter yrkets och samhällets 
förändrade behov” (2004, s. 29). Bibliotekarier värderar sådana kompetenser som 
kunskapsorganisation, förmåga att jämföra och värdera information och olika källor, 
informationskompetens, social och pedagogisk kompetens, förmåga att erbjuda service, 
förmedla kultur och väcka läslust samt kunskaper i språk, samhälle, information och litteratur. 
Å andra sidan kan man resonera att endast bibliotekariernas redskap har förändrats (tekniken 
har förändrats) medan själva arbetsuppgifterna är detsamma: att ”tillhandahålla och 
tillgängliggöra information, oavsett om det sker med hjälp av kortkataloger eller Internet” 

(Kåring Wagman 2008, s. 18).  
 
Pendling mellan lägre och högre status, mellan helhetsupplevelse och specialisering är alltså 
kännetecknande för bibliotekarier. De pendlar mellan kulturförmedlar- och 
ämnesspecialistidentiteterna och ekonomiskt- och teknikbaserat 
informationsarbete: ”bibliotekariernas beskrivningar av sig själva och sitt yrke alltid har 
präglats av en spänning mellan å ena sidan en teknisk orientering och å andra sidan en mer 
humanistisk inriktning” (ibid., s. 17-18). Diskussionerna i litteraturen kan sammanfattas också 
som försök att argumentera vilka kompetenser som bidrar till att yrket får högre status.  
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2.2 Intresse för etik inom professionen 
 
År 1985 skrev Britt-Marie Häggström, f.d. ordförande i DIK-förbundet om att intresset för 
etik för bibliotekarier var närmaste obefintligt (Ohlsson 2007, s. 5). Eftersom Nordiska 
litteratur- och bibliotekskommitén ansåg att frågan borde lyftas upp, gav de uppdrag till 
Kerstin Rosenquist att utreda frågan om etik inom bibliotekarieyrket. Rapporten blev färdig 
1991 med namn Biblioteksetik och bibliotekarieetik. Rosenquist tog upp olika teoretiska 
ingångar till etiska frågor inom professionen. Rapportens resultat visar att det var svårt för 
informanterna att relatera till några särskilda etiska frågor eftersom de ansåg att lösningen till 
problemet oftast var självklar och enkel. De hade svårt att ens skilja mellan en vanlig situation 
och etiskt problem. Hauptman förklarar dock ett det är särskilt viktigt för 
bibliotekarieprofessionen att iakta konsekvenserna av sina handlingar och att ta ansvar för 
sina beslut (Hauptman 1988). År 2001 intervjuade Ingelsson representanter från både 
Biblioteksföreningen och DIK-förbundet kring ämnet. Hon insåg att man inte längre driver 
frågor om etik eller professionalisering p.g.a. skilda åsikter i dessa frågor inom 
bibliotekariekåren (Ingelsson 2001,  s. 9). I sin text Den viktiga etiken från 2007 skrev 
Häggström att diskussionerna var mycket mer aktuella men måste tydligt formuleras:  
 

Att diskutera handläggning och bemötande av kunder och deras frågeställningar är 
oerhört viktigt för oss som bibliotekarier. Vårt professionella agerande är avgörande för 
professionens trovärdighet och avnärmares och beslutsfattares tilltro till verksamheten. 
(Ohlsson 2007, s. 5)  

 
Man kan dock observera att intresset för yrkesetik ökar gradvis bland bibliotekarier på lokal, 
nationell och internationell nivå. Detta visar till exempel SFISs seminarier från 2006 
(Dokumention från seminariet om yrkesetik 2006) och 2007 Maggropskänslor och sunt 

förnuft: seminarium om yrkesetik för bibliotekarier och informationsspecialister, DIK:s 
konferens från 2005 Det är inte ditt fel!, eller IFLAs sammanställnig från 2012 av vägledning 
för bibliotekarier och informationsspecialister - Code of Ethics for Librarians and other 

Information Workers. Hösten 2011 inrättades Utvecklingsråd för verksamhetsfrågor (URV) 
av Svensk Biblioteksförening där man kontinuerligt diskuterar etiska aspekter på 
biblioteksverksamhet, publicerar svar på frågeställningar och ger vägledning (Utvecklingsråd 
2013). Man har även översatt IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra 

informationsspecialister (2012) till svenska.  
 
Det finns delade åsikter gällande bibliotekarieyrket. Man är oense om bibliotekarieyrket borde 
betraktas som ett yrke, en profession eller kanske en semiprofession som har en vagt 
definierad kunskapsbas, halvspecialiserad personal som är underställd överordnade, relativt 
kort utbildning, stor andel administrativa uppgifter och som är kunskapförmedlande i stället 
för att vara kunskapsproducerande (Kåring Wagman 2008, s. 21). Nationalencyklopedin 
nämner medicin, juridik och teologi som de klassiska statusprofessionerna. SACO-yrkena hör 
till de moderna professionerna som har liknande status. Kriterierna som karakteriserar 
statusprofessionerna uppfylls och utvecklas gradvis och ibland under en lång tid. 
Utvecklingen, dvs. professionaliseringen definieras i Nationalencyklopedin som en process 
som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är 
utmärkande för en profession:  
 

Professionalisering leder ofta till att yrkesgruppen erhåller legitimation, vilken 
tillsammans med regler för utövande av yrket innebär monopol på yrket och därmed 
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också möjligheter att ställa högre krav på samhälleliga belöningar. 
(Professionalisering 2013) 
 

Ett av de viktiga resultaten från professionalisering har varit större hänsyn till etik i forskning 
och utvärdering. I Code of Ethics for Librarians and other Information Workers (2012, del 6) 
står det att bibliotekarier strävar efter att tjäna ett rykte och status baserat på deras 
professionalism och etiska beteende. De konkurrerar inte med kollegor genom att använda 
orättvisa metoder. Professioner har alltså särskilda fundamentala skyldighetsområden som är 
sammanflätade med etiskt beteende.  
 
Behov att skapa och utveckla etiska regler och praktik inom en profession är inte ett nytt 
fenomen. De första koderna gällande etiskt uppförande inom medicin skrevs ned redan på 
1700-talet och sedan inom andra professioner (Wallace & Van Fleet 2012, s. 69). Även om 
enskilda bibliotekarier i Sverige möjligen har tänkt på en gemensam nationell 
sammanställning över etiska riktlinjer under lång tid så har en sådan inte funnits i så många år 
(Carlsson & Nordell 2004, s. 53). Finks beskriver etiska riktlinjer som essentiella för en 
professions status (1991, s. 84). De är en införlivning av bibliotekariekårens ideal och 
ansvarstagande:   
 

It is every profession’s opportunity to say, ‘This is what we believe in. This is what we 
are.’ It is not window dressing, propaganda, or public relations. Writers on ethics agree 
that this effort at assuring the highest quality and commitment of its practitioners is a 
hallmark of the true profession. 

 
Lippitt framför att flera professionella föreningar borde vara uppmärksamma på och 
engagerade i att utveckla den gemensamma etiska koden (1982, s. 375-7). Författaren 
konstaterar dock att koden i sig inte är tillräcklig hur detaljerad den än är. Yrkesverksamma 
borde aktivt studera och diskutera den för att förstå den. Både Finks och Lippitt menar att det 
är viktigt med genomdrivande mekanismer som är en del av det professionella livet. 
Zipkowitz understryker dock att eftersom bibliotekarier befinner sig i sina professionella 
roller, så kommer de alltid att möta dilemman och tvingas att fatta beslut:   
 

We would do better at it if we were informed and guided by principles we have 
examined and set up for ourselves with some rigor. We may look to our peers and 
professional organizations, our professional education and our experience for guidance, 
but ultimately we are responsible for our own choices. (1996, s. 3) 

 
Etiska koder för bibliotekarier finns idag i mer än 40 länder i världen, skapade och 
implementerade av nationalbibliotek eller biblioteksföreningar. I Sverige finns det dock ingen 
gemensam kod som skulle vara nationellt skapad av bibliotekariekåren. Bland de yrkesetiska 
kodexar för bibliotekarier och informatörer på CODEX hemsidan hittar man följande (de två 
mellersta referenserna existerar dock inte längre) (Yrkesetiska kodexar 2013):  
 

 IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers 
 Yrkesetiska riktlinjer antagna vid Kulturfackets årsmöte 1999-04-12 
 Informatörens yrkesetik (DIK) 
 Code of ethics for members of European Association for Health Information and 

Libraries 
 
Här nedan beskrivs kort några av de centrala lagar, förordningar och koder som påverkar och 
reglerar biblioteksarbete gällade yrkesetik, nämligen Bibliotekslagen, Sekretesslagen, Svensk 
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Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete och IFLA’s Code 

of Ethics for Librarians and other Information Workers. Jag noterar även det som berör etik i 
dessa riktlinjer.  
Den nya bibliotekslagen trädde i kraft i januari 2014 (SFS 2013:801). Den innehåller 
bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Anvisningar till högskolebibliotek hittar 
man i 12§. Varken etiska riktlinjer eller yrkesetik nämns i den.  
 
Offentlighets- och sekreteslagen reglerar vilken information som är belagd med sekretess på 
biblioteket (SFS 2009:400). Anvisningar till biblioteksverksamhet hittar man i kapitel 40 
Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övriga verksamheter (40 kap. 3§) 
vilken förbjuder biblioteksanställda att lämna ut information om sina användare:  
 

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, 
reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.  

 
Svensk Biblioteksförening har sammanställt ett informationsblad på fyra sidor med titeln 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002). 
Riktlinjerna beskriver bl. a. att personalen ska eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall, 
visa omdöme och respekt mot kollegor och besökarna. Som det framgår av titeln så berör 
informationsbladet endast referensarbete och inte yrket i sin helhet. Svensk 
Biblioteksförening har även översatt IFLAs etiska regler till svenska. Reglerna är väldigt 
generella. Desutom är de internationella och därför inte direkt anpassade till svenskt 
sammanhang. Å andra sidan är koden väldigt välstrukturerat och refererar till 
bibliotekarieyrket i sin helhet.  
 
I augusti 2012 publicerade IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information 

Workers. Koden är översatt till svenska och ett antal andra språk (IFLA:s etiska regler för 

bibliotekarier och andra informationsspecialister 2012, Inledning). Syftet med koden är att 
stimulera bibliotekariers självmedvetande och reflektion över principerna för bibliotekariers 
och informationsspecialisters metoder och problemhantering, öka medvetenheten om den 
professionella rollen samt att öka tydlighet och öppenhet för användarna och samhället. De 
sex delar som koden byggs runt är: access to information (tillgång till information); 
responsibilities towards individuals and society (ansvar gentemot enskilda personer och 
samhället); privacy, secrecy and transparency (integritet, sekretess och insyn); open access 

and intellectual property (fri tillgänglighet och immaterielrätt); neutrality, personal integrity 

and professional skills (objektivitet, personlig integritet och yrkeskompetens); samt colleague 

and employer / employee relationship (relationen mellan kollegor och anställda / arbetsgivare) 
(Code of Ethics for Librarians and other Information Workers 2012; IFLA:s etiska regler för 

bibliotekarier och andra informationsspecialister 2012).  
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3. Teori 
 
3.1 Profession, professionalism och professionalisering  
 
Begreppen profession och professionalism har ägnats ett stort forskningsintresse inom bl.a. 
olika delar av samhällsvetenskap och inte minst inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, särskilt på 1960- och 1970-talen (Kåring Wagman 2008, s. 20). 
Relationen mellan teori (dvs. abstrakt kunskap) och profession (dvs. praktisk 
yrkesverksamhet) understryks oftast. Genomgående är även vikten av flera kunskapstyper 
som samspelar med varandra. I allmänt språkbruk finns det ingen större skillnad mellan yrke 
och profession. Däremot berörs ofta särskilda kriterier som lyfter upp skillnaden och som 
bygger de professionellas auktoritet, ansvar och status. Exempel på kriterierna som jag hittade 
i litteraturen är följande (Carlsson & Nordell 2004, s. 53; Gullin 2006, s. 11ff; Ingelsson 2001, 
s. 6-11; Kåring Wagman 2008, s. 20; Sundström 2008, s. 46-51; Wallace & Van Fleet 2012, s. 
68ff):  
 

 erkännande av yrkesgruppens verksamhet inom samhället  
 arbete för samhällets bästa 
 yrkesutövarna själva och av andra betraktas som auktoriteter inom området  
 expertkunskap 
 status och legitimitet i arbetet  
 professionellt ansvarskännande  
 systematisk teori, fackterminologi och yrkesanknuten forskning 
 formell akademisk utbildning 
 yrkesgruppen har en viss kontroll över återväxten, till exempel över hur utbildningarna 

och antagningen till dessa ser ut  
 monopol- och autonimisituation (rätt och skyldighet att bestämma över arbetets 

innehåll och mål)  
 reflektion  och kvalitetskrav  
 kompetensgaranti  
 höga ambitioner och ett personligt engagemang  
 egen yrkesidentitet och kultur, samhörighet mellan yrkesutövarna  
 professionella organisationer  
 en uppsättning av gemensamma och egenkontrollerade etiska normer, koder och etiskt 

ansvar 
 
Professionalism innebär en blandning av bl.a. etik och kvalitet med tanke på allmännytta. 
Wallace och Van Fleet beskriver profession som ett yrke som karakteriseras av följande 
princip: ”self-regulation, advancement of knowledge, social goals and advancing the public 
good, och avoidance of harm” (2012, s. 68-69, 360). Jag sammanfattar dessa här nedan.   
 
Självreglering (Self-Regulation)  

Bibliotekarier är medlemmar av den professionella gruppen. Därför ansvarar de för gränser, 
standarder och riktlinjer för yrkesutövning. Reglering av denna typ borde komma från 
yrkesverksamma och inte vara ålägda av externa aktörer. Därför är reflektion och 
självmedvetenhet viktiga särdrag hos yrkesverksamma. Bibliotekariekåren ska kunna och 
vilja granska de interna och externa professionsomgivningen samt föra kontinuerlig dialog 
gällande självreglering.  
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Kunskapsfrämjande (Advancement of Knowledge)  

Bibliotekarier borde främja kunskap och utveckla verktyg som höjer professionalisering samt 
promulgera kunskap som gynnar den interna och externa världen. En yrkesverksam borde 
förstå att passivitet och överdrivet beskyddande leder till stagnation, förlust i relevans inom 
den externa världen och inte minst etiska lapsus.  
 
Agerande mot sociala ändamål och allmännytta (Social Goals and Advancing the Public 

Good)  

Den etiska professionalismen innebär även den tredje principen, nämligen tillägnandet av den 
inneboende sociala rollen i professionen: ”[a] profession exists not to support and exalt itself, 
but to serve the needs and purposes of the publics that support and are supported by the 
profession” (Wallace & Van Fleet 2012, s. 68). 
 
Undvikande av skada (Avoidance of Harm)  

Profession har ett stort värde bara om de genererar användbara och positiva resultat. Om 
resultaten visar sig vara kontraproduktiva, negativa eller direkt skadliga så har professionen 
inget värde.  
 

I varje område av våra liv uppstår det mer eller mindre komplexa etiska problem som vi är 
tvungna att ta ställning till. Även bibliotekarier ställs dagligen inför situationer som kräver ett 
etiskt val. Zipkowitz framställer bibliotekarieprofessionen som tjänsteorienterad (användarens 
behov), demokratisk (tillgång till information) och icke-dömande (egna val, intressen och 
smak får inte påverka tjänstgöringen) (1996, s. 1). Gemensamt för alla de egenskaperna är den 
professionella objektiviteten dvs. professionalismen – vi borde inte låta våra egna antaganden 
och åsikter påverka mötet med användarna. Zipkowitz urskiljer tre sidor av mötet människor 
emellan: den personliga, professionella och organisatoriska (1996, s. 8). Det är omöjligt att 
isolera sitt tänkande till bara en av sidorna. Ibland finns det tillräckligt med tid att tänka 
igenom olika aspekter av situationen som uppstår men ibland måste ett val göras under väldigt 
kort tid. Alla tre sidor måste ändå övervägas. I mötet med en användare rör sig bibliotekarien 
ständigt mellan de tre delarna. Den etiskt svåra situationen som kommer upp, bibliotekariens 
beslut och belutets effekter befinner sig aldrig i centrum. De rör sig där i olika utsträckningar, 
under kortare eller längre tid och alltid i mer än en del.  
 
Jag kommer att använda Zipkowitz grundteori om de tre delarna, det personliga, det 
professionella och det organisatoriska, som en bakgrund för analys. Därigenom kommer jag 
att testa om och hur mina respondenter rör sig mellan de olika delarna och se hur de resonerar 
kring dom. Wallace & Van Fleets teori om självreglering, kunskapsfrämjande, agerande mot 
sociala ändamål och allmännytta samt undvikande av skada används framöver i analysen som 
en bakgrund för respondenternas etiska resonemang. Delen om självreglering är mer relevant 
för min studie än de andra delarna och kommer att diskuteras i mer detalj.   
 
