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Abstract 
This bachelor thesis examines public librarian’s views on collection development and 

selection censorship in the public libraries today and how they work to raise awareness so 

that it does not constrain the selection. The subject belongs to collection management in the 

public library field. The study aims to investigate the librarian’s perception of different 

pressures on Swedish public libraries collections today and where they come from. 

The three questions posed in this study are: what pressures and controversies can public 

librarian’s experience in their work with selection? Where and in what way does 

pressure on Swedish public libraries selection arise from, according to Jacobsen and 

Thorsviks model: from above, below or sideways? How does the public librarians rise 

awareness in the selection process to cope with subjective and outward pressure? The 

method is based on four interviews with operating public librarians, and their thoughts and 

experiences on the subject. The theory used in this thesis is a model by Dag I. Jacobsens 

and Jan Thorsvik, called Features for the three institutional pillars. It is used to trace where 

pressure originates from within an organization. Here it is applied to public libraries and the 

impact on the selection, studied from three perspectives; above, below and sideways. The 

results show that the selection is guided by democratic laws about diversity, laws against 

offensive content as well as libraries mission to purchase on demand. The librarians seldom 

or never experience any oppression, aggression or organized that challenge the libraries 

selection or censorship. The main pressures are of individual origin, they are library users 

that challenge both the librarian’s expertise and the selection principles. In the selection 

process librarians discuss that they are subjective beings and that they hence can affect the 

selection with their own involvement through subconscious values. Being aware of this 

process makes it less problematic. The librarians rarely have anything substantial to go by 

in the selection process, like a formal strategic media plan, it tends to be either inadequate 

to use, outdated or not practically useful. The informants for this study experience 

mediaplanning takes time and effort, at the same time they have less resources and time to 

do so. Which makes it problematic to examine and have quality selections, for example it 

could lead to oppression on the professional role of the librarian. 
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1 Inledning 
Vad bibliotekens urval ska innehålla eller inte är en fråga som funnits lika länge som 

biblioteken har funnits och det har ofta varit debatterat om vad som faktiskt gäller, 

något som lyfts i Söderlind och Elfs rapport (2014, s. 107). Jag funderade själv över  

problematiken att som bibliotekarie välja vad som hör dit eller inte och hur man gör det 

på bästa sätt. Kan bibliotekarierna exempelvis göra lite som de vill och om inte, vad är 

det då som stoppar dem? Svenska Unescorådet uttrycker i Bibliotekens internationella 

manifest att folkbiblioteken ska fungera som kunskapscentrum. Alla typer av kunskap 

och information ska där göras tillgänglig för användarna oavsett ålder, könstillhörighet, 

etnicitet, religion, social status, språk, eller nationalitet (Svensk biblioteksförening & 

Svenska Unescorådet 2014, s. 11).  

 

Mediestrategier handlar dels om inköp av medier men även hur bibliotekarierna gallrar 

eller väljer bort, samt vilka kriterier de utgår ifrån i dessa val. Det kan innebära 

komplicerade val då det är problematiskt att tillfredsställa alla olika användares behov. 

Att ha vissa incitament för inköp medier är viktigt för arbetet med urval och det innebär 

att viss litteratur prioriteras, framför annan. Det kan vara svårt att uttyda vad som gör att 

vissa medier prioriteras trots att biblioteket har vissa riktlinjer att gå efter, exempelvis 

medieplan eller mediepolicy, så kan dessa uppfattas och värderas olika av olika 

bibliotekarier. Jag undrade vilka strategier folkbibliotekarierna har för att bemöta 

påtryckningar i fråga om vad som hör hemma i bibliotekets bestånd eller inte, hur 

motiverar man olika beslut? I den här uppsatsen studeras vad som påverkar urvalet, vem 

som önskar göra detta och hur svenska folkbibliotekarier förhåller sig till olika 

påverkan. En viktig källa för den här studien i ämnet beståndsutveckling (collection 

developement) har varit Vi arbetar i medborgarnas tjänst: en kartläggning av 

mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument av Åsa Söderlind 

och Gullvor Elf. Kvalitetsbegreppet är ett exempel på ett begrepp som förekommer ofta 

för bibliotekens urval, men vad som räknas som kvalitet kan se väldigt olika ut. Enligt 

Söderlind och Elfs studie är det mycket mer komplext på folk- och skolbibliotek än det 

är på universitets- och högskolebibliotek (Söderlind och Elf, 2014, s. 11–12). Det är 

relevant att ha en förståelse för hur bibliotekarier uppfattar sin roll och hur folkbibliotek 

bedriver sin verksamhet. Det gäller även hur folkbibliotekarier uppfattar att deras roll i 

samhället förändras och om vissa arbetsuppgifter anses viktigare än andra. Exempelvis 

om lånestatistik styr mer över urvalet än tid för bedömning och granskning av olika 

medier (Hedemark, 2014, s. 12–14).  

 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: inledningen är uppdelad i bakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställningar, samt avgränsning. Först presenteras 

forskningsområdet och varför studien genomfördes. Därefter följer bakgrunden som går 

djupare in på ämnet för studien utifrån fyra olika perspektiv; lagar och riktlinjer, 

påtryckningar underifrån och samhällstrender, samt bibliotekariens professionella roll, 

självcensur och intellektuell frihet. I problemformuleringen beskrivs mediestrategiska 

svårigheter och liknande för forskningsområdet. Därefter förmedlas syftet och de tre 

frågeställningarna för den här studien. Avgränsningen handlar om det som den här 

studien inte kommer att beröra. Uppsatsen är därefter indelad i forskningsöversikt, teori, 

metod, analys och slutligen diskussion. Forskningsöversikten behandlar tidigare 

forskning i ämnet utifrån fyra teman; lagar och riktlinjer, påtryckningar underifrån och 

samhällstrender, bibliotekariens professionella roll och självcensur, samt material av 

värde som är av mer praktisk karaktär, rapporter och populärvetenskap. Teorin utgår 
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från Jacobsen och Thorsviks modell: de institutionella pelarna, som behandlar var 

påverkan kommer ifrån genom tre olika perspektiv: regulativt (ovanifrån), normativt 

(underifrån) och kognitivt (sidledes), (Jacobsen och Thorsviks, 2014, s. 199–201). 

Metoden behandlar val av metod, som i den här undersökningen är kvalitativ intervju 

och urval för studien, där fyra informanter presenteras, samt utläggning för metodvalet 

och hur det används. Resultatet är indelat i tre perspektiv som är återkommande för 

denna studie: påverkan ovanifrån, påverkan underifrån och påverkan sidledes. Analysen 

är disponerad på ett liknande sätt som resultatet, enligt tre perspektiv: regulativt 

perspektiv, som behandlar påverkan ovanifrån, normativt perspektiv, som visar på 

påverkan underifrån och kognitivt perspektiv som behandlar påverkan sidledes. Dessa 

analyseras sedan efter tre underrubriker: grund för tryck, grund för anpassning och 

grund för legitimitet, Diskussionen är disponerad efter de olika teman som är styrande 

för de tre perspektiven: politisk styrning och censur, samhällsutvecklingen och 

kontroverser, professionell roll och självcensur, samt framtida forskningsområden. 

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden är indelad i tre delar: lagar och riktlinjer, påtryckningar underifrån och 

samhällstrender, bibliotekariens professionella roll och självcensur. Under lagar och 

riktlinjer lyfts dels vad censur innebär men också vilka lagar som folkbibliotekarier har 

att förhålla sig till. Det lyfts även exempel på hur censur har förekommit på olika 

bibliotek i Frankrike. I påtryckningar underifrån och samhällstrender förklaras vad som 

menas med kontroversiella ämnen och medier och hur dessa kan uppfattas, samt olika 

exempel på medier som ansetts kontroversiella. I den sista delen, professionell roll och 

självcensur, förklaras begreppen självcensur och intellektuell frihet, samt vad det kan 

innebära för folkbibliotekarier. 

 

1.1.1 Lagar och riktlinjer 

Censur enligt Nationalencyklopedin (NE) är en term som innebär att en myndighet 

granskar olika medier, exempelvis böcker, filmer eller tv-spel, innan de kommer ut. 

Granskningen kan leda till att vissa medier förbjuds (censur, NE). Taylor och 

McMenemy visar i sin artikel Censorship challenges to books in Scottish public 

libraries, genom flera texter (Thomson, 1975; Berwick, Sayers, 2007; Malley 1990) att 

censur på bibliotek alltid har förekommit historiskt sett. Dessa studier visar tillsammans 

en bild av hur det sett ut i olika tider och hur det som kritiserats förändrats över tid 

(Taylor & McMenemy, 2012, s. 1954–1955). 