3.2 Begrepp rörande etik 
 
Det grekiska ordet för etik, ēthiko´s associeras med termen karaktär, moralisk, sedlig men 
även med uttrycken sedelära, morallära, moralregler och normer. Nationalencyklopedin 
definierar etik på följande sätt:  

 

Studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin 
som teologin. Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med 
moral människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta 
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värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att 
göra. Med etik avses den teoretiska reflektion en över moralen och dess grund. (Etik 
2013; [min kursivering]) 

 
Lippitt definierar etik som en studie om alla möjliga mänskliga sätt att vara och agera på: ”the 
study of ideal human character, actions, and ends” (1982, s. 364). Han poängterar likväl direkt 
att det finns ett stort problem med definitionen eftersom det finns skilda idéer om hur man kan 
eller borde definiera den idealiska mänskliga karaktären.  
 
Man kan skilja mellan olika problemområden inom etiken, till exempel moralvetenskap 
(begreppsliga frågor), moralteologi (teoretiska frågor), metaetik (deskriptiva frågor) och 
normativ etik (normativa frågor). De överlappar till viss del. Jag har normativ etik som 
utgångspunkt för den här studien därför att den är inriktad på att systematisera värderingar. 
Den ”undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade; den vill ge vägledning 
till exempel i valsituationer genom att klargöra olika handlingsalternativ och pröva skälen för 
eller mot dessa och söker själv anvisa rätt handling eller handlingsprincip” (Etikens 

problemområden 2013).   
 

Det här examensarbetet berör den mänskliga aspekten i mötet mellan en bibliotekarie och en 
användare. Det finns en slags oskriven överenskommelse mellan dem vilken gör det möjligt 
för dem att kommunicera och samarbeta på ett effektivt sätt. Graham definerar etik som den 
enkla moraliska principen att skilja mellan det som är rätt och fel eller bra och dåligt i det 
mänskliga livet (2004, s. 1). Zipkowitz skriver att det är precis denna enkla principen som den 
oskrivna överenskommelsen mellan bibliotekarier och användarna är byggd kring (1996, s. 2). 
Överenskommelsen förpliktar oss till att agera ”in good faith as advocates for our users, and 
render service to them that is good, just, honorable, decent, proper, scrupulous, complete and 
conscientious”. Precisering av denna uppriktighets- eller hederlighetsnorm tillsammans med 
kunskapsunderlaget blir därför till grund för metoden för den etiska analysen. Metoden 
innefattar även undersökningar av logiska relationer mellan påståenden i etiska 
resonemang. ”Inlevelseförmåga spelar stor roll vid praktiska etiska ställningstaganden, och 
den kan tränas upp genom systematiska övningar i att sätta sig i de olika berörda personernas 
eller gruppernas ställe” (Etikens metoder 2013; min kursivering). 
 
Yrkesetik defineras på följande sätt: ”en uppsättning riktlinjer som beskriver hur en viss 
yrkesgrupp ska agera inom sitt yrke” (Carlsson & Nordell 2004, s. 52ff). Författarna betonar 
här skillnaden mellan orden riktlinjer och regler där det förstnämnda ordet erbjuder en friare 
tolkning. Carlsson och Nordell menar att genom att anta en specifik yrkesetik kan 
yrkesgruppen skydda allmänheten från missbruk av professionellt monopol samt visa sitt 
ansvarskännande och sin ambition att ta samhällsansvar. Yrkesgruppen kan också reflektera 
över sitt yrkesutövande ur ett etiskt perspektiv. Då kommer allmänheten i centrum istället för 
verksamheten. De markerar dock att det är omöjligt att fastställa en speciell anpassad etisk 
grund för ett yrke, dvs. formulera den och anse den som alltid gällande: ”Samhället liksom de 
flesta yrken är föränderliga och därför måste varje specifik yrkesetik vara under kontinuerlig 
utveckling”. Ett annat särdrag som nämndes i Kapitel 2.1.1 är arbete för samhällets bästa. 
Carlsson och Nordell föreslår att man kan göra detta genom att exempelvis ansluta sig till en 
slags hederskodex, dvs. att arbeta enligt specifikt anpassade yrkesetiska regler. Detta bidrar 
till förbättrade villkor för yrkesgruppen, avgränsar bibliotekarieyrket gentemot andra 
yrkesgrupper, stärker professionalism och ökar statusen i bibliotekarieyrket.  
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Min användning av begreppet etik i den här studien ska förstås som spänningen mellan att 
som person kunna skilja på bra och dåligt beteende och den professionella yrkesetiken, dvs. 
riktlinjer som föreskriver ett visst agerande.   
 

3.3 Etiskt svåra situationer  
 

Dagligen ställs bibliotekarier inför mer eller mindre känsliga frågor, exempelvis: Hur mycket 

tid och ansträngning är lämpligt att tillägna användaren? Är min säkerhet viktigare än 

användarens? Är användaren som precis kom in i biblioteket viktigare än den som ringer just 

nu på telefon? Borde jag ägna mer uppmärksamhet åt forskaren som jag känner än den unga 

studenten som ställer en trivial fråga? Finns det särskilda frågor som bibliotekarien borde 

eller kan neka att svara på?  Situationen kan vara trivial och inte ha någon påverkan på någon 
oavsett valet bibliotekarien bestämmer sig för att göra för att lösa situationen. Somliga frågor 
är dock lite eller mycket svårare.  
 

I min studie betyder etiskt svår situation ett direkt eller indirekt möte mellan en bibliotekarie 
och en användare i vilket en etisk fråga eller problem uppstår och måste lösas på något sätt. 
Situationen är dock tillräckligt komplex att den kräver lite mer övervägande från 
bibliotekariens sida eftersom den kanske påverkar inte bara bibliotekarien, användaren, andra 
personer utan även biblioteket i stort.  
 
I bibliotekarieyrket kan många problem lösas med enbart sunt förnuft. Vi vet exakt vad det 
rätta svaret är. Professionalismen kräver dock från oss att komma ihåg att skilja mellan 
vardagsliv och yrkesliv. I yrkessituationer uppstår andra situationer och andra villkor än 
vanligtvis. Att låta den personliga delen väga tyngst kan liknas vid ”amatörens godtycke” till 
skillnad från den professionella beteendet där man har en bra balans mellan alla tre sidor av 
arbetslivet: det personliga, professionella och organisatoriska (Zipkowitz 1996). Vad som gör 
en del beslut svårare och mer komplexa är att de ofta har både positiva och negativa effekter 
på alla involverade i situationen och på biblioteket i stort. Dessutom har människor oftast 
skilda värderingar kring och reaktioner på den etiskt svåra situationen. Det moraliskt rätta 
svaret blir plötsligt ett väldigt subjektivt problem eftersom det varierar utifrån individens 
perception:   
 

Ethical behavior as a matter of perception may lead us to a set of choices among several 
not-so-good options. Our commitment to equitable treatment of library patrons requires 
us to evaluate sticky situations in the light of ethical choices, if only in the concern for 
expeditiously ending the transaction or confrontation, and this may require a choice of 
the least ethically bad option. (Zipkowitz 1996, s. 42)  

 
I en etiskt svår situation tvingas vi alltså att reflektera över och välja mellan ett antal ibland 
väldigt skilda alternativ. Vi fattar ett beslut. Varje alternativ påverkar sedan delvis vår och 
andras privata, professionella och organisatoriska verklighet och framtid. Teorin om etiskt 
svåra situationer blir relevant för min uppsats i formuleringen av för yrket särskilda scenarion. 
Jag kommer att testa mina respondenters förmåga och vilja att reflektera och resonera kring 
etiskt svåra situationer i de scenarion jag konstruerar. Här blir etiken mer preciserad eftersom 
jag efterfrågar ett resonemang och visst agerande, om än fiktivt.  
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3.4 Etiska beslut  
 
Det är omöjligt att vara kvar i en etiskt svår situation – man måste gå vidare på något sätt. 
Man måste fatta ett beslut. Det kan visa sig vara ett bra eller dåligt beslut men valet blir alltid 
gjort: ”There is always a well-known solution to every human problem – neat, plausible, and 
wrong” (Mencken 1920, s. 158). Man kan argumentera att det finns en tredje utväg, nämligen 
att avstå från att bestämma sig. Dock finns det de som argumenterar att frånvaro av ett beslut 
är ett beslut i sig: ”a refusal to decide clearly sends a message of paralysis or indifference to 
those awaiting a resolution of an issue and […] a problem that is ignored only gets worse” 

(White 1992, s. xi-xii). Somliga beslut kan verka ha en kortfattad och direkt effekt på bara de 
inblandade i situationen men man måste hålla i minnet att resultaten av varje beslut kan även 
vara mycket mer vittgående:   
 

[W]e should also consider that many of our interactions with our patrons are continuous. 
The characters do not always vanish as they do when the curtain comes down in the 
theater. Therefore the repercussions of our choices will likely affect us, the patrons in 
question, other patrons and our colleagues, and set the expectations for future behavior. 
(Zipkowitz 1996, s. 43) 

 
Ett bra val idag kan visa sig vara ett dåligt beslut efter ett tag. Det är exakt det som ofta gör att 
man vill avstå från att bestämma eller försöka systematisera valet. Zipkowitz föreslår fem steg 
för att systematisera beslutsfattande (1996, s. 10-11). Stegen används av författaren bl.a. i 
hennes undervisning i professionsetik inom biblioteksvetenskap. En av hennes 
undervisningsmetoder är scenarion. De översatta och anpassade stegen presenterar jag nedan.  
 
Handlingens gränser: bibliotekarien borde avväga gränserna för sina handlingar, dvs. 
utvärdera situationen och sin egen reaktion till den.  
 

 Hur skulle bibliotekarien som en individ bete sig i varje roll i scenariot?  
 Hur skulle bibliotekariens professionella och etiska utbildning vara användbar i denna 

situation?  
 Hur kan bibliotekarien få hjälp av etiska riktlinjer för att fatta ett beslut?  

  
Triviala och seriösa problem: bibliotekarien borde avskilja de triviala/ytliga från mer seriösa 
etiska problemen i scenariot.  
 

 Hur gör bibliotekarien detta?  
 Kan bibliotekarien se exempel på några av dom?  

  
Alternativ och dess konsekvenser: bibliotekarien borde kunna definiera olika alternativ att 
välja mellan.  
 

 Vad leder alternativen till på kort och långt sikt?  
 Hur nära verkligheten är alternativen?  

  
Beslut: bibliotekarien borde fatta ett beslut som känns etiskt bekvämt.  
 

 På vilket sätt påverkar beslutet bibliotekariens framtid?  
 På vilket sätt påverkar beslutet andras (användaren, kollegor) och organisationens 

framtid?  
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Identifiering av beslutets påverkan: bibliotekarien borde inse betydelsen av valet för livet 
framöver eftersom beslutfattande är kumulativt.  
 

 Vad påverkar bibliotekariens syn på verkligheten?  
 Vad påverkar bibliotekarien att välja mellan och välja bort vissa alternativ?  

 
Det finns flera situationer där en bibliotekarie kan vara i behov av en tydligt uttalad yrkesetik, 
bl. a. i situationer där man kan ha användning för sin yrkesmakt eller frihet, i samband med 
möten med biblioteksanvändare, vid medieinköp, i situationer där bibliotekets regler upplevs 
tvetydiga eller vid planering och prioritering av verksamhetsområden (Carlsson & Nordell 
2004, s. 54).  
 
Professionalismen innebär en blandning av både etik och kvalitet. I IFLA:s riktlinjer 
framkommer det att ”[l]ibrarianship is, in its very essence, an ethical activity embodying a 
value-rich approach to professional work with information” (Code of Ethics for Librarians 

and other Information Workers 2012). För att kunna ta professionellt försvarbara beslut och 
fortsätta med sitt dagliga arbete måste bibliotekarier ha kunskap om de olika faktorer som 
påverkar deras besluttagande, vara medvetna om de alternativ som finns samt kunna förutse 
möjliga följder av dessa. Kvaliteten på arbetsplatsen kan inte skiljas från etiskt beslutsfattande. 
Tyvärr så finns det alltid en slags risk i att försöka undvika eller förneka att sådana problem 
existerar.  
 
Det viktiga för min studie är hur respondenterna resonerar, vilka beslut de anser vara de rätta 
och hur de kommer fram till de besluten. Teorin ovan om beslutsfattande inkorporeras i min 
analys utifrån scenarion.  
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4. Metodbeskrivning  
 
För att samla in datamaterial bokade jag 1-1,5 timme med sju bibliotekarier var på fem 
forskningsbibliotek i Västra Götaland. Det här kapitlet börjar med beskrivningen av de två 
datainsamlingsmetoder använda i den här studien: scenario och intervju. Jag förklarar hur och 
varför jag valde just dessa metoder (del 4.1). Del 4.2 benämns Samtalet och inte Intervjuer 

just för att lättare kunna hänvisa till de två sammanvävda metoderna där intervju bara är en av 
dom. Samtalet i sig består av tre delar: introduktion, scenarion och avslutning. Jag förklarar i 
detalj idén bakom scenarion i del 4.2.1. Under samtalet ställer jag några följdfrågor i form av 
en kort intervju – beskrivningen av den här metoden finns i del 4.2.2. I det här kapitlet 
beskrivs urvalet och presentation av respondenter (del 4.3), några etiska överväganden (del 
4.4) samt metoden för databearbetning, analys och resultatredovisning (del 4.5).  
 

4.1 Metodval  
 
Mitt examensarbete kräver att metoden för datainsamling ger utrymme för bibliotekariers 
egen reflektion och resonemang samt fördjupande samtal med respondenterna för att få 
relevanta svar på mina frågor. Därför valde jag att utgå från en kvalitativ forskningstradition. 
Den här studien är alltså baserad på den deskriptiva och kvalitativa traditionen. Wallace and 
Van Fleet definerar den deskriptiva forskningen och dataanalysen på följande sätt:  
 

It describes some phenomenon of interest or concern. The emphasis is on description of 
the present in its natural state, based on systematic observation. Description can be 
either qualitative or quantitative in nature. (2012, s. 179-180)  

 
För att beskriva nuvarande tankegång hos bibliotekarier ville jag komma så nära verkligheten 
som möjligt, helst genom direkt observation av ett etiskt dilemma precis när det hände. Detta 
är dock väldigt svårt att uppnå. Därför använde jag mig av en blandning av två andra 
kvalitativa metoder för datainsamling: scenarion och intervjuer. Trianguleringen av 
metoderna bidrar till djupare belysning av examensarbetets frågeställning, en bättre insikt i 
respondenternas tankegång och förhoppningsvis till studiens ökade validitet och trovärdighet.  
 
Andra kvalitativa metoder som till exempel observation, gruppintervjuer eller 
logganteckningar skulle vara mindre användbara i min undersökning eftersom de möjliggör 
fördjupning i respondenters tankegång till mindre grad. Jag valde de två metoderna eftersom 
de kompletterar varandra. Jag kunde då designa undersökningen på så sätt att bibliotekarien 
sätts i en exempelsituation (scenario) och hens tankegång och resonemang diskuteras 
(intervju).  
 
4.2 Samtalet  
 
I den här uppsatsen uttnyttjas ordet samtal för att göra ett avskiljande från intervju. Intervju är 
nämligen bara en av två metoder använda i samtalet. Benämningen syftar dock även till att 
beskriva interaktionen med respondenterna jag strävade mot – ett samtal och inte 
ifrågasättande. Etik kan betraktas som ett känsligt ämne som kombinerar det personliga och 
det professionella. Därför ville jag minska stressnivån med hjälp av metoderna beskrivna 
nedan.   
 



 

20 

 

Samtalet var uppdelat i tre tydliga moment: introduktion, scenarion och avslutning. Under 
den korta intoduktionen förklarade jag för respondenten syftet med examensarbetet, hur 
samtalet är uppbyggt, vad som förväntas av respondenten samt forskningsetiska aspekter. Den 
längsta delen av samtalet ägnades åt datainsamlingen genom att presentera tre scenarion och 
ställa fördjupande frågor samlade i en öppen intervjuguide. Den sista delen, dvs. avslutningen 
var kort. Detta var ett tillfälle för respondenten att tillägga eller fråga någonting. Nedan 
presenteras i detalj de metoderna jag använde i den mellersta delen av samtalet.  
 
Att låta respondenterna själva välja plats för samtalet bidrog även det till minskad stressnivå 
och ökade förhoppningsvis bekvämligheten. Två av dem ville träffas på ett kafé. Fem 
personer ville däremot mötas på sina arbetsplatser. På så sätt behölls den professionella 
kontexten och den naturliga miljön för informanten (Repstad 2007, s. 65; Wallace & Van 
Fleet 2012, s. 180).  
 
Samtliga samtal spelades in med hjälp av Microsoft Office OneNote programmet på min 
laptop. Laptopen ställde jag vid sidan och försökte använda den så diskret som möjligt (Trost 
2010, s. 74ff). Anteckningar användes i minimal utsträckning för att försäkra den typen av 
konversation jag beskriver nedan och för att minska inträngandet (Wallace & Van Fleet 2012, 
s. 286). Däremot så användes anteckningar extensivt direkt efter mötet med bibliotekarien för 
att samla mina tankar.  
 
4.2.1 Scenario    
 
För datainsamlingen förbereddes tre scenarion. Syftet med scenarion var att komma så nära 
verkligheten som möjligt. Jag ville stimulera bibliotekarien att tänka på en konkret situation 
där han var tvungen att snabbt avgöra vad som behövde göras.  Scenarion hade en tvåfaldig 
uppgift. De illustrerade situationer som förhoppningsvis var trovärdiga. De skulle även 
stimulera tankegången, resonemang och diskussion. För en enfaren bibliotekarie kunde 
scenarion verka enkla och självklara vid första ögonblicket. Förhoppningen var dock att 
samtalet skulle bli mer komplext än förväntat.  
 
En risk med att använda scenarion som metod var att bibliotekarien betraktade lösningen till 
problemet som självklar; att sunt förnuft var svaret. Ytterligare fanns det risk för att 
respondenten var övertygad om att hans lösningar var rättvisa och rimliga och att dom just 
därför var korrekta. Jag var medveten om dessa risker men för den här studien var det 
viktigaste att beskriva nuvarande läge hur det än ser ut. Det var alltså viktigt att tidigt i 
undersökningen påpeka för respondenterna att det inte var lösningen i sig som var intressant 
men snarare bibliotekariens tankegång - på vilket sätt de kom fram till lösningen. Jag var 
alltså mer intresserad av tekniken bibliotekarien använde än slutsatsen: ”Case studies should 
be taught primarily as exercises in analysis and only secondarily as exercises in solution 
because it is the technique and not the conclusion that really matters” (White 1992, s. xvii). 
Jag ville fördjupa mig i personens resonemang och jämföra den med de andra 
respondenternas resonemang. Subjektiva antaganden var mindre viktiga. Jag ville alltså 
undersöka hur respondenten analyserar de alternativ som fanns för att lösa problemet; om och 
hur de utvärderade de möjliga påföljderna av besluten. Jag uppmuntrade dem att berätta om 
sina spontana reaktioner och tankar.  
 
Som jag nämnde ovan så var scenarion och intervju sammanvävda. Under samtalet använde 
jag mig av några tekniker som förde metoderna samman, nämligen tystnad, aktivt lyssnande 
och kroppsspråk. Innan bibliotekarien fick sitt första scenario att läsa, förklarade jag att 
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respondenten fick ta så mycket tid han behövde att resonera men jag uppmuntrade 
respondenten att prata högt under den tiden – prata för sig själv – medan jag försökte dra mig 
undan så mycket som möjligt. Jag var tyst, lutade mig bakåt och väntade. När respondenten 
inte hade någonting kvar att berätta valde jag några punkter från intervjuguiden som var 
adekvata vid den här tidpunkten för att diskutera. När temat var färdigdiskuterat fick 
bibliotekarien nästa scenario och metoden upprepades. Efter det sista scenariot var 
genomdiskuterat tog jag fram intervjuguiden för att snabbt kontrollera om det fanns några 
viktiga frågor kvar att ställa.   
 
Tystnad och aktivt lyssnande användes mest när bibliotekarien läste scenariot och direkt efter.  
Jag ville att respondenten skulle känna sig fri att prata. Respondenten fick då tid att sortera 
och strukturera sina tankar. Även om han i början bestämde sig för att avbryta tystnaden med 
att säga ”Jag vet inte.” eller ”Det är en svår fråga.”, försökte jag att förbli tyst. Tystnaden kan 
kännas obehaglig men forskning inom kommunikation visar att den nästan alltid betyder 
något annat för informanten än för intervjuaren och gynnar informanternas ansträngning att 
tänka (Berg & De Jong 2003, s. 49-50). Ofta resulterar den i mer genomtänkta svar: ”Ofta blir 
de själva överraskade, eftersom de inte var medvetna om vad de tyckte innan du frågade.” 
Aktivt lyssnande använde jag för att förtränga mina egna reaktioner på det som informanten 
berättade. Jag ville avstå från att värdera; istället ville jag förstå personens 
tankegång: ”värderande tankar utifrån dina egna referensramar hindrar ett uppmärksamt 
lyssnande” (ibid., s. 37-38).  
 

Kroppsspråket användes för samma ändamål som aktivt lyssnande. Jag försökte avstå från att 
nicka med huvudet, luta huvudet åt sidan eller luta mig framåt medan jag lyssnade eftersom 
dessa kroppsrörelser kunde uppfattas som godkännande av respondenten resonemang, 
konsensus eller enighet. Jag ville interagera men inte påverka responsen (Trost 2010, s. 42ff; 
Berg & De Jong 2003, s. 48ff). Samtidigt kunde jag även höja serendipiteten under samtalet, 
dvs. öka chansen för informanten att berätta någonting helt oväntat eller vad de själva ansåg 
viktigt att betona (Wallace & Van Fleet 2012, s. 180-182). Jag var medveten om risken att 
dessa ickeverbala anspelningar kunde orsaka känsla av obehag, stress eller press men aktivt 
lyssnande var av hjälp även här. När jag märkte att situationen gick över en sådan gräns, 
ställde jag korta fördjupande frågor av typen Vad mer? eller Hur då? vilket bidrog till bättre 
balans mellan tystnad / monolog och samtal / dialog.  
 
Scenario 1 Bibliotekarien och de forskande användarna har jag skrivit själv medan scenario 2 
Bibliotekarien och de tystade användarna är skapat av mig men baserat på två scenarion ur 
Ohlsson (Ohlsson 2007, s. 121, 123). Scenario 3 Bibliotekarien och de typiska användarna är 
översatt och anpassat av mig och baserat på Zipkowitz (Zipkowitz 1996, s. 51-2).    
 
4.2.2 Fördjupande intervjufrågor  
 

Varje scenario och bibliotekaries reflektioner gav naturligt upphov till att ställa fördjupande 
frågor från intervjuguiden (jmf. Bilaga 5 Intervjuguide). För att designa intervjuguiden tog jag 
hjälp av flera metodböcker (Kvale & Brinkmann 2009; Patel 1994; Repstad 2007; Trost 2010; 
Wallace & Van Fleet 2012).  
 
Den semi-strukturerade guiden med öppna frågor var alltså mer ett stödjande än ledande 
verktyg; jag ville föra ett samtal men samtidigt försäkra mig om att varje samtal håller sig i 
ungefär samma banor. Under samtalet ställde jag alltså liknande frågor till alla respondenter 
men kanske vid lite olika tidpunkter beroende på hur samtalet utvecklades (Trost 2010, s. 42; 



 

22 

 

71ff). Jag försökte att hålla guiden i bakgrunden. Jag tog fram den på slutet av samtalet bara 
för att snabbt se över frågorna och markera att samtalet var i sitt slutskede.  
 
4.3 Urval av respondenter  
 
Jag kontaktade bibliotekarierna genom att ringa till antingen ett antal enhetschefer eller direkt 
till personer inom yrket som jag kände från tidigare och bad dem att föreslå några 
bibliotekarier som verkade relevanta och kunde tänka sig att ställa upp på samtal. Efter att ha 
samlat kontaktuppgifter till bibliotekarier, ringde jag dom och förklarade kort syftet med 
examensarbetet samt skickade ett informationbrev med detaljer (Bilaga 4 Informationsbrevet).  
 
Totalt bokades tid med sju bibliotekarier för samtal. Samtliga bibliotekarier (5 kvinnor och 2 
män) var anställda vid högskole- eller universitetsbibliotek i Västra Götalandregionen. Jag är 
medveten att det låga antalet av informanter gör det omöjligt att generalisera slutsatserna. Jag 
syftar absolut inte till något statistisk generaliserbarhet. Däremot undersöktes respondenternas 
resonemang på ett väldigt detaljerat sätt.  
 
4.4 Forskningsetiska överväganden  
 
Datainsamlingsmetoden för den här studien designades på ett specifikt sätt – det var viktigt att 
skapa intryck av öppenhet, bekvämlighet och fritt flöde av tankar. Därför var det extremt 
viktigt att försäkra studiens validitet (Wallace & Van Fleet 2012, s. 182-183). Detta försökte 
jag åstadkomma genom att designa en semi-strukturerad intervjuguide vilket hjälpte mig att 
hålla samtalet inom vissa ramar och ständigt påminna mig själv om examensarbetets syfte och 
inriktning.  
 
Samtalet kunde ibland innebära att personerna berörde känsliga ämnen. Jag försökte lyssna 
aktivt och behålla neutralitet genom att separera respondenten från hans svar samt att vara 
försiktig med mina egna reaktioner till svaren. Eftersom studiens informanter bestod av bara 
sju personer var etiska överväganden ännu mer viktiga i denna studie. Samtliga individer 
anonymiserades och arbetsplatserna angavs generellt.  
 
Respondenterna informerades munligt och skriftligt om anonymitetsaspekter, att rätten att 
delta i undersökningen var helt frivilligt samt att de hade rätt att ångra sig och avbryta 
samtalet när som helst. Informationen skickades till samtliga personer i form av ett 
informationsbrev via e-post.  
 
För att öka tillförlitligheten i mina resultat gav jag samtliga informanter tillfälle att tillägga 
något vid slutet av intervju. Vi hade även muntlig överenskommelse om möjligheten att 
efteråt komplettera intervjun om någonting saknas eller var oklart.  
 
4.5 Metod för databearbetning, analys och resultatredovisning  
 
Samtliga samtal transkriberades till text. Det var viktigt att i samtalen få fram både innehåll 
och hur saker sades. Även pauser och tystnader fyllde en funktion i sammanhanget och 
analyserades.  
 
För att hantera insamlad data på ett strukturerat sätt använde jag mig av en s.k. 
meningskoncentreringsmetod (Kvale & Brinkmann 2009, s. 221ff) eller thematic analysis 



 

23 

 

method (Wallace & Van Fleet 2012). Båda benämningar hänvisar till samma metod inom 
kvalitativ dataanalys. Metoden gör det hanterbart att bearbeta stora mängder av text där man 
stegvis fokuserar textens mening på så sätt att den väsentliga innebörden kommer fram. 
Wallace och Van Fleet skiljer mellan två grova former som metoden kan anta:  
 

In the first, thematic categories are predefined based on some preexisting structure or 
derived from the researcher’s perception of the theoretical basis for the study. The 
researcher then matches field note data to the categories and assesses the extent to 
which the categories are representative of the data and the data are representative of the 
categories. In the second approach, thematic categories are derived directly from the 
field notes with no predetermined or predefined classification or categorization scheme. 
(2012, s. 286) 

 

Jag använde den första formen. Jag identifierade därefter särskilt relevanta meningsenheter 
och designade teman för både intervjuguiden och dataanalysen. Dessa visade sig användbara 
även i resultatredovisning och diskussiondelarna.  
 
För att analysera data och redovisa studiens resultat på ett överskådligt sätt skapade jag en 
lista där jag fyllde varje del med meningskoncentrerat material som jag höll på att bearbeta 
och redovisa (Tabell 1). Först definierades tre teman och sedan ett antal subteman: etiskt 
dilemma (3 subteman), kompetenser (3 subteman) och etik och professionalism (5 subteman).  
 

 
 
Tabell 1. Teman och subteman  
 
Temat Etiskt dilemma innehåller alltså tre subteman. Det första Resonemang kring dilemma 
syftar till att beskriva bibliotekariens sätt att avväga mellan gränserna, skilja mellan triviala 
och seriösa problem samt reflektera över sin profession och sina kompetenser i denna kontext. 

Etiskt dilemma  

 

•   resonemang kring dilemman  

•   inlevelse i scenarion  

•   egen erfarenhet  

 

Kompetenser 

 

•   kompetenser kännetecknande  för akademiska bibliotekarier 

•   kompetenser viktiga i eget arbete   

•   egna kompetenser  

 

Etik & professionalism 

 

•   etikens plats bland kompetenserna  

•   arbetsplatens etiska underlag  

•   personalgruppens diskussioner  

•   utbyte av kunskap och erfarenheter    

•   etikens roll   
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Subtemat Inlevelse i scenarion samlar det som sagts om hur personligt etiskt bekvämt beslutet 
var. Markerade bibliotekarien någonting särskilt tankeväckande? Var scenariona realistiska? 
Den sista subtemat Egen erfarenhet ger utrymme åt jämförelser mellan scenarion och verkliga 
situationer för bibliotekarien.  
 

Temat Kompetenser innehåller också tre subteman. Med subtemana Kompetenser 

kännetecknande  för bibliotekarier och Kompetenser viktiga i eget arbete vill jag lista ut vilka 
kompetenser som anses viktiga av bibliotekarien gällande professionen i stort och hans eget 
arbete. Subtemat Egna kompetenser syftar däremot till att diskutera användbarheten av 
kompetenser generellt i den ständigt utvecklande bibliotekskontexten samt i en praktiskt 
situation där en etiskt svår situation uppstår.  
 
Temat Etik och professionalism innehåller fem subteman. Fokus läggs på frågan om etiken 
kan betraktas som en kompetens eller inte i subtemat Etikens plats bland kompetenserna. I 
subtemat Arbetsplatsens etiska underlag diskuteras professionell versus etisk utbildning samt 
användbarhet av olika styrdokument, riktlinjer, rekommendationer, lagar osv. Subtemat 
Personalgruppens diskussioner innehåller resonemang kring bemötande och referenssamtal, 
på vilket sätt (om alls) definierar bibliotekarien beslutets alternativ, beslutets påverkan (på 
kort och lång sikt) på egen och andras (användare, kollegor, organisation) framtid. Behövs 
personalens gruppdiskussioner kring ämnet? Med subtemat Utbyte av kunskap och 

erfarenheter vill jag locka fram information om det finns behov av samarbete kring ämnet 
med andra bibliotekarier, organisationer emellan eller med professionsföreningar. Det sista 
subtemat Etikens roll summerar samtliga samtal och teman berörda ovan. Etikens roll i 
bibliotekariens eget arbetsliv och inom professionen diskuteras.  
 
Efter transkriberingen gjordes en helhetsanalys. Dataanalysen påbörjades med att lyssna till 
och läsa igenom intervjutexten flera gånger för att generellt återbekanta mig med samtalet i 
sin helhet. Jag skrev ner korta övergripande anteckningar över bibliotekariers uttalanden för 
att sedan försöka sålla bort de meningsenheter, dvs. bitar av texten, som var oviktiga för detta 
examensarbete. Till slut fyllde jag i samtliga teman med sammanfattande och beskrivande 
text, samlade lämpliga citat, försökte lyfta upp det intressanta och peka på några 
samstämmigheter och skillnader. Samtliga intervjutexter granskades på exakt samma sätt.  
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5. Resultat och analys   
 
I detta kapitel redovisas resultaten av innehållsanalysen av intervjuerna vilka genomfördes 
enligt meningskoncentreringsmetoden. Detta görs med hjälp av tre teman (Etiskt dilemma, 
Kompetenser samt Etik och professionalism) och sammanhörande subteman. Kapiteln börjar 
dock med en kort presentation av bibliotekarierna jag träffade för samtalen.  
 
5.1 Presentation av respondenter  
 
För att samla in material för min studie träffade jag sju bibliotekarier anställda vid högskole- 
eller universitetsbibliotek i Västra Götalandregionen. Alla namn är fiktiva dvs. alla 
bibliotekarier i studien är anonyma. Samtalens tid varierade lite p.g.a. olika faktorer. 
Exempelvis bokades ett möte på en lördag vilket gav utrymme för lite längre samtal. 
Intervjuerna varade i genomsnitt 58 minuter. Det kortaste  samtalet var 35 minuter medan det 
längsta var 78 minuter. Att läsa ett scenario tog för biblitekarier i genomsnitt 1 minut.  
 
Camila är mellan 46 och 50 år gammal och jobbar på ett högskolebibliotek. Hon har jobbat 
som bibliotekarie i ca 22 år. Hennes utbildning omfattar biblioteks- och 
informationsvetenskap (utomlands) men även historia.  
 
Cecilia är mellan 60 och 65 år gammal och har jobbat på ett högskolebibliotek de senaste 13 
åren. Hon är en kontaktbibliotekarie, undervisar för studenter, har pass i disken och har hand 
om konstutställningar och liknande. Hon har i princip alltid jobbat på bibliotek men har även 
varit en kanslist innan hon blev antagen till BHS utbildningen.  
 
Ida är mellan 30 och 35 år gammal och var anställd vid ett universitetsbibliotek i sju år men 
innan dess jobbade hon på några mindre bibliotek under kortare perioder. Hon har jobbat på 
flera avdelningar av universitetsorganisationen.  
 
Kasper är mellan 26 och 30 år gammal och har jobbat vid ett universitetsbibliotek nästan två 
år och några år inom andra yrken där han hanterade känslig information.  
 
Klara är mellan 60 och 65 år gammal. Hon har varit anställd vid ett universitetsbibliotek de 
senaste 5 åren men har jobbat som bibliotekarie i mer än 30 år – både på folk- och 
högskolebibliotek. Hon är verksamhetsansvarig med speciellt ansvar för undervisning, men 
även delar av katalogisering, förvärv, referensarbete och elektronisk publicering.   
 
Peter är mellan 26 och 30 år gammal och har varit anställd vid ett universitetsbibliotek i 
mindre än ett år. Han är utbildad bibliotekarie men har studerat bl.a. kulturvetenskap.  
 
Viki är mellan 36 och 40 år gammal och jobbar på ett universitetsbibliotek. Hon har jobbat 
som bibliotekarie i tio år men mindre än ett år på nuvarande arbetsplats. Tidigare jobbade hon 
även som lärare.  
 