 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) uttrycker att 

bibliotekarier ska måna om allas rätt till intellektuell frihet och en mångfald av 

informationsbehov. Det handlar om var och ens grundläggande frihet till tankar, 

kunskapsbildning, kreativitet och intellektuell verksamhet. Det är var och ens rätt att 

utan begränsningar kunna både uttrycka sig och sprida information. Den intellektuella 

friheten inbegriper allt mänskligt kunnande, åsikter, kreativitet och intellektuell 

verksamhet (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet 2014, s. 17). Rätten till 

kunskap är en förutsättning för tanke- och samvetsfrihet, där yttrande- och tryckfrihet är 

nödvändiga förutsättningar för fri tillgång till information. Vad biblioteken ska 

tillhandahålla blir inte en självklar fråga när detta ställs mot vad biblioteken inte får ha, 

de ska ej inneha medier som är kränkande i fråga om etnicitet, kön, religion m.m. 

Folkbibliotekens urval ska inte vara till föremål för ideologisk, politisk eller religiös 

censur, eller för kommersiella påtryckningar (Svensk biblioteksförening & Svenska 



 

 

 

6 

Unescorådet 2014, s. 18). Det tillhör demokratiuppdraget som biblioteken har. Det finns 

regelverk, bland annat Unescorådets biblioteksmanifest, samt yttrandefrihets- och 

tryckfrihetslagen som nämnts tidigare, där gränserna inte alltid är så tydliga.  

 

I andra länder har det uppstått statliga förbud där direkt censur förväntas av biblioteken. 

Det kan handla om politiska grupper, religiösa organisationer eller privatpersoner som 

klagar eller kräver viss censur. Sverige har också en historia av statlig kontroll på tryckt 

material. Ett europeiskt exempel är Front National (FN), som fick stor makt lokalt i 

Frankrike, de intog städerna Toulon, Orange och Marignane, där de kunde testa sina 

gränser för kontroll över information och kunskap. Front nationals grundläggande 

politik bottnar i främlingsfientlighet, rasism och som Stefan Andersson uttrycker det en 

nostalgisk vurm för det fosterländska. De tog över på de lokala biblioteken, och i 

Orange bestämdes det att bokinköp först skulle godkännas av kommunledningen 

(Anderson, 1997). I Sverige har ett politiskt parti, Sverigedemokraterna (SD), som har 

fått stort väljarstöd, de tillhör Sveriges tredje största parti (Heppling, et al, 2018). I 

propositionen 2012/13:147, ville SD, införa ett tillägg i bibliotekslagen för 

biblioteksservice (Emilsson, et al., 2016), men SD:s motion gick inte igenom. Den 

uttrycker en form av selektivitet då endast svenska medborgare ska ha tillgång till 

biblioteket med dess tjänster och medier. Det står även att urvalet ska begränsa medier 

på utländska språk och avverka uppdraget att inneha medier på minoritetsspråk och en 

mångfald av utländska språk (Emilsson, et al., 2016).  

 

Bibliotekslagen ger visserligen skyldigheter för det allmänna att ge enskild individ 

tillgång till biblioteksservice. Lagen ger däremot inte den enskilde möjligheten att kräva 

en rättighet av visst slag (Regeringskansliet, 2012). Detta går att tolka då det inte är helt 

uppenbart vad som menas, men jag uppfattar det som att den enskilde individen inte kan 

kräva vad som helst av biblioteket. Exempelvis att enskilda låntagare inte ska styra 

bibliotekens urval, visserligen kan de påverka, men besluten ligger främst hos 

bibliotekarierna. Det är även så som en av de intervjuade uppfattar att bibliotekslagen 

fungerar, Sasja säger att varken enskilda politiker eller låntagare har rätt att gå in och 

bestämma över bibliotekets urval (Sasja, 2017). 

 

1.1.2 Påtryckningar underifrån och samhällstrender 

Kontroversiella medier innebär sådant som behandlar fenomen eller ämnen som olika 

personer kan bli osams om. Vad som är kontroversiellt kan kopplas till olika 

sammanhang och det kan förändras över tid (kontroversiell, NE). Det kan handla om att 

vissa ämnen skapar samhällsdebatt eller omtvistad vetenskap också som kan bli svåra 

att avgöra om de hör hemma på biblioteken eller inte. För bibliotekarier kan det ibland 

handla om den kvalitativa aspekten, exempelvis var gränsen går för olika medier, om 

det är vetenskapligt eller inte är också något att ta hänsyn till.  

 

Ett bibliotek för förbjudna böcker lyfter litteratur som i olika tider har räknats som 

kontroversiella för svenska bibliotek; Lilla hjärtat av Stina Wirsén, Tintin i Kongo av 

Hergé, Pippi Långstrump av Astrid Lindgren, Mein Kampf av Adolf Hitler, Giftas av 

August Strindberg, Kama Sutra, Massutmaning av Tino Sanandaji, Invandring och 

mörkläggning av Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg och Satansverserna av 

Salman Rushdie (Karlsson, 2013). Jan Lööfs barnböcker och American psyco av Bret E. 