5.2 Etiskt dilemma  
 

Temat Etiskt dilemma innhåller tre subteman. Först analyserar jag bibliotekariers resonemang 
kring dilemman, det vill säga deras sätt att avväga mellan gränserna, att avskilja mellan 
triviala och seriösa problem och att reflektera över sin profession, baserat på de teoretiska 
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ramverk som presenterades i tidigare kapitel (Zipkowitz 1996; Wallace & Van Fleet 2012). 
Efter det kommar analys av respondenternas inlevelse i scenarion: hur personligt etiskt 
bekvämt beslutet var för dem, om scenarion kändes realistiska samt om de har nämnt 
någonting särskilt tankeväckande. Den sista delen innehåller analys av informanternas egen 
erfarenhet: deras jämförelser mellan scenarion och verkliga situationer.   
 
5.2.1 Resonemang kring dilemman 
 
Det är väldigt lätt för Peter att bestämma vad han skulle göra i varje situation. Han använder 
ofta uttrycken ”jag upplever”, ”det känns fel”, ”privat tycker jag inte om…” och att ”det är 
inte viktigt att situationen händer på ett bibliotek” (Scenario 3). Han är dock medveten att det 
finns ett visst överlapp mellan hans personliga och professionella tankegång och att den 
privata och professionella etiken går väldigt mycket i varandra men dom är fortfarande skilda 
saker. Han sammanfattar detta med en mening: ”Jag vill sova lätt på natten”. Även om det är 
väldigt lätt för Peter att bestämma vad han skulle göra i varje situation får jag intryck av att 
det är betydligt svårare för honom att avväga mellan hans personliga och professionella 
värderingar. Detta kan delvis bero på att han är ny i yrket. Å andra sidan, Camila som har 
varit aktiv inom yrket mer än 20 år, har också relativt svårt att välja mellan den professionella 
och personliga attytiden i samarbetet med sin tysta och lite avståndstagande kollega. Hon 
konstaterar (Scenario 2) att det är inte hennes sak att göra något åt det eftersom hon inte är 
chefen. Även Viki, med sina 10 år som bibliotekarie, väljer att agera på sina personliga 
känslor även om dom utvecklas under samtalstiden. Exempelvis så beskriver hon först att i 
Bilaga 3 skulle hon ”lita mer på henne än på honom dels för att man är ganska trängd och 
rädd att be en främmande människa att ringa vakten och jag litar inte på det han säger alls”. 
Lite senare i samtalet bekräftar hon att hon inte litar på honom, för att tillägga ännu senare att 
hon hade nog tvekat över hur allvarlig situationen egentligen var.  
 
Idéen att vilja agera som en medmänniska utvecklas av Kasper och Ida. Kasper anmärker att 
det är viktigt för honom hur han själv känner i en situation och att han tänker ofta ”kanske det 
är bara jag, att jag är bara känslig, att min tolkning kanske inte stämmer alls”. Han konstaterar 
att hela tiden under ens liv ändras åsikter om vad som är rätt eller fel. Peters ”människa” är 
statisk medan Kasper animerar denne. För att förse bibliotekets användare med kvalité måste 
organisationen ha särskilda pelare att kunna luta sig mot även om biblioteket är dynamiskt 
som organisation eftersom det består av människor. Ida beskriver detta på följande sätt under 
samtalet kring Scenario 2: ”Situationen är inte alls trivial. Det är vårat jobb att hjälpa personer 
och personen får inte det de vill ha”. Å andra sidan klassificeras samma scenario av Viki som 
etiskt ganska trivial: ”Det står att konversationen tar otroligt mycket tid och om det är mycket 
folk då skulle jag blir irriterad på den grejen också att man själv får hålla på medan hon tar 
jättemycket tid på sig också”.  
 
Tre av informanterna (Kasper, Klara och Ida) beskriver att scenarion inte är lätta. Ida 
anmärker exempelvis att Scenario 2 är ”intressant, men svårt för att det handlar också om min 
subjektiva uppfattning av situationen”. Klara tar sin tid att tänka efter, avbryter ofta sitt 
resonemang kring Scenario 3 och konstaterar att hon har aldrig upplevt liknande situation:  
 

Jag vet inte om biblioteket har något ansvar där men eftersom hon kommer och de 
befinner sig i biblioteket… jag vet inte... (tänker) Vet inte vad jag ska säga... Jag har 
inte råkat ut för något sånt där… Jag vet inte riktigt….  
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I samtalen framgår det att ordet ”lätt” / ”inte lätt” syftar på både beskriven situation och 
respondenternas resonemang kring denna. Efter att ha läst ett scenario, började oftast 
respondenterna med ”jag vet inte”, ”nää” eller ”jag vet inte riktigt vad jag ska säga”. Som hos 
Ida efter att hon har läst Scenario 2:  
 

Jag vet inte… Det kan handla om olika saker, att man är ny, att man omedvetet försöker 
leda bort samtalet, att man helt enkelt tycker att man vet bättre, att man väljer att 
medvetet missförstå frågan….  

 
Det verkar också som att det skulle underlätta att avsikten med samtalen hade varit att få en 
lösning på scenarion istället att endast resonera fritt kring ämnet. Det är tydligt att det som 
behövs är kunskap kring och övning i strukturerade resonemang i etiskt svåra situationer där 
det inte finns något enkelt svar på hur man borde bete sig och vad olika val kan resultera i. 
Kasper beskriver det så här: ”det är alltid viktigt men aldrig tydligt var gränser går”. Han 
poängterar att ingenting kan förbereda honom inför sådan situation eftersom varje situation är 
så olik. Även Klara har liknande åsikt:  
 

Det är svårt att utgöra utifrån det här scenariot därför att det finns så många andra 
aspekter av det, är det på kvällen? Är det ett fristående bibliotek eller ett 
universitetsbibliotek? Det beror på situationen. Jag tänker också: om jag stänger 
klockan åtta så skulle jag säga till henne: sätt dig här, sätt dig här en stund och så skulle 
jag säga till honom: hon vill inte prata med dig, kan du gå ut härifrån? Alla ungdomar 
har ju relationsproblem, det behöver inte vara något allvarligt men det var tydligen 
något allvarligt eftersom hon var så, hon kände sig hotad, hon kände sig hotad och vad 
skulle hänt om jag ringt på en vakt? Vad skulle han gjort då? Jag vet inte hur sånt 
fungerar. Jag har aldrig jobbat på ett bibliotek som har vakt på det sättet. Jag vet inte 
hur det fungerar. Ringer man då på en vakt och han… med våld för bort den här killen, 
vart för han bort honom då? Till polisen eller? Om det här varit inte så allvarligt så det 
fanns ingen anledning att göra det. Om hon kände sig verkligen rädd och hotad så 
kanske man skulle ändå tagit kontakt med någon, jag menar ringt någon. Bor du ensam? 
Känner du dig orolig? Har du en kompis som du kan kontakta som kan hämta dig? Eller 
något sånt där. Jag tror att situationen hade kunnat utveckas lite grand hur som helst 
beroende på hur jag upplevde, hur jag verkligen upplevde hotbilden och hur jag 
upplevde hennes sinnestillstånd, om hon verkligen var fruktansvärt rädd eller om det 
bara var något infall här. Jag tycker att det är för svårt att säga något generellt om det. 
Jag tror att det hade löst sig självt när man hade liksom upplevt hur de liksom betedde 
sig, hur de var. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt.  

 
Det var intressant att observera Idas sätt att arbeta med scenarion. Efter att ha läst varje 
enskild berättelse tog hon sig tid att referera högt hur hon uppfattade situationen. Tystnaden 
och kroppsspråket från min sida visade sig särskilt viktigt i detta samtalet. Jag ville undvika 
att ge henne bekräftelse av sågot slag. Även om Ida eller andra bibliotekarier frågade mig 
öppet om de ”tänker rätt” fick de svar att varje person kan se vad de vill i ett scenario.  
 
5.2.2 Inlevelse i scenarion  
 
Det var intressant att under majoriteten av samtalen (5 av 7) tog det längre tid för varje 
scenario för respondenterna att tänka igenom det de läste och börja prata (jmf. tabellen 
nedan):  
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Respondent  Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3  
Camila   0:55  1:10  1:20  
Cecilia   0:45  0:50  1:10  
Ida   0:50  1:20  1:10  
Kasper   0:45  1:00 1:15  
Klara   1:10  1:50  2:00   
Peter   1:00  1:00 0:50  
Viki   1:30  1:15  1:15  
 
Tabell 2. Läsningstid av 3 scenarion 
 
Detta kan bero på att personerna slappnade av lite mer med tiden och tillät sig själva lite mer 
betänketid. De förstod då eventuellt varför det ges så mycket tystnad av intervjuaren och vad 
som förväntas under intervjun och att det var ok att ta tid att tänka och förbereda sitt svar. 
Samtidigt så presenterades varje bibliotekarie först med ett till synes enkelt scenario medan 
Scenarion 2 och 3 var lite svårare. De tog också längre tid att tänka mellan meningarna i 
början av de två sista scenariona och började svaret med upprepningen: ”jag vet inte”. Å 
andra sidan, att Peter och Vikis tider avvek från detta mönster syftar möjligtvis till att de som 
personer hade det lättare att spekulera ju längre samtalet pågick.  
 
Peter har inte varit med om Scenario 1 men han tycker att situationen är klart negativ utifrån 
arbetsetiken. Han har inte varit med om Scenario 2 eller 3 heller och därför, anser han, var det 
svårt att leva sig in i situationerna men som han säger själv ”det är bara en tidsfråga”. Kasper 
berättade att det var ganska svårt att leva sig in i scenariona, speciellt gällande relationen till 
Adam (Scenario 1): ”det fick mig att tänka även om hans tolkning tog över”. Han lägger till 
att scenariona var realistiska eftersom han har upplevt Eva-scenariot (Scenario 2) och något 
liknande med scenario 3.  
 
Viki var den enda respondenten som fick en obehagskänsla under hela samtalet. Alla andra 
berättade att det var lätt att resonera kring scenariona. Hon pendlade tydligt mellan att svara 
på frågor på ett vanligt sätt och på meta-nivå: ”Jag vet nu att du skriver om etiska problem 
men troligtvis hade jag inte ens reflekterat över det för att jag känner Adam så väl.” Scenario 
1 beskrivs av henne som en osäker och otrevlig situation. Hon förklarade att det var bekvämt 
att prata, det kändes bra och intressant men att hon fick lite obehagskänsla att ta upp det med 
hennes kollega: 

 
När man är intervjuad så vill man vara helt ärlig men det är svårt att känna så här skulle 
jag ta upp det med min kollega på riktigt det är en obehagskänsla att inte veta vad skulle 
jag verkligen göra eller önskar jag mig att jag hade man vet inte riktigt.  

 
Även Cecilia hänvisar till meta-nivån i diskussionen (till exempel gällande Scenario 1):  
 

Det faktiskt står det i pappret. Det är inte säkert att jag hade gjort det i verkliga livet kan 
jag säga. Det beror på väldigt mycket hur, att man, det avbryter. Det är inte säkert att 
jag hade liksom gått tillbaka och verifierat, det är inte säkert i verkliga livet. Det kan 
vara mycket annat som händer som gör att jag inte tar upp det.  

 
Peter, Klara och Cecilia upplevde att det var bekvämt att prata om ämnet etik. Klara 
konstaterade att dessa frågor är intressanta och viktiga och att hon absolut inte kände sig 
ifrågasatt på något sätt. Peter tyckte att det var bekvämt att prata etik även om ”[d]et är ju 
inget man pratar om till vardags. Då känns det automatiskt om man pratar etik så lyfter man 
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diskussionen en hel nivå till utan att det kanske är välkommet.” Etik, enligt Cecilia, är ett 
allmänt ämne och ”när man kommer till sådana konkreta situationer då är det inte så lätt […] 
men det är inte obekvämt”.  
 
Klara tycker att det första scenariot inte var riktigt realistiskt eftersom ingen skulle fråga en 
sådan sak och hon har aldrig råkat ut för en liknande situation. Det andra scenariot är helt 
realistiskt enligt henne eftersom detta har hon varit med om flera gånger. Det sista scenariot 
har hon aldrig varit med om. Men även om hon tror att det är väldigt ovanligt så kan det 
säkert hända. Ida, å andra sidan, anser att alla scenarion var realistiska:  
 

Lätt kunde föreställa mig liknande situationer, även om det är svåra situationer, de 
handlar om etik så det är klart att det är svårt. Det är lätt att säga vad man skulle vilja 
göra men det är lite svårare att säga hur man faktiskt skulle reagera i den situationen.  

 
Kasper och Cecilia bekräftar detta tankesätt (Scenario 1): ”Man kan alltid diskutera att man 
skulle ingripa men du kan aldrig veta innan du står där i en sån situation.” När vi diskuterade 
Scenario 3 utvecklade han detta:  
 

Diskussioner är ingen garanti att man kommer att handla, man kan ha etiska principer 
men sen omständigheter kan göra så att du inte handlar enligt dina principer, bara i 
verkliga situationer vet du vad gör du - vad gör du inte, vad väljer du att göra, vad 
väljer du att inte göra, man kan bli stressad och först i efterhand inser du att det jag 
valde var inte så genomtänkt och det kanske skulle jag velat vara och det är inte att du 
kanske aktivt valt, du var stressad. 

 
Cecilia har svårt att ta ställning till scenarion:  
 

Man behöver vara ute i en sån situation och sen kan man aldrig veta hur man skulle 
göra i verkliga livet för att det kan ju vara att det var jättemycket folk, jag är 
jättestressad och så vidare och då beter man ju sig på ett sätt och är man lugn och 
liksom kan tänka efter så beter man sig på annat.  

 
Om man var med om en annan hotfull situation på jobbet då vet man hur man reagerar enligt 
Camila. Hon tänker mycket efteråt kring vad hon skulle göra annorlunda.  
 
Det som visade sig tankeväckande för Ida var att det handlar om uppfattning:  
 

Hur man uppfattar en situation och i det läget kan problemet lika gärna ligga hos mig 
alltså jag kan uppfatta situationen fel – man kanske också måste tänka på sin egen och 
hur man ser på sina kollegor och hur man, att man inte kanske ska – det är lätt att tycka 
att någon gör fel.  

 
Klara förklarar dock att hur man uppfattar en situation och hur man hanterar en svår situation 
beror mycket på ålder och erfarenhet:  
 

Vilket är naturligt också att man, när man har samlat på sig väldigt väldigt väldigt 
mycket erfarenhet från olika situationer så är det mycket mycket lättare att lösa 
konflikter och att också hantera såna här olika saker som uppstår. […] Det är otroligt 
mycket enklare om man är säkrare i sig själv och allting sånt. Jag tror att det är svårast 
när man precis är ganska ny och går ut och vet väldigt väldigt lite och om man är mån 
om att leva upp till en tyngd och så…  
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5.2.3 Egna erfarenheter  
 
Alla respondenter tar gärna upp sina egna erfarenheter och berättar om situationer som 
inträffade under deras arbetsliv. Scenarion uppfyllde alltså sin roll att stimulera dem till 
samtal. Även tystnaden, observerade jag, bidrog till detta. De vill illustrera sina resonemang, 
förklara varför de skulle göra ett särskilt val och inte ett annat och jämföra med andras val i 
liknande situation. De verkar bilda ett mentalt scenario för att förbereda sig inför kommande 
dilemman och lägger till nya aspekter med varje ny situation. Ett exempel kan vara 
situationen där en av bibliotekarierna berättar om en låntagare med någon slags mental 
sjukdom som gjorde att personen kunde bli aggressiv mot personalen och andra låntagare. 
Detta skapade rädsla. Efter flera diskussioner på arbetsplatsen beslutades det att personen inte 
var välkommen längre på biblioteket. Problemet kvarstod dock att personen var även 
studerande vid universitetet. Lösningen blev att personen fick säga vilka böcker han ville låna 
men fick ej vistas i lokalerna. Till slut reflekterare informanten över låntagarens intentioner:  
 

Det blev ett dilemma. Personen gjorde det inte för att vara elak, det var en sjukdom och 
personen har rätt att studera men andra var rädda. Vi har inte kompetenser eller resurser 
att ge vård, men dilemma och diskussion fanns och måste lösas och människor kände 
ganska starkt, personalen och ledningen och det blev flera möten. 

 
Under senare delen av samtalet började bibliotekarierna resonera kring de kortsiktiga och 
långtsiktiga lösningarna för Adam i Scenario 1: ”kortsiktig lösning är att informera ledningen, 
men långsiktigt skulle vara till exempel att relationen med Adam skulle påverkas – allt beror 
på Adams svar, det är väldigt många villkor här, jag skulle kanske inte ta upp det med chefen.”   
 
När vi diskuterade Scenario 3, bestämde Ida att hon skulle ha ringt vakten:  
 

Det har hänt att just det här scenariot att det kom fram personer och sa att de känner sig 
förföljda eller obehaglig även om den andra personen har inte gjort något utan att vara i 
närheten. Då kan vi ringa vakten så att personen känner sig tryggare även om det inte 
hänt något. En annan sak som man kan göra och som jag gjorde är att man kan erbjuda 
att följa personen och släppa ut dem en annan väg i biblioteket. Man kan också försöka 
lugna ner situationen genom att ställa olika frågor till tjejen och då kanske hon ändrar 
sig. Att ringa vakten kan vara lite för mycket för somliga låntagare. 