Ellis, samt Äldreomsorgen i övre Kågedalen av Nikanor Teratologen. I den här studien 
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lyfts även vissa kontroversiella tidskrifter; Nya tider, Brand och Nordfront. Några av 

dessa medier kommer att presenteras här och andra längre fram i studien. 

 

Anders Björkman skriver i artikeln, Det finstilta fäller bokmässan – pr-poäng till Nya 

Tider, för SvD, att tidningen, Nya tider, blev portade från bokmässan (2016). Ansvarig 

för tidningen, Nya Tider, är Vávra Suk, som har rötter i Nationaldemokraterna, som 

uppstått ur Sverigedemokraterna, men sedan valde att bilda ett eget parti. Nya Tider fick 

presstöd och tidningen väckte uppståndelse under sitt deltagande på Bokmässan i 

Göteborg (Bass, 2017). Problematiska ämnen kan vara av rasistisk eller sexuell 

karaktär. Det kan även handla om vad som är vetenskapligt riktigt eller inte på 

framförallt fackavdelningen, eller att författarna har vinklat något på ett skevt sätt. 2017 

var det en bibliotekarie på Ekerö folkbibliotek som valde att inte köpa in 

Massutmaning, skriven av nationalekonomen Tino Sanandaji. Debatten kretsar kring 

huruvida titeln vinklar informationen på ett sätt som uppfattas av flera som rasistiskt. 

Det ledde till massiv kritik, hatbrev och hot om polisanmälan från Sanandaji. Sophie 

Wallebo, bibliotekschef vid Ekerö bibliotek, menar att det var svårt att avgöra kvalitén 

på Massutmaning, så de utgick dels ifrån BTJ:s (bibliotekstjänst) lektörsomdöme och 

recensioner som tydde på att den inte höll måttet. Tino Sanandaji argumenterar för att 

bibliotekets bedömning i det här fallet egentligen handlar om en bristande objektivitet, 

argumentet om kvalitet är bara enligt honom svepskäl. I Botkyrka blev det inte lika stor 

uppståndelse när de tillslut valde att inte själva inneha Massutmaning, av kvalitetsskäl, 

men att man däremot kunde låna in den från ett annat bibliotek (Lindkvist, 2017). 

Exemplet med boken Massutmaning visar på svårigheter med det mediestrategiska 

arbetet på bibliotek. Det kan vara komplicerat att bedöma hur stort inflytande 

användarna egentligen ska ha och när bibliotekarien ska stå på sig i ett beslut. Något 

som diskuteras av Åsa Söderlind och Gullvor Elf, verksamma på Borås högskola 

(2014). 

 

På flera bibliotek var det många som köpte in Lilla Hjärtat av Stina Wirsén, när den 

kom ut, år 2000. När filmen kom uppstod en debatt om huruvida figurerna skulle vara 

rasistiska stereotyper. Det handlar om att karaktären, Lilla hjärtat porträtteras likt gamla 

amerikanska nidbilder av mörkhyade slavar från kolonialistiska tider. Den har gett 

upphov till starka känslor och olika debatter rörande rasism, censur och yttrandefrihet. 

Wirsén själv och Bonnier Carlsens förlag beslutade, 2012, att inte ge ut fler böcker där 

Lilla Hjärtat ingår på grund av att den upplevs som rasistisk. I ett fall anmäldes Lilla 

hjärtat för hets mot folkgrupp, men ärendet lades ned (Svenska Dagbladet Kultur, 

2013). 

 

1.1.3 Bibliotekariens professionella roll, självcensur och intellektuell frihet 

Nationalencyklopedin beskriver självcensur som en självvald restriktiv inställning vid 

publicering av ex. nyheter (självcensur, NE). I bibliotekssammanhang kan det handla 

om en troligen omedveten återhållsamhet vid distribution av bibliotekets urval.  

Det täcker ett större område än censur då det även inbegriper mer indirekta fenomen 

som påverkar och inte bara direkta förbud.  

 

Intellektuell frihet är ett begrepp som ofta uppstår vid diskussion om bibliotek och vad 

de ska tillhandahålla. Det handlar om var och ens grundläggande frihet till tankar, 

kunskapsbildning, kreativitet och intellektuell verksamhet. Det är var och ens rätt att 

utan begränsningar kunna både ta till sig, uttrycka och sprida information. Den 
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intellektuella friheten inbegriper allt mänskligt kunnande, åsikter, kreativitet, 

intellektuell verksamhet (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet 2014, s. 