 
Jag märkte även att tystnaden stimulerade respondenterna till att ta tid att tänka igenom sina 
svar, ta flera korta pauser, se den underliggande frågan i scenariona även om samtliga 
personer insisterade att ge svar i början av varje scenario. I slutet av samtalet runt Scenario 1 
noterar Ida att ”vi har en låntagare som har skyddad identitet, då är det ännu viktigare”. Även 
Camila stimulerades av Scenario 1 för att berätta om sin egen erfarenhet när de hade ”ett 
problem med en man som har någon typ av mentalt problem, han har blivit arg några gånger 
och hotat en bibliotekarie. Han är en väldigt lång, stor man. Man känner att han är väldigt 
kraftfull och då blir det ett extra hot kanske.”  
 
5.3 Kompetenser  
 
Temat Kompetenser innehåller tre subteman. Under samtalen och även analysen av 
diskussionerna insåg jag dock att gränserna mellan alla tre är väldigt flytande och 
överlappande. Därför valde jag att presentera dessa tre subteman sammanfogade i 
underkapitlen Bibliotekariers kompetenser. Jag analyserar alltså de kompetenser som anses 
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viktiga av bibliotekarien gällande professionen i stort, i det egna arbetet och i särskilda svåra 
situationer utifrån tidigare presenterade teorier om bibliotekariers kompetenser (Carlsson och 
Nordell 2004; Wallace & Van Fleet 2012; Lippitt 1982). Slutligen besvaras frågan om etikens 
betydelse i utbildningen i sitt eget underkapitel Etiken i utbildningen. Jag la till detta kapitel 
eftersom detta ämne blev intressant för informanterna att diskutera.   
 
5.3.1 Bibliotekariers kompetenser  
 

Camila, Kasper och Peter nämner personkemi och konsten att vara trevlig och social som det 
viktigaste i deras arbete. Kasper tycker att viss social färdighet är viktigt. Han understryker att 
interaktion och att visa respekt är mer viktigt än att ge rätt eller något svar alls. Camila 
förklarar att det är ”inte naturligt för alla att vara social och göra det på rätt sätt”. Hon hävdar 
att man lär sig efterhand och att man måste träna sig lite på att bli bra på alla delarna: ”det är 
bara få som kommer in och är stjärna på en gång liksom”.  
 
Camila räknar upp flera kompetenser kännetecknande för bibliotekarier, bl.a. katalogisering, 
digitalisering och beskrivning av samlingar, engelska, svenska, undervisning och pedagogik, 
arkivering, att kunna knyta kontakter med institutioner, samarbete gällande studenter, 
kommunikation, kunskap att skriva olika texter och rapporter.  
 
Att kunna kommunicera, att kunna tolka vad personen är ute efter samt infosökning är 
extremt viktiga för Kasper.  
 
Eftersom detta är ett serviceyrke måste man ha kännedom om pedagogik och människotyper 
anser Peter. Han utvecklar detta genom att förklara att man måste kunna ”fiska efter vad 
användarna vill ha”, det vill säga att vara professionellt social, att kunna föra ett samtal och 
agera som en guide som kan läsa av människor är väldigt viktigt. Baskunskaper består för 
honom av bibliotekssystemen Dewey (DDC, Dewey Decimal System eller Dewey Decimal 
Classification) och SAB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB-systemet eller 
SAB:s klassifikationssystem) samt kompetens i informationssökning.  
 
Klara betonar vissa sociala kunskaper som att tycka om att möta och prata med människor på 
ett professionellt sätt, att vara utåtriktad, att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel, kunna 
tolka andra människor, vara väldigt snabb och associativ. Även rätt bemötande, service och 
kommunikation är viktigt. Klara är verksamhetsansvarig på hennes bibliotek, det vill säga 
strukturerar verkamheten utan att ha personalansvar. Hon har även ansvar för undervisning, 
katalogisering, förvärv, referensarbete och elektronisk publicering och arkivering. Klara anser 
att det viktiga är även att ha ämneskompetenser eller att ha läst kring den vetenskap som är 
ledande för biblioteket man jobbar på.   
 
Ida anser att informationskompetens är det viktigaste i yrket. Hon förklarar att det är en stor 
skillnad mellan den privata och den offentliga sektorn. Om man arbetar på en myndighet, som 
hon gör, så har man ganska stränga regler att följa. Därför är det väldigt viktigt med 
utbildning enligt henne. Även kommunikation på arbetslatsen anges av henne som väldigt 
viktigt. Till Idas kompetenser hör också katalogisering och informationssökning, att vara lugn 
som person i mötet med användarna, att lyssna och vara inkännande samt att kunna lära 
användarna  att söka information. Ida tycker också att det viktiga i professionen är 
handledning av nyanställda. Man borde inte vara lämnad ensam för tidigt med en låntagare. 
Hon förklarar att detta inte beror på risken att man skulle göra något fel men mer som en 
trygghet för bibliotekarien i svårare situationer som kan förekomma senare. 
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Viki tycker att man måste kunna undervisa studenter, ha pedagogiska färdigheter och 
behärska olika databaser.  
 
Eftersom det hör till Cecilias arbetsuppgifter att vara kontaktbibliotekarie inom omvårdnad så 
får hon undervisa studenter. Hon har dessutom tjänst i informationsdisken och har hand om 
konstutställningar. Men som viktigast kompetens i hennes arbete lyfter hon upp att vara 
nyfiken: ”att liksom vilja veta mer om saker och kunna försöka förmedla det, det tycker jag är 
viktigt, man ska kunna hitta saker, kunna hjälpa låntagaren”.  
 
5.3.2 Etiken i utbildningen  
 
Jag frågade direkt om etikens roll som en del av respondenternas utbildning. Både Kasper och 
Peter konstaterade att etiken var en del av kursen biblioteksjuridik. Även om båda är relativt 
nyutbildade som bibliotekarier kan Peter inte komma ihåg några detaljer om vad som 
berördes under den eftersom det var länge sen han läste kursen. Peter anser dock att somliga 
problem är så stora att det skulle vara bra att ta upp dom mer på utbildningen, exempelvis hur 
man motverkar bråk. Han konkluderar även att en del av utbildningen som fattas är ”den 
mänskliga delen”. Även Kasper har svårt att minnas etiken i utbildningen och markerar 
att ”det var mer i kurser om interaktion med användare i dimensionen om infosökning, 
biblioteksjuridik, lagar, man minns tydligare om forskningsetik men inte biblioteksetik”. 
Enligt honom så lär man sig på jobbet och även under hela livet hur man ska relatera till 
människor även om det kan vara bra att ha kunskap om etiska teorier. Istället så läggs fokus 
under utbildningen mer på teknologi, hur man ställer frågor till användarna för att få veta vad 
de behöver, men inte alls på hur man borde hantera känsliga situationer eller frågor. Kasper 
hävdar att det är svårt att ta upp etiskt svåra situationer i utbildningen och på bara tre år 
förbereda studenten inför alla möjliga olika scenarion eftersom ”det handlar mer om tur och 
tillfällighet vilka etiska principer man skaffar sig”. Man kan inte förbereda personer inför alla 
sorts olika problem, säger han, och även om situationer kan likna varandra ”det kan alltid vara 
att nån pusselbit här och där som ändrar sig vilket gör att det du har lärt dig innan att det 
kanske inte alls hjälper dig i den situationen för att det är en viktig men liten grej som ändå är 
annorlunda som gör att hela din reaktion blir annorlunda, du känner igen det men vissa saker 
gör att du inte kan agera så som du skulle kanske gjort om situationen var likadan som 
tidigare”.  
 
Ida påstår att etiken inte alls togs upp under hennes utbildning medan Camilas utbildning 
innehöll etik som en viktig stor kurs i referensarbete och bemötande. Cecilias 
bibliotekarieutbildning varade två år men hon kommer inte ihåg om etiken var en del av 
den: ”jag tror det har kommit på senare år inom alla yrken, jag tror inte att det var så vanligt 
att man pratade om det då överhuvudtaget men det vet jag inte heller egentligen”.  
 
5.4 Etik och professionalism   
 
Temat Etik och professionalism innehåller fem subteman. Fokus i subtemat Etikens plats 

bland kompetenserna läggs till frågan om etiken kan betraktas som en kompetens eller inte, 
baserat på teorier om etik i sig (Lippitt 1982; Graham 2004) och teorierna kring 
biblioteksprofessionen (Zipkowitz 1996; Wallace & Van Fleet 2012). I subtemat 
Arbetsplatsens etiska underlag diskuteras professionell versus etisk utbildning samt 
användbarhet av olika styrdokument, riktlinjer, rekommendationer, lagar osv grundat på 
teorier om vad som utgör yrkeskompetens och yrkesetik (Carlsson och Nordell 2004). 
Subtemat Personalgruppens diskussioner innehåller resonemang kring bemötande och 
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referenssamtal, på vilket sätt (om alls) bibliotekarien definierar beslutets alternativ, beslutets 
påverkan (på kort och lång sikt) på egen och andras (användare, kollegor, organisation) 
framtid. Med subtemat Utbyte av kunskap och erfarenheter ville jag locka fram information 
om det finns behov av samarbete kring ämnet med andra bibliotekarier, organisationer 
emellan eller med professionsföreningar. Det sista subtemat Etikens roll summerar samtliga 
samtalen och teman berörda ovan. Etikens roll i bibliotekariens eget arbetsliv och inom 
professionen diskuteras.  
 
5.4.1 Etikens plats bland kompetenserna  
 
Analysen i föregående kapitel visar tydligt att man kan samla kompetenserna i två grupper 
som anses viktiga inom professionen: den sociala/mänskliga gruppen av kompetenser (till 
exempel bemötande, undervisning, samtal, kommunikation, service, samarbete, nyfikenhet) 
och den praktiska/icke-mänskliga gruppen (exempelvis teknologi, informationssökning, 
bibliotekssystem, katalogisering, texttyper, referensarbete, ämneskunskaper).  
 
Vad jag insåg under intervjuerna är att etiken inte så mycket saknas bland de kompetenserna 
som lyfts upp av informanterna men ligger mer gömd. Att tänka etiskt är en färdighet som kan 
utvecklas med den enskildes ansträngning. Etiken ligger som bas till flera av de övriga 
kompetenserna och blir därför osynlig bland allt detta som bibliotekarierna måste kunna. 
Klara sammanfattar det på bästa sätt: ”det är ett yrke som har alla tentakler liksom ute på 
något sätt […] alltså det innehåller så otroligt mycket, många dimensioner i det här yrket, mer 
än de flesta”.  
 
Etiken nerprioritieras redan under utbildningen. Man brukar ägna endast en delkurs åt etiska 
överväganden. Respondenterna kan knappt komma ihåg några detaljer gällande etik från 
utbildningen. Den praktiska gruppen av kompetenser ges generellt större uppmärksamhet än 
den mänskliga delen som skulle inkludera träningen i problemlösning i känsliga situationer. 
Informanterna själva argumenterar för hur svårt det skulle vara att prioritera etiken i 
utbildningen.  
  
5.4.2 Arbetsplatsens etiska underlag  
 
Respondenterna generaliserar ofta genom att betrakta bemötande som etik. Det finns en 
bemötandemanual på Camilas arbetsplats men hon tror inte att den räcker: ”det är mest liksom 
att jag ska respektera dig, men jag tror inte att det räcker, man måste liksom gå vidare och 
arbeta på hur man gör det” [min kursivering]. Kasper konstaterar att (förutom sekretess och 
offentlighetsprincipen) det inte finns några styrdokument gällande specifikt etiska koder på 
hans arbetsplats men att bemötandefrågor tas upp. Han lägger till att bemötande kan ha en 
etisk dimension men det handlar mest om att vara trevlig och visa respekt, en intressant åsikt i 
relation till Zipkowits (1996) antaganden om objektivitet och professionalism som 
grundläggande för yrkesetiken som bibliotekarie.  
 
Det verkar lite lättare för informanterna att avgränsa etik från yrkesetik. Peter hävdar att 
yrkesetik ”handlar mer om yrkesutövning, professionalitet, ej om etik, att vara dålig på sitt 
jobb är något annat än att göra något fel eller olagligt”. Jag frågade Ida om hur hon vet hur 
man ska bete sig etiskt i hennes profession. På hennes arbetsplats finns det vissa mer eller 
mindre uttalade etiska riktlinjer för hur man hanterar olika situationer: ”etik för mig handlar 
om att man i möjligaste mån försöker att behandla alla inblandade på ett respektfullt sätt, 
alltså så respektfullt det går […], att man ska känna sig bekväm i olika situationer, alla är 
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välkomna. Så är det i alla offentliga miljöer, att man inte pratar med sina användare på ett 
nedsättande sätt.” Peter understryker dock att det inte räcker, och rent av känns fel, att agera 
enligt något man endast upplever. När Ida säger ”spontant reagerar jag att så här får man 
absolut inte göra” så påpekar Camila att det är en fundamental idé med biblioteksyrket att du 
inte ska lägga dina värderingar på andra.  
 
Gällande scenario 2 säger Peter att ”det finns tydliga riktlinjer juridiskt sett. De ska man följa”. 
Han nämner uppförandepolicy och arbetsmiljöpolicy för hela universitet och 
universitetsbiblioteken. Även Klara hänvisar till sektretessregeln. För henne är situationen i 
scenariot absurd och konstig; det är så grundläggande att inte avslöja det som är 
sekretessbelagt. Ida påstår att ”det står i biblioteksregeln och dels i PUL som vi måste följa att 
vi får ej lämna ut uppgifter till en tredje part, om lån, adress.” Gällande Scenario 2 förklarar 
hon att om någon känner sig hotad så har man en skyldighet att göra vad man kan för att 
hjälpa dem: ”det kan man göra på olika sätt även om det är en överdramatisk person”. Både 
Cecilia och Camila är osäkra om sekretess ens är en lag. Camila känner inte till den men ”vet 
att det är en regel som jag har här att man får inte dela ut personlig information om någon 
annan låntagare, det gäller även om hur många böcker de har lånat eller adress, 
telefonnummer.” Kasper nämner sekretessbelagd information och 
offentlighetsprincipen: ”När jag började jobba, det var ingen som sa åt mig vad är 
sekretessbelagt och det kan vi lämna ut i offentlig handling  - önskar att det var tydligt vad 
som gäller. […] Det är väldigt viktigt att anställda har koll på vad som kan lämnas ut eller 
inte.”  
 
Nedskrivna etiska riktlinjer på arbetsplatsen har aldrig setts av varken Klara, Camila, Cecilia, 
Viki eller Kasper (jmf Lippitt 1982; Carlsson och Nordell 2004). Kasper erkänner att de kan 
finnas utan att han känner till det. När han blev anställd fick han ingen information att det 
finns särskilda dokument han skulle läsa och han har aldrig tänkt på att fråga efter det. 
Mycket annat kom först: att läsa in sig på rutiner, datorsystemet och andra mer vardagliga 
frågor. Även Viki erkänner att hon har inte läst alla dokument som finns på hennes arbetsplats. 
Eftersom det finns många internationella studenter på Camilas bibliotek så finns det kulturella 
skillnader i hur man beter sig, annorlunda referensramar än sina egna, olika bakgrunder, 
religion, sätt på att kommunicera: ”Det är jättestor skillnad och jag tror att man kanske borde 
jobba mer med det.” Hon påpekar också att hon känner att ”det brister lite där ibland” på 
grund av att personalen kommer från en och samma bakgrund vilket gör det svårt att ta ett 
steg ur sig själv för att förstå en låntagare som har helt annorlunda referensram. På Idas 
arbetsplats finns det länkar i särskilda datordokument som hänvisar till olika lagar men bland 
dom inga styrdokument som skulle handla om etiska aspekter. Istället finns det olika riktlinjer 
vilka delvis reflekterar etiska nyanser till exempel juridiska aspekter, bemötandepolicy, hur 
man relaterar till personuppgifter, diskriminering, osv.  
 
Ida betonar vikten av att lätt och snabbt kunna hitta nödvändig information av den typen som 
behövs. Klara försökte även att hitta några dokument på intranätet under intervjun och hittade 
någonting om arbetsmiljösäkerhet och handlingsplaner för kundservice men efter ett tag 
konstaterar hon: ”alltså jag skulle tro att det finns ju säkert dokument om sådana saker. Jag 
tror att det måste ju göra på ett så stort bibliotek. Det måste det absolut göra. Man måste ha 
tänkt på allt sånt. Så det är bara jag som inte läst det. Men jag vet att vi diskuterade väldigt 
mycket såna saker på den där bemötandekursen.”    
 
Peter reflekterar även (Scenario 3) hur långt ansvaret går för användarna och samlingen hos 
bibliotekarien. Han anser att han själv har problem med att avgöra det: ”det är svårt att veta 
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när man ska gå in och säga nu blev det för mycket.” Både Kasper och Peter undrar när de 
borde agera och när de borde låta vakten eller polisen sköta problemet. Camila förlitar sig 
istället på de två fackombud som man kan få stöd av.  
 
 
5.4.3 Personalgruppens diskussioner  
 
Det viktigaste för Ida är att först och främst försäkra sig om att situationen som uppstår inte är 
något missförstånd. Hennes angreppsätt är att prata på ett sätt som inte uppfattas stötande. 
Hon använder vänlighet, tydlighet, respekt och försöker agera på ett konkret och kortfattat sätt. 
Klara tycker att det är mycket bättre att ha en rak dialog och vara öppen om allt. Samtidigt 
påpekar hon att ansvaret ligger även hos interlokutören.  
 
Camila kritiserar sina kollegor för deras tysthet: ”ingen vet vad man ska göra, det är typiskt 
svenskt, lite passivt kanske.” Oväntat nog blev Viki, Cecilia och Klara exempel på attityden 
som Camila kritiserar. Gällande Scenario 1 säger Viki: ”Om jag skulle prata med honom 
skulle jag formulera mig lite diplomatiskt men ändå att jag har märkt något – han ska veta att 
jag vet.”  I Scenario 2: ”Jag kan irritera mig på det men samtidigt så tycker jag att användaren 
har rätt att vända sig till någon annan. Jag skulle ju inte prata med henne om det, hon får 
upptäcka det själv, jag hade nog inte gjort något åt det, jag skulle nog tänka att användaren är 
en vuxen människa som får säga till henne ’det här är inte det jag frågade, jag vill ha svar på 
det här istället’.” Hon skulle alltså inte vara lika direkt som Ida ovan, och inte heller Cecilia 
som istället skulle göra antydningar på ett bra sätt snarare än diskutera problemet direkt. Klara 
upplever situationen väldigt starkt: ”man liksom bara hör det så där på avstånd och då skulle 
det vara väldigt väldigt väldigt frusterande och irriterande och om det är så liksom 
genomgående och så felaktig vägledning på något sätt då kanske man skulle kunna tala med 
chefen om det och påpeka. Fast det hade kanske inte gått hem. En sådan situation är 
fruktansvärt svår.”     
 
Man tar upp etiska problem väldigt generellt på arbetsintroduktionen hos Peter. Däremot är 
detta inget ämne han vill prata om med sina kollegor eftersom det finns andra, mer trängande 
problem att ta itu med, exempelvis bråk och stölder. Angående hans beslutsresultat i olika 
scenarion håller Peter svaret kort att han inte vet vad som skulle hända. Han uttrycker 
samtidigt att Scenario 2 är en obehaglig situation för både användaren och för biblioteket. 
Han uppfattar att situationen slutar på ett dåligt sätt och det känns inte bra att det är så nära 
bråk och därför skulle han aktivt ropa på hjälp. Han berättar att han tänker här på sig själv 
som en medmänniska och inte som en bibliotekarie men även om det skulle vara tvärtom så 
skulle han fatta precis samma beslut.   
 
På Kaspers och på Vikis arbetsplatser tas det upp olika situationer för diskussion men alltid i 
efterhand och alltid informellt. Enligt Kasper är det oftast svårt att ta upp händelser av sådan 
typ eftersom människor oftast reagerar defensivt och antingen förnekar eller hävdar att de inte 
förstår vad som menas. Kasper vänder på perspektivet redan i början av vår diskussion kring 
Scenario 1: ”Själv, om jag var Adam så skulle jag önska mig att kollegan först pratade med 
mig.” Även vid Scenario 2 spekulerar han kring anledningarna till varför kollegans samtal går 
så långt. Han försöker förklara kollegans beteende men reflekterar inte så mycket kring hans 
eget beteendes påföljder. Å andra sidan kritiserar Kasper scenariona, särskilt Scenario 2, för 
att vara för nyanserade: ”Jag har en känsla av att jag skulle ha svårt att förklara, att 
konkretisera att Eva gör fel så tror jag att det spelar ingen roll att jag pratar med henne. Hon 
skulle ändå fortsätta på samma sätt. […] jag kan ju inte filma det hela.” För att undvika 
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misförstånd skulle han ta upp de mest känsliga sakerna med hans närmaste kollegor vilka han 
är mest bekväm med.  
 
Även Camila försöker att spekulera kring olika alternativ i Scenario 2. Ett resultat kan vara 
konflikter, dålig stämning kollegor emellan och även dåligt rykte gällande biblioteket. Ibland 
kan resultatet vara att man förstår varandra och fortsätter att jobba på ett professionellt sätt. 
Passivitet skulle inte vara den optimala lösningen heller: ”jag tror att hon skulle bara irritera 
hela biblioteket.” Under diskussionen kring Scenario 3 inser Camila att hon skulle bli ganska 
stressad och bli lite förlamad av situationen. Klara förklarar: ”Detta är inte bara ett bibliotek, 
detta är ett bibliotek i ett sammanhang.” Viki inser att hennes olika val kan påverka till 
exempel användarnas syn på biblioteket men hon betraktar det som ett litet problem som 
egentligen hör till chefens uppgifter att lösa inom organisationen: ”Om det är en bra chef som 
ser sina anställda då vet hon eller han ungefär hur människor är och hur de bemöter 
användarna.” Lite senare i diskussionen insisterar hon att problemen kunde även lösas av 
andra team inom organisationen. Samtidigt uttrycker hon att det skulle vara privat 
påfrestande: ”jag skulle ha svårt att släppa det tror jag, jag skulle tänka mycket på det, jag 
skulle nog prata med min kollega och fråga om råd.”  
 

5.4.4 Utbyte av kunskap och erfarenheter   
 
Kasper anser att många på hans jobb har värderingar gällande likabehandling, diskriminering, 
fri tillgång till information och andra demokratiska aspekter som man kan knyta till etik som 
de tycker är viktiga. Han poängterar samtidigt att det är en sak att prata om etiken och en 
annan att agera enligt de uttalade åsikterna, en intressant tanke mot bakgrund av vad Graham 
(2004) och i synnerhet Lippitt (1982) skriver om etik som gemensamma koder för beteende 
och agerande. Utbildning av ny personal i vilken etik ingår organiseras två gånger om året på 
Kaspers arbetsplats. Hur viktig etiken anses då visar det faktum att ”det kan ta sju månader att 
man jobbar tills man går på sådan utbildning.” Utbildningen anordnas då som 
gruppdiskussioner men ”det lätt glöms av så måste fräschas upp om sekretess, 
offentlighetsprincipen osv. Man pratar inte riktigt etik, kanske etisk grund men inte direkt 
scenarion.” Han är medveten om att det kan vara svårt att återskapa etiska situationer för 
utbildningens ändamål som skulle vara tillräckligt autentiska. Istället, föreslår han, kunde man 
ha workshops för att kunna träna sin teoretiska kunskap i praktiken.   
 
Man arbetade aktivt med service där det ingick vissa aspekter av attityd, etik, juridik, 
bemötande i ett projekt på Idas arbetsplats. Dessutom är det oerhört viktigt, enligt henne, att 
man frågar sina kollegor hela tiden om man är det minsta osäker. Man kunde i så fall lyfta 
upp det på team - eller avdelningsnivå för diskussion. Mer stöd till nyanställda behövs där 
man kan få handledning, gå bredvid eller få utbildning. Problemet blir allvarligare när misstag 
görs av en kollega som har jobbat länge eftersom det är både svårare för honom att inse att 
han gör något fel och samtidigt påpeka det för en erfaren person. Därför är det så viktigt med 
fortbildning: ”man behöver hela tiden lära nytt även om man jobbat länge.” Det är också 
betydande att arbetsplatsen har en gemensam uppfattning om vad som är bra service och vad 
man förväntas att göra i olika situationer. Det är grundläggande – man jobbar med människor 
och därför måste man förhoppningsvis ha en uppfattning om vad som är rätt eller fel i mötet 
med andra, viss social kompetens, enligt Ida. På hennes jobb löses problem med regelbundna 
korta möten där man tar upp särskilda situationer – både i form av information, reflektion och 
diskussion.   
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Professionsetiska problem betraktas inte som viktiga på Peters arbetsplats eftersom de hör till 
området ”jag upplever det” och därför vill han inte konfrontera sina kollegor angående dessa 
(jmf Carlsson och Nordell 2004). Scenario 2 skulle Peter hellre lyfta upp till 
arbetsledarsperspektiv än etiskt perspektiv. Han tycker att arbetsledarens, alternativt 
arbetsmiljöansvarigs, roll är att säga vad som är bra och inte bra och ställa en öppen fråga till 
alla. Arbetsledaren borde uppmana till och initiera en diskussion och inte en konfrontation. 
Peter anser att en handledning kunde vara intressant att testa vid större evenemang (till 
exempel vid ett seminarium på en bokmässa) om det uppstod behov men inte i förebyggande 
syfte: ”Bibliotekariekåren är väldigt bra på att analysera sig själva.”  
 
Viki nämner några tillfällen som planeringsdagar, föreläsningar, aktiviteter eller 
värderingsövningar: ”Det skulle vara intressant att på teammöte varje vecka eller en gång i 
månaden ha det som en punkt att måla upp ett scenario hur skulle du hantera såna situationer 
och då skulle man prata om det.” Camila tillägger att det är viktigt att prata om etiken mycket 
mer: ”jag tycker att man inte kan prata om det nog för att det är så svårt att ändra sig själv när 
man har en bild av hur något är eller hur någon är.” Cecilia berättar även om rollspelsövningar 
som organiserades på hennes bibliotek och som hon tyckte var roliga även om hon upplevde 
det endast en gång. Det var också intressant att få höra Vikis erfarenhet av grupparbete med 
scenarion enligt en pedagogisk modell ”problembaserat lärande”. I den utgick alltid 
medarbetare från ett praktiskt fiktivt scenario för att sedan göra olika praktiska och teoretiska 
övningar utifrån det. Övningarna gällde även några etiska scenarion även om det var ingen 
stor del av utbildningen. Klara är dock lite skeptisk till diskussioner i gruppen eftersom 
bemötandet ändå alltid hänger på bibliotekariens personlighet.   
 
5.4.5 Etikens roll  
 
Peter säger att etik är viktigt i arbetet även om de tre scenariona inte händer så ofta men ”man 
pratar människor varje dag”. Han anmärker att det finns inte endast låntagare men även 
bibliotekarier som har problem med bemötande, är ”totalt tysta eller som har druckit 18 liter 
kaffe och skrämmer folk.” Även Camila betraktar tystnaden  som ett potentiellt problem:  
 

Jag har stött på kollegor som har varit inte så pratsamma men tvärtom – så extremt tysta 
och så lite sura liksom […]. De [låntagarna] hade frågat och så kommer de tillbaks och 
då går de till mig istället inte för att jag är så trevlig men jag tror det kan vara ett 
problem.  

 
Peters åsikt är att professionsetik och personlig etik inte behöver säga emot varandra men han 
understryker samtidigt att den personliga delen är på något sätt styrande och inte påverkas av 
en viss arbetsplats. För Kasper överlappar den professionella och den personliga 
etiken: ”Eftersom hot och rädsla är allvarligt skulle jag vara förberedd att ta smällen, att vara 
utskälld av en chef eller vaktbolag är mindre viktiga än att behöva veta att hon är rädd.”  
 
Oftast var Scenario 2 det som provocerade resonemang kring gränserna för den personliga 
och professionella delen (jmf Zipkowitz 1996). Ida konstaterade tidigt att hon inte skulle ta 
upp problemet med Eva: ”det är känsligt, det handlar om Evas personlighet”. Frågan är viktig 
men eftersom den är så abstrakt så skulle det vara bättre att ta upp frågan i ett större 
sammanhang och i större grupp. Camila tar avstånd från ansvaret gentemot Eva eftersom hon 
inte är hennes chef. När Viki pratade om det mest tankeväckande under samtalet kring 
Scenario 2 och även 1, konstaterade hon att det är mycket tydligare att hon har ett ansvar 
gentemot användarna men när det gäller kollegor så är hon osäker på vilket är hennes och 
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vilket är chefens ansvar. Peter tillägger att det inte står i anställningskontraktet att han 
ska ”kontrollera folk”. De flesta respondenter vill absolut inte bestämma över sina kollegors 
val även om de ofta nämner hur viktigt det är att prata, diskutera och samarbeta kring dessa 
ämnen. Viki vill inte ta ansvar för hur en kollega beter sig mot användarna men det är en grå 
zon där eftersom både hon och hennes kollegor är samtidigt ett ansikte utåt. Det är 
tankeväckande var det egna ansvaret börjar och slutar, i relation till Wallace & Van Fleets 
(2012) teori om självreglering och Carlsson och Nordells (2004) beskrivning av yrkesetiken i 
tidigare kapitel. Viki vill alltså inte ta ansvar för sin kollega och Cecilia vågar inte göra det:  
 

Jag vågar inte eller tycker det är jobbigt att säga till folk, mina kollegor. Jag kan liksom, 
i en roll som bibliotekarie säga till en låntagare att det där kan du kanske inte göra, vi 
har vissa regler och så där, det kan jag göra men liksom något, säga till någon kollega 
det tycker jag inte var bra gjort och sånt det tycker jag är svårt. De flesta människor 
tycker inte heller om att bli tillsagda, det vill jag inte göra, det tycker jag inte är kul, det 
tycker inte andra heller. Det är som en del av min personlighet, jag låter nog en del att 
passera, det är så man är.  

 
Klara är den enda respondenten som bryter detta mönster. Det viktigaste för henne i 
sammanhanget är låntagaren och att han får rätt information. Man borde dock vara försiktig 
med sitt språk och beteende även om man ska kunna säga obekväma saker. Klara tillägger 
även att man inte borde hålla saker inom sig som är frustrerande på något sätt och försöka 
hålla balans mellan att visa respekt för den andra människan och att kunna påtala saker som är 
fel. Mot bakgrund av Zipkowits (1996) teoretiska ramverk gällande de tre sidorna av etiken 
(den personliga, den professionella och den organisatoriska)  blir hon väldigt tydlig med att 
skilja mellan det professionella och det privata när hon berättar om konflikten med en 
kollega: ”Det var en brist hos mig själv att det blev så den gången därför att jag borde ha varit 
mer professionell men det var en verkligen speciell situation som jag aldrig har upplevt 
tidigare på biblioteket.” Konflikten fick goda följder även om hon lät sina känslor ta 
överhanden. Hon hävdar att det kan hända hos alla eftersom det är omöjligt att vara helt 
neutral på jobbet – att endast ”vara en varelse som bara är i sin profession”. Hon tycker inte 
att det är fel att kunna visa känslor och låta personligheten komma till uttryck eftersom vi inte 
är maskiner.  
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6. Diskussion och slutsatser  
 
I den här delen av studien diskuterar jag analysens resultat. Studiens syfte var att undersöka 
hur bibliotekarier på forskningsbibliotek ser på sina kompetenser i den ständigt utvecklande 
bibliotekskontexten i stort och i några etiskt svåra situationer i detalj. Jag ville veta hur de 
resonerar kring sin profession samt kring sina faktiska kompetenser när etiska problem 
uppstår i det dagliga arbetet och om det finns plats för etiken bland de faktiska och förväntade 
kompetenserna idag.  
 
Diskussionen indelas i tre avsnitt benämnda efter forskningsfrågorna. I denna del besvarar jag 
de frågor jag ställde i studiens början och jämför resultaten med tidigare forskning inom 
ämnet. Därefter presenteras mina slutsatser och till sist ger jag förslag på framtida forskning.  
 
6.1 Vilka kompetenser framhålls som centrala av bibliotekarier? 
 
Förändring och utveckling karakteriserar biblioteksvärlden. Därför kan det vara problematiskt 
att precisera vilka kompetenser som tillhör professionen. Vissa forskare särskiljer abstrakt 
kunskap och yrkesutövning, dvs. teori och profession. Följande nyckelkompetenser hittade 
jag i litteraturen: kompetenser kring digitalisering, läsning, vetenskaplig kommunikation, 
deltagarkultur, pedagogisk verksamhet, marknadsföring samt akademikerkompetens. 
Forskningen visar även att bibliotekariers ansvarsområden ligger framför allt i service-
inriktningen samt i kontinuerlig utveckling av sina kompetenser. Yrkesutövarna borde också 
vara högt utbildade, självständiga och moraliskt oberoende i sina bedömningar, samt behandla 
alla med respekt. Forskning understryker följande kunskapsområden som är viktiga i 
bibliotekariers arbete: tålamod, människointresse, öppenhet och vänlighet, nyfikenhet, 
stresstålighet, samarbets- och kommunikationsförmåga, ödmjukhet, flexibilitet och 
anpassningsbarhet. Även förmågan att marknadsföra biblioteket samt vara engagerad i 
organisationens mål lyfts upp. Bland kunskaperna nämns även kunskapsorganisation, 
informationskompetens, förmedling av kultur, samt kunskaper i språk och litteratur.  
 
Analysen av respondenternas resonemang kring kompetenserna visade en tydlig dikotomi. 
När bibliotekarierna fokuserade på en färdighet, la de den oftast direkt i en av följande två 
grupper:  
 

 den sociala / mänskliga gruppen  
 

o bemötande  
o undervisning 
o samtal 
o kommunikation 
o service 
o samarbete 
o nyfikenhet 

 
 den praktiska / icke-mänskliga gruppen  

 
o teknologi 
o informationssökning 
o bibliotekssystem 



 

40 

 

o katalogisering 
o texttyper 
o referensarbete 
o ämneskunskaper  

 
Jag hittade liknande dikotomi i litteraturen: en teknisk och en humanistisk inriktning, en 
spänning som också bekräftar tidigare forskning (Carlsson & Nordell 2004; Gullin 2006; 
Ingelsson 2001; Kåring Wagman 2008; Sundström 2008; Wallace & Van Fleet 2012). Det är 
intressant att den här indelningen är tydlig både på teoretisk nivå och i praktiken. Skillnaden 
ligger dock i vilken del man lägger fokus på. Flera av kompetenserna kan relateras till etik 
men etik i sig som en yrkeskompetens framkommer aldrig som central hos vare sig mina 
respondenter eller i litteraturen. Detta bekräftar till stor del tidigare forskning (Carlsson och 
Nordell 2004; Kåring Wagman 2008) att det finns en osäkerhet hos bibliotekarier kring vad 
det är som egentligen utgör deras yrkeskompetens gällande etik.   
 
Både i litteraturen och utbildningen fokuserar man således oftast på den praktiska / icke-
mänskliga gruppen av kompetenser. Detta beror kanske på att det är lättare att undervisa om, 
jämföra och strukturera denna typ av kompetenser. Bibliotekarier jag intervjuade nämnde 
givetvis kunskaper som är specifika just för deras anställning men den sociala / mänskliga 
gruppen av färdigheter diskuterades flitigast och var övergripande och användbar oavsett 
anställningens längd och typ. Kasper summerade detta med insikten att interaktion och 
respekt är viktigare än att ge rätt svar. Resultatet blev möjligtvis lutat åt det mänskliga hållet 
eftersom informanterna visste i förväg att min studie handlar om etik. Det skulle vara 
intressant att genomföra liknande undersökning där bibliotekarierna var omedvetna om 
studiens egentliga syfte.    
 
Respondenterna uppvisar kännedom om sådant som i litteraturen beskrivs som utgörande för 
professionskriterier, bl.a. expertkunskap, ansvarskännande, reflektion, höga ambitioner och 
personligt engagemang samt samhörighet inom en yrkesidentitet/kultur. Det som inte 
refererades till bland respondenterna var dock kriteriet som handlar om att ha en uppsättning 
gemensamma och egenkontrollerade normer och koder. Några av respondenterna menade att 
det finns sådana, eller att det borde finnas sådana, men att de inte hade satt sig in i dom. Detta 
pekar på ett glapp rörande bibliotekariernas egen kunskap om sina kompetenser och i 
synnerhet rörande etik. Jag återkommer till det nedan.  
 
 
6.2 Hur resonerar bibliotekarier kring vissa etiska dilemman?  
 
Definitionen av etiskt svår situation som jag använde mig av i den här studien var ett direkt 
eller indirekt möte mellan en bibliotekarie och en användare i vilket en etisk komplex fråga 
uppstår och måste lösas på något sätt. Sunt förnuft räcker oftast inte för att lösa situationer 
som uppstår i arbetslivet eftersom bibliotekarien måste lyfta blicken ovanför sina egna 
personliga åsikter och anta även det professionella beteendet som är lämpligt inom 
organisationen han befinner sig. Bibliotekarien borde alltså hålla balansen mellan tre sidor av 
arbetslivet: den personliga, professionella och organisatoriska.  
 
En av riskerna jag såg med att använda mig av scenarion var att bibliotekarien skulle betrakta 
lösningen till problemet som självklar. Därför var det viktigt att förklara för respondenten att 
det var inte lösningen i sig som jag var intresserad av, utan snarare hans resonemang kring 
scenarion. Ett kännetecken på etiskt svåra situationer är att bibliotekarien tvingas att reflektera 
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över ett antal ibland väldigt skilda alternativ för att kunna fatta ett balanserad beslut som 
kommer att påverka vår och andras privata, professionella och organisatoriska framtid.  
 
Wallace & Van Fleets teori om självreglering samt Zipkowitzs verktyg för självreflektion, 
professionellt ansvarstagande samt kvalitets- och statusutveckling på arbetsplatsen är exempel 
på hur bibliotekarier kan strukturera sitt tänkande. I min studie fick jag dock veta att man 
sällan lyfter blicken på det sättet. Bibliotekarier har givetvis olika åsikter om hur viktigt ett 
problem är. Däremot reagerade de oftast på idén att leva sig in i scenarion med kritiken att det 
är omöjligt att förbereda sig för alla eventuella scenarion. De ville så gärna beskriva sitt bästa 
jag som löser problemet. Det var viktigt för dem att berätta det som är socialt och moraliskt 
godtagbart, ett logiskt argument utifrån vad Graham (2004) skriver om etik som att kunna 
avgöra mellan rätt och fel eller bra och dåligt. Några av bibliotekarierna ville till och med helt 
öppet försäkra sig om att de tänker rätt. När de såg sig själva framför en användare eller en 
kollega, var deras reaktion oftast att använda verktyg som ligger i deras personlighet. 
Självregleringen tenderade att fokusera på den personliga delen av yrkesutövningen. Ingen av 
respondenterna hänvisade till några nedskrivna verktyg (riktlinjer, policys, codex), 
gruppstrategier eller diskussioner även om scenarion gällde endast situationer på arbetsplatsen. 
Känslan av professionens status eller styrka som kunde användas som källa till idéer var 
tyvärr helt frånvarande. Eventuellt visar detta på en något svagare förankring i den 
organisatoriska delen, som tidigare beskriven av Zipkowitz (1996). Lippitts (1982) antagande 
om att intresseorganisationers engagemang behövs för att stärka den yrkesetiska 
samhörigheten blir intressant här. Yrkesetiken har som bekant kommit upp tidigare på 
initiativ från bl.a. DIK och andra intresseorganisationer men utifrån mina fynd vekar detta 
inte ha fått något vidare genomslag. Några bibliotekarier berättade gärna vad de som individer 
skulle göra i situationen (”jag upplever”, ”det känns fel”, ”privat tycker jag inte om…”) 
samtidigt som de beskrev scenarion som svåra att reflektera över. Egentligen var det inte så 
viktigt att situationen hände på deras arbetsplats. Att framstå som medmänniska vägde 
starkare än bekymmer över hur detta påverkar biblioteket. Det kanske är eftersträvansvärt att 
utveckla professionens inre status till den nivån att man kan säga som Peter ”Jag vill sova lätt 
på natten” eftersom man är trygg nog med sin position inom organisationen och inom 
professionen och inte endast inom sig själv som en människa. 
 
En av de mest intressanta iakttagelser jag gjorde under samtalen var att med varje scenario tog 
det lite längre tid för respondenten att tänka igenom det han läste och börja prata. Som om 
bibliotekarien blev lite mer avslappnad och säker i sina uttalanden. Jag undrar hur samtalen av 
den typen skulle se ut om man genomförde dom regelbundet under en längre tid.  
 
Val beror på många omständigheter. Det finns inga entydiga svar. Det finns inga rätta 
lösningar. Därför måste man tänka igenom, träna upp och revidera sin yrkeskompetens precis 
på samma sätt som man tränar upp och utvecklar alla andra kompetenser, något som bekräftas 
av ett flertal teorier i den här studien (Carlsson och Nordell 2004; Zipkowitz 1996; Wallace & 
Van Fleet 2012). Vi är fria att välja på vilket sätt vi vill agera och de flesta gör det utifrån sina 
individuella och professionella värderingar. Friheten hänger dock samman med ansvar för det 
man väljer – beslutets resultat. När det är svårt att se vem som gjort vad, vilka som drabbas av 
det och på vilket sätt är det också mycket svårare att ta ansvar för sina val och sitt handlande. 
Man har alltså ansvar för att känna till vilka etiska normer som hör till yrket och diskutera och 
revidera dom. Mina informanter koncentrerade sig på att ange olika alternativ som situationen 
kan handla om samt vad lösningen kan vara. Det var tankeväckande att ingen av dem 
spekulerade kring möjliga långvariga resultat av sina val. Jag förväntade mig också att 
bibliotekarierna skulle hänvisa mig till några yrkesetiska ställningstaganden eller riktlinjer 
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även om de är ganska generella och allmänt hållna men det hände aldrig, vilket kan ha att 
göra med det glapp jag tidigare kunde påvisa.  
 

6.3 Vilken roll spelar etik i bibliotekariers profession? 
 

Det finns ingen stor skillnad mellan yrkesetik och allmänmänsklig etik till sitt innehåll. 
Skillnaden är när etiken tillämpas i yrkeskontext, fokuseras och preciseras den för att 
underlätta det moraliska handlandet inom professionen. På så sätt får bibliotekarier ett stöd 
inför känsliga situationer. Riktlinjer sammanställs för att ge en känsla av professionskunskap, 
tydlighet, ansvar och stolthet samtidigt som biblioteksbesökarna får en känsla av förtroende 
för professionellt agerande och skydd mot missbruk.  
 
Yrkesetik är bara en del av det bredare begreppet bemötande. Under samtalen hade dock 
informanterna en tendens att använda orden etik och bemötande synonymt. Analysen visade 
att bibliotekarier har så många skilda kompetenser att bemästra att det är lätt att etiska frågor 
och inte minst etiska underlag blir gömda och/eller glömda i diskussionen. Det är självkart för 
bibliotekarier att etik borde vara viktigt i den betydelse som den ges av Graham (2004) men i 
det vardagliga arbetslivet nedprioriteras det lätt. Andra situationer uppstår och sällan vågar 
någon ens ta upp frågor kring etiskt beteende. Man är kanske osäker på hur viktig etiken 
egentligen är. Man kanske har farhågor att det skulle kritiseras för att ta tid från andra 
arbetsuppgifter. Fastän bemötande och etik i stort sett lyser med sin frånvaro i Rosenquists et 
al. rapport (2011) så pekar rapporten på det väsentliga i kontinuerlig kompetensutveckling 
som en integrerad del i bibliotekarieyrket. Ett större fokus på etik i kompetensutvecklingen 
skulle förmodligen stärka kompetensen ifråga och leda till mindre direkta negativa eller 
skadliga konsekvenser av yrkesutövningen, som Walle & Van Fleet (2012) hävdar.    
 
Som jag konstaterade ovan så skiljer professionsforskare abstrakt kunskap från yrkesutövning. 
Forskning visar att professionalisering av ett yrke innebär en blandning av bl.a. etik och 
kvalitet med tanke på allmännytta. När Wallace och Van Fleet (2012) karakteriserade 
bibliotekarieprofessionen med hjälp av särskilda principer, menade de att eftersom 
bibliotekarier är medlemmar av den professionella gruppen, ansvarar de själva för gränser, 
standarder och riktlinjer för yrkesutövning. Därför är det särskilt viktigt med reflektion och 
självmedvetenhet. Bibliotekarier borde utveckla verktyg som höjer professionalisering och 
förstå att passivitet kan leda till stagnation och etiska lapsus. Zipkowitz (1996) understryker 
den professionella objektiviteten där bibliotekarier inte låter sina egna antaganden och åsikter 
påverka mötet med användarna oavsett om det gäller det personliga, det professionella eller 
det organisatoriska mötet. Han hävdar att det är omöjligt att isolera sitt tänkande till bara en 
av sidorna i mötet; man rör sig ständigt mellan dom. Praktiken visar dock att bibliotekarier 
försöker att göra det ändå. I sina resonemang använder de sig ofta av 
orden ”privat”, ”subjektivt”, ”jag upplever” osv. Det gemensamma för professionens 
egenskaper (tjänsteorienterad, demokratisk och icke-dömande) är den professionella 
objektiviteten – att kunna förtränga våra personliga antaganden och åsikter under mötet med 
användarna. Samtidigt så är respondenternas initiala reaktioner till scenariona ”det är 
enkelt”, ”det är bara att använda sig av sunt förnuft”, osv. Enligt Zipkowitz befinner sig den 
etiskt svåra situationen, bibliotekariens beslut eller beslutets resultat aldrig i centrum. Därför 
måste professionen ha en stark etisk bas för att kunna behålla sin position. Professionalisering 
borde underlätta just detta och därför borde man ta större hänsyn till etik i forskning och 
utvärdering. Även Code of Ethics for Librarians and other Information Workers (2012, del 6) 
påvisar att bibliotekarier strävar efter detta: professionalism, status och kvalitet. Detta är 
endast möjligt om man inkluderar och utvecklar fundamentala skyldighetsområden som är 
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sammanflätade med etiskt beteende och rättvisa metoder. Min studie finner att respondenterna 
tenderade att förhålla sig ambivalenta till vad Carlsson & Nordell (2004) skriver om som 
yrkesetik, i betydelsen riktlinjer för agerande. Däremot hade de inga som helst problem med 
att göra bedömningar av sina fiktiva ageranden och resonera kring beslutens effekt på sin 
egen situation eller framtid. Detta visar på ett spänningsfält mellan etik i betydelsen att kunna 
avgöra vad som är rätt och riktigt och yrkesetik som baseras på gemensamt antagna 
förhållingssätt.  
 
Professionalism omfattar en blandning av både etik och kvalitet. Det är därför nödvändigt att 
bibliotekarier har kunskap om de olika faktorer som påverkar deras beslutsfattande. De måste 
kunna bli medvetna om de alternativ som finns och även kunna förutse möjliga resultat av 
dessa. Respondenterna tyckte att man kan träna upp detta genom att ta upp etiska diskussioner 
på större eller mindre möten, med antingen kollegan i fråga, i en arbetsgrupp, på en särskild 
anordnad utbildning eller mässa. Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier borde göra det 
enklare att ta beslut och kan användas som ett stöd i etiskt svåra situationer. Tyvärr så nämnde 
ingen av informanterna några riktlinjer, strategier eller andra dokument, expertgrupper, 
föreningar eller andra aktörer som är större än deras arbetsplats vilket styrker Lippits (1982) 
agrument om betydelsen av intresseorganisationers aktiva inblandning i yrkesetiken. Kanske 
ligger problemet just i detta att utvärderingen på arbetsplatser och kvaliteten på dessa sker 
fortfarande i termer av att samla, analysera och producera resultat främst i formen av 
statistiska siffror, diagram, tabeller och staplar. Jämförbarheten i statistisk redovisning är 
givetvis smidigare för både forskare och arbetsplatser. Däremot gör kanske just detta att det 
saknas incitament för vanliga bibliotekarier att vilja ta sig an dokument rörande yrkesetik, 
vilja reflektera över dom eller ta upp dom för diskussion med kollegor.   
 

6.4 Slutsatser  
 

I uppsatsen berörde jag bibliotekarieprofessionen, etiken, den mänskliga aspekten av mötet 
mellan bibliotekarie och användare, inlevelseförmågan vid praktiska etiska ställningstaganden, 
yrkesetiken, etiskt svår situation, sunt förnuft, tre sidor av arbetslivet: det personliga, 
professionella och organisatoriska, beslutsfattande, alternativ och beslutets resultat, riktlinjer 
och organisationer.   
 
I bibliotekarieyrket kan många problem lösas med bara sunt förnuft. Vi vet ofta vad det rätta 
svaret är. Lösningen väljs med hjälp av vår interna personliga navigator. Men påverkar våra 
yrkeskompetenser de val vi gör? Borde de göra det? Kanske borde man därför utveckla de 
yrkesetiska färdigheterna så att man kan lita mer på dessa på arbetsplatsen. Litteraturen är 
överens med praktiserande bibliotekarier gällande vilka kompetenser som framhålls som 
centrala vid svenska forskningsbibliotek. I min studie kom jag fram till att bl.a. bemötande, 
undervisning, samtal, kommunikation, service, samarbete och nyfikenhet ses som centrala 
kompetenser. Även mer praktiska kompetenser som kunskaper om teknologi, 
informationssökning, bibliotekssystem, katalogisering, texttyper, referensarbete och 
ämneskunskaper anses viktiga.  
 
Janssons (2010) åsikt är relevant, att oavsett hur stora steg den tekniska utvecklingen tar och 
hur än samhällets behov förändras så ändras inte kärnan i bibliotekariens uppgifter. Behov av 
bibliotekarier finns och kommer att finnas. Jag tror inte att det räcker med bara riktlinjer. 
Risken är att formuleringarna i dessa är vaga eller för allmänna. Det krävs strukturerad och 
genomtänkt diskussion kring konkreta situationer. Man måste gradvis förbättra sin etiska 
kompass för att kunna navigera i den förvirrade och ibland även stormande sjön av mänskliga 
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möten. Ibland har man tid att tänka igenom sina alternativ men ofta måste man fatta ett beslut 
på väldigt kort tid. Man måste dock alltid leva med resultaten av dessa beslut och därför 
behövs en framförhållning i de etiskt svåra situationerna, därav behovet av träning och 
kompetensutveckling. 
 
I min studie fann jag att bibliotekarier tänker på den praktiska / icke-mänskliga gruppen som 
något givet – man måste kunna dessa för att kunna jobba som bibliotekarie; därför är 
utbildning viktigt. Det är på något sätt givet att man gör ett bra jobb när man katalogiserar 
eller söker information. Man kan inte välja bort det. Däremot är den sociala / mänskliga 
gruppen av kompetenser något som man borde kunna och borde göra när man jobbar som 
bibliotekarie; därför är personlighet viktigt. Informanterna kände att de kan välja att se eller 
inte se problem i kommunikation med kollegor. Att föra samtal med en användare på 
minimalt eller maximalt engagerande sätt var ofta valbart beroende på bibliotekariens 
personlighet. Att vara nyfiken var valbart. Med andra ord, allt som kan omfattas av 
ordet ”personligt” fastnar i ett slags limbo; det finns en osäkerhet kring hur stor roll 
personligheten ska spela i det professionella. Problemet ligger dock i att inte allt bör eller kan 
lösas med hjälp av endast ”sunt förnuft”. Jag är medveten att det är omöjligt att konkretisera 
den sociala / mänskliga gruppen av kompetenser på samma nivå som den praktiska / icke-
mänskliga gruppen, men just därför har vi föreningar och etiska riktlinjer till hjälp och stöd 
för att guida oss i strävandet mot att fylla vår roll gentemot samhället. Det är professionellt 
ansvarskännande, reflektion och kvalitetskrav som vi lägger på oss själva som gör att yrket 
blir till en profession.  
 
De är egentligen lite oroande att inse att ingen av respondenterna kopplade sina resonemang 
kring de etiskt svåra scenarion till interna eller externa riktlinjer, regler eller organisationer. 
Den etiska färdigheten kan aldrig delegeras till någon annan. Bibliotekarier bör inte endast lita 
på sitt eget personliga omdöme.  
 
Studien visade att bibliotekarier har relativt svårt att skilja mellan den personliga och den 
professionella etiken. Även bemötande förväxlas ofta med etik. Etiken är en viktig kompetens 
som inte borde ignoreras även om några mer praktiska problem uppstår och andra 
kompetenser oftast värderas högre eller som mer användbara. I min studie kom jag fram till 
att en utveckling av den etiska färdigheten kan bidra till högre professionell status, hjälpa i 
etiskt svåra situationer och höja arbetsplatsens kvalité. Mina resultat visade att etik som en 
yrkeskompetens ses som viktigt men det råder oklarhet om exakt på vilket sätt den 
kompetensen är viktig. Det finns behov av att fördjupa sig på arbetsplatsen i både etik 
generellt och särskilda etiskt svåra situationer som uppstår i mötet med användare. Däremot 
föredrar man oftast att förlita sig på egna bedömningar i dessa situationer. Samtidigt förhåller 
sig flera bibliotekarier tveksamma till djupare etiska diskussioner med hänvisning till att 
diskussionerna i sig upplevs som ett känsligt ämne att beröra med sina kollegor. Detta pekar 
mot en osäkerhet i yrkesrollen gällande etik som jag bara kan spekulera kring orsakerna till. 
Möjligen beror det på en brist i teoretisk och praktisk skolning gällande etik för bibliotekarier.  
 
6.5 Förslag till vidare forskning   
 
Det skulle vara intressant att studera och jämföra olika bibliotek utifrån hur de arbetar med 
etiska frågor. Man skulle till exempel kunna undersöka hur bibliotekarierollen utvecklas 
beroende på hur biblioteket som arbetsplats väljer att angripa etik som en yrkeskompetens. I 
en uppföljande studie skulle man kunna fokusera mer på kopplingen mellan föreliggande 
styrdokument, policys och det faktiska yrkesutövandet. Detta kunde kasta ljus över etikens 
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plats i professionen. Även en jämförande studie mellan olika typer av bibliotek kunde vara 
intressant för att undersöka hur olika bibliotekstyper hanterar liknande känsliga problem i 
mötet med användare.  
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Bilagor  
 
 
Bilaga 1  

Scenario 1: Bibliotekarien och de forskande användarna   
 

Du har arbetat vid det här biblioteket i ungefär fem år. En regel på biblioteket är att vid 
kvällsarbete måste det vara två bibliotekarier på plats. Du brukar ofta arbeta kvällstid 
tillsammans med Adam - en kollega till dig som du trivs bra ihop med och ni har även vid 
några tillfällen träffats efter arbetstid på vänskapliga grunder. 
 
På senare tid har du märkt att en användare, en man i 40-årsåldern, besöker biblioteket några 
gånger i veckan på kvällen. Användaren undviker kontakt med dig och söker enbart kontakt 
med din kollega.  
 
En kväll när användaren är på besök hos Adam ser du att de livligt diskuterar någonting och 
pekar på datorskärmen. Användaren skriver nu under ca fem minuter ner någonting i sin bok 
och går sedan iväg.  
 
Du går bort för att fråga Adam om användaren. Du ser då att din kollega har en persons 
låneinformation uppe på skärmen, en kvinnlig forskare vid en institution kopplad till 
universitetet. När du frågar honom om detta börjar han förklara att användaren som kommer 
på besök är en forskare som efterfrågar information för att sammanställa en referenslista. Ert 
samtal avbryts dock av att Adam behöver hjälpa en annan användare och du går tillbaka till 
dina arbetsuppgifter. 
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Bilaga 2  

Scenario 2: Bibliotekarien och de tystade användarna  
 
Du har schemalagt pass i information- och utlåningsdisken fyra gånger i veckan. Två av 
passen arbetar du tillsammans med två olika kollegor och de två andra med Eva. Du lärde 
känna henne vid början av höstterminen förra året när hon blev anställd som vikarie och tror 
att hennes anställning snart blir förlängd.  
 
Eva är verkligen en trevlig, påläst och hjälpsam kollega. Hon är ansvarsfull och har många 
mer eller mindre spännande idéer som hon delar av sig under teammöten. Generellt är hon 
ganska pratglad, vidsynt och intressant som människa.  
 
För ett tag sedan märkte du något tankeväckande men även lite retfullt. Du började lyssna mer 
och mer på hennes konversation med användarna. Det är absolut inte så att hon har gett 
felaktig information till någon. Samtalen är för övrigt utförda på ett ganska professionellt och 
hövligt sätt. Nej, det är någonting annat…   
 
Efter några veckor får du svaret på dina undringar. Problemet är att allt som oftast tar Eva 
över konversationen med användarna. Under flera samtal och informationsökningar finner sig 
användarna till exempel bland de nyaste samlingarna som har lite med deras fråga att göra 
eller så avviker dialogen ganska långt från det ursprungliga behovet. Det känns som om Eva 
vill dela med sig av det som hon själv tycker är intressant eller viktigt. Hon verkar veta bäst 
vad användaren vill och behöver även om det är väldigt sällan som du ser Eva lyssna på dem. 
Hur enkel förfrågan från användarna än verkar så tar konversationen oerhört mycket tid innan 
användaren verkar nöjd eller går sin väg. Det händer även ibland att användaren tar kontakt 
med dig istället efter en stund med precis samma fråga.   
 
[Baserat på scenarion 2 och 12 ur Ohlsson 2007, s. 121, 123.]  
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Bilaga 3  

Scenario 3: Bibliotekarien och de typiska användarna   
 
Biblioteket på vilket du jobbar har relativt få säkerhetsproblem. Ditt bibliotek har öppet som 
längst till klockan 20:00 för att erbjuda service men även för att höja tillgänglighets- och 
kvalitétsnivån. Under en av sådana sena pass under höstterminen sitter du i 
informationsdisken. Det är tyst i bibioteket och bara några få studenter sitter och läser 
någonstans inne bland hyllorna eller diskuterar i grupprummen.  
 
Strax efter klockan 19:00 kommer det en ung kvinna in i biblioteket som beter sig väldigt 
spänt och nervöst. Gående direkt efter henne och viskande ivrigt är en ung man. De båda ser 
ut som om de kunde vara studenter vid universitetet. När kvinnan närmar sig och stannar 
framför disken så stannar även mannen några steg bakom henne. Kvinnan lutar sig framåt 
över bordet och ber dig att ringa efter vakten och be honom att komma och hjälpa henne. Du 
hinner inte ens svara när mannen tar några steg framåt och säger:  
 

- Hon kan inte hålla på och undvika sina problem. Hon borde verkligen ta tid och prata 

igenom saker med mig. Jag hotar inte henne. Jag vill bara snacka med henne. Hon 

behöver inte någon vakt! Hon har problem. Jag vill hjälpa henne men hon låter mig 

inte. Säg till henne att gå med mig till ett lugnt ställe där vi kan prata ordentligt!   
 
Den unga mannen verkar inte hotfull – han är lugn och ler. Han vidrör inte den unga kvinnan. 
Ändå ryggar hon tillbaka från den unga mannen. Du vänder dig mot kvinnan och förklarar att 
du får egentligen använda telefonen bara för det som rör biblioteket i sig och allvarliga 
nödsituationer.  
 

- Jag är rädd att  lämna biblioteket! Han har följd efter mig hela eftermiddagen. Han 

griper min arm och försöker få mig stanna och lyssna på honom. Jag kan inte ens 

använda mobilen om vi är ensamma. Snälla, snälla, ring bara efter vakten! Du sa att 

du kunde använda telefonen för allvarliga nödsituationer. Detta är en nödsituation! 

Snälla!  
 
Den unga kvinnan pratar behärskat men ivrigt. Mannen avbryter:  
 

- Detta är ingen nödsituation. Hon har tendens mot att överdramatisera. Jag tänker inte 

göra henne illa. Vi behöver bara diskutera igenom vissa saker. Inget mer. Detta är för 

hennes egna bästa.  

 

Du växlar blicken från mannen till kvinnan. De ser ut som vanliga människor. Typiska 
studenter.  Typiska användare.  
 
[Baserat på scenario Rules of order ur Zipkowitz 1996, s. 51-2.]  
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Bilaga 4 Informationsbrevet  
 
Information kring examensarbete om etiskt svåra situationer på bibliotek  
 
Jag studerar på Bibliotekarieprogrammet på Institutionen för Bibliotek- och 
Informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås (BHS). Jag skriver till Dig med 
anledning av en studie som jag genomför just nu som ett led i min utbildning. Detta är ett 
examensarbete på grundnivå, en kandidatuppsats.  
 
Studiens syfte är att undersöka hur ett antal bibliotekarier ser på sina roller och kompetenser i 
den ständigt evolverande bibliotekskontexten i stort och i några etiskt svåra situationer i detalj. 
Studien är avgränsad till referenssamtalet under mötet mellan bibliotekarie och användare.  
 
Jag skulle vilja be Dig att träffas med mig för ett samtal. Samtalet består av två delar. I den 
första delen skulle jag vilja be Dig att läsa några scenarion för att sedan svara på ett antal 
frågor i intervjudelen. Jag planerar att genomföra samtal med ca sex bibliotekarier. Planerad 
längd för samtalen är cirka en timme per person. Avsikten med samtalet är att dina svar, 
tillsammans med några andra bibliotekariers svar, skall ligga till grund för min förståelse av 
bibliotekariers tankegångar i etiskt svåra situationer och bidra med information för mitt 
examensarbete.  
 
Samtalet kommer att spelas in och senare transkriberas till text för att analyseras. Ingen 
obehörig har tillgång till datamaterialet. Alla svar kommer att avidentifieras och resultatet 
kommer att presenteras i en beskrivande form tillsammans med svaren från andra som deltar i 
studien. Examensarbetet kommer att läsas av andra studenter som deltar i utbildningen, min 
handledare och examinator för att sedan bli publicerad vid BHS. Deltagandet är frivilligt och 
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan förklaring och i så fall exkluderas Dina data 
ur studien. 
 
Har Du frågor kring samtalet eller studien vänligen kontakta mig på telefon eller via e-post!  
 
Jag handleds av Åsa Söderlind, Universitetslektor vid Bibliotekshögskolan. För mer 
information om Bibliotekshögskolan, se webbsidan www.hb.se.  
Åsa Söderlind  

Universitetslektor, BHS  
E-post: xxx.xxx@hb.se  
Tfn: 033-xxx xxxx 
 
Tack på förhand för Din hjälp! 
 
Med Vänliga Hälsningar,  
 
Magdalena Sandahl  

Student 
Institutionen för Bibliotek- och Informationskunskap 
Högskolan i Borås 
 
tel. 073-xxx xxxx 
e-post: x.xxx@xxx.xxx  
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Bilaga 5 Intervjuguide  
 
Inledande frågor  
 

 Ålder?  
 Utbildning?  
 Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 Hur länge har du arbetat i yrket? 
 Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
 Tidigare yrkeserfarenhet?  

 
Kärnfrågor / Teman  
 
ETISK DILEMMA 

 
 Hur kändes det när du skulle leva dig in i scenariona?  
 Var det något som var särskilt tankeväckande när du läste scenariona?  
 Verkar scenariona realistiska på din arbetsplats?  
 När du säger att en handling är rätt, vad menar du då? Varför?  
 När du säger att en handling är fel, vad menar du då? Varför?  
 Har du varit med om någon etiskt svår situation? Hur löste du det?  

 
KOMPETENSER  

 
 Vilka kompetenser är kännetecknande för akademiska bibliotekarier idag?  
 Vilka kompetenser är de starkaste i just ditt arbete?  
 Vilka kompetenser har du användning av när ett etiskt problem uppstår?  

 
ETIK OCH PROFESSIONALISM  

 
 Vad kan man referera till på din arbetsplats gällande etiskt svåra situationer? 
 Diskuterar ni i personalgruppen frågor kring bemötande, referenssamtal och etiska 

problem som kan uppstå?   
 Tror du det finns behov av sådana gruppdiskussioner?  
 Finns det utbyte av kunskap och erfarenheter i någon form med andra bibliotekarier?  
 Samarbetar du eller någon på din arbetsplats med andra organisationer eller föreningar 

gällande etiska dilemman och lösningar?  
 Vilken roll spelar etik i ditt arbete?  
 Vilken roll spelar etik i bibliotekariers profession?  

 
Avslutande frågor 
 

 Finns det något du vill tillägga angående det vi talat om?  
 Har jag förbisett något viktigt? 
 Kan jag kontakta dig igen om jag behöver utveckla eller förtydliga något? 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 Bibliotekariekompetenser  
 
Ingen människa kan besitta alla de kompetenser som listas i denna rapport, men 

kompetenserna kan komma att bli centrala i biblioteksorganisationerna i en snar framtid. I 

många fall är de det redan. (Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida 

yrkeskompetens 2011, s. 22-23)  
 
Digitalisering 

 

 Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att samtala med teknisk personal 
 Juridisk kompetens, att kunna läsa och förstå licensavtal, förstå övergripande juridiska 

problemställningar, samt kunna samtala med jurister 
 Systemförståelse – att förstå sammanhang och hur olika delar påverkar varandra 
 Metadatahantering, begripa och förstå hur metadata används i olika system och kunna 

relatera dessa till varandra 
 Kompetens kring upphandling och förhandling  

 
Läsning 

 

 Stödja utvecklingen av läs- och skrivförmåga kopplat till olika typer av medieformer 
 Vidga den metodologiska repertoaren 
 Kompetens att möta barn och vuxna med mångspråkig bakgrund 
 Kompetens att möta barn och vuxna med olika typer av läsmotstånd och 

funktionshinder 
 Arbeta uppsökande i olika former  

 
Vetenskaplig kommunikation (gäller framförallt forskningsbiblioteken) 
 

 Förståelse för hur vetenskap produceras och hur forskarens villkor ser ut 
 Juridisk kompetens inom publiceringsfrågor 
 Kunna ge stöd i forskares publiceringsval 
 Kunskap om olika informationspraktiker inom olika discipliner/ämnesområden 
 Förståelse för och kunskap om teknik och vilka möjligheter den ger  
 Kunskap om format, layout, marknadsföring, journal/monograph management systems 
 Kompetens inom bibliometri 
 Kunskap om digitala bevarandefrågor och tillgängliggörande 

 
Deltagarkultur  

 

 Kompetens om den digitala tekniken och arenorna 
 Kompetens inom källkritik 
 Kompetens i deltagande, kommunikation, social kompetens 
 Pedagogisk kompetens 
 Kreativ kompetens. Entreprenörsegenskaper 
 Kompetens inom marknadsföring och management 
 Förmåga att arbeta kontaktskapande och uppsökande 
 Att ha modet att synas och höras 
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Pedagogik och handledning  

 

 Kunskap om hur lärmiljöer bör utformas, både virtuellt och fysiskt 
 Kunskap om utrustning och program 
 Kunskap i källkritik 
 Juridisk kompetens vad gäller till exempel upphovsrätt och publicering 
 Kunskap om olika aspekter av bemötande 
 Kunskap om olika lärstilar och undervisningsmetoder 
 Kunskap om omvärldsbevakning och kunskapsdelning med kollegor 
 Förmåga att samarbeta med andra yrkeskompetenser och att arbeta uppsökande 

 
Marknadsföring  

 

 Kunskap om hur internet och sociala medier kan användas som kommunikations- och 
marknadsföringsredskap 

 Kunskap om juridiska aspekter, riktlinjer, presskontakter 
 Presentationsteknik och en vilja att vara ett ansikte utåt för sitt bibliotek 
 Kompetens i att skriva olika typer av texter 
 Kunskap i de delar som ingår i arbete med arrangemang 
 Kunskap i skyltning och hur saker presenteras visuellt 

 
Akademikerkompetens  

 

 Förändringsbenägenhet och flexibilitet inför förändrade arbetssätt 
 Ledarskap 
 Lärande- och förändringskompetens – kompetens att kompetensutveckla, dvs. 

metakompetens 
 Relationskompetenser – att hantera olika perspektiv på verksamheten, dvs. 

metaperspektiv 
 Dialog- och meningskompetenser – skapa mening i en mångfald av värderingar och 

förståelser 
 