17). Rätten till kunskap är en förutsättning för tanke- och samvetsfrihet, där blir 

yttrande- och tryckfrihet nödvändiga förutsättningar för fri tillgång till information.  

 

Taylor och McMenemy argumenterar för i sin artikel, Censorship challennges to boks 

in scottish public libraries, att det kan vara svårt att beskriva skillnaden mellan urval 

och censur (2012). Stuart Hannabuss och Mary Allard argumenterar för att val måste 

göras och allt kan inte få plats på biblioteket och att de måste ta hänsyn till de 

ekonomiska medel som tillhandahålls då biblioteken inte är en vinstdrivande 

verksamhet. Det kan även handla om att bibliotekarierna känner till problematik kring 

vissa ämnen och därför väljer att undvika att köpa in eller gallra dessa medier. Med att 

begränsa urvalet menas här allt som kan innebära att bibliotekens utbud på något sätt 

inskränks. Om bibliotekarierna väljer att inte köpa in ett verk eller om intressegrupper 

plockar bort dem från hyllorna är slutresultatet ändå att verket inte finns tillgängligt, en 

form av censur har ägt rum (Hannabuss & Allard, 2001).  

 

Staffan Kjellmor beskriver två olika typer av frihet; frihet till och frihet från. Frihet från 

är det uteslutande perspektivet, som innebär ett avsägande av ansvar och kan verka 

beskyddande. Frihet till är det mer socialistiska synsättet, som handlar om individers 

lika möjligheter att vara fria, exempelvis allas rätt till vissa önskvärda materiella och 

immateriella behövligheter (Kjellmor, 1977). Det är två perspektiv som ställs mot 

varandra och kan liknas vid bibliotekariers uppdrag för frihet till men även frihet från 

det som finns på biblioteket. Förenklat kan man säga att frihet till förutsätter ett ansvar 

hos användarna att själva kunna avgöra och välja på biblioteken, vad en förälders barn 

ska ta del av exempelvis. Frihet från avsäger i viss mån det ansvaret, som istället läggs 

på bibliotekarierna, det blir upp till dem att avgöra vad de ska skydda användarna ifrån. 

Dessa två frihetsperspektiv används på ett likande sätt i Söderlinds och Elfs rapport 

(2014). 

 

1.2 Problemformulering  

Söderlind och Elf belyser flera problem som uppstår i arbetet med urval på bibliotek, 

bland annat hur stort inflytande biblioteken ska ha över mediebeståndet och hur 

samlingarna ska konstrueras. I förhållande till användarstyrda urval diskuteras kontroll 

och bibliotekens oberoende. Det är komplicerat ur ett demokratiskt perspektiv för 

bibliotekarier att ha ett brett urval som täcker en mångfald av individer samtidigt som 

biblioteken ska motverka främlingsfientlighet och sådant som är kränkande. Det ska 

vara upp till användaren att själv bilda sig en uppfattning om den kunskap och 

information hen finner på biblioteket. Det visar sig i deras resultat att bibliotekarier har 

olika sätt att arbeta med dessa uppgifter i praktiken (Söderlind & Elf, 2014, s. 11). En 

del bibliotekarier har den svenska bibliotekslagen som främsta bedömningshjälp vid 

inköp, ibland görs en kompromiss där man fjärrlånar en bok från ett annat bibliotek 

istället för att köpa in den. Somliga menar att det bör avgöras vid samtal med 

användaren om en viss media är olämplig eller inte. Författarna visar även på en rapport 

från svensk biblioteksförening som talar för hur svårdefinierat begreppet kvalitet är för 

folkbibliotekarier (Söderlind och Elf, 2014, s.11). Det är något som även kommer att 

studeras i den här uppsatsen, hur folkbibliotekarier värderar och uppfattar 

kvalitetsperspektivet i sitt uppdrag. Det kan också vara komplicerat att studera 

exempelvis självcensur för om det sker är det oftast svårt att medvetandegöra sådana 
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processer då de tenderar till att vara osynliga fenomen, sådant som tas för givet 

(Hannabuss & Allard, 2001). En bibliotekarie kan själv högt värdera intellektuell frihet 

och anse sig fri från självcensur samtidigt som denne, omedvetet är väldigt selektiv vid 

urvalsarbetet, något som visade sig förekomma i två studier som Taylor och Mcmenemy 

lyfter i sin forskning (2012). Sanna Talja menar att människors identiteter påverkas av 

interaktioner med andra människor, alltså att människors sociala roller varierar i olika 

situationer (Hedemark, 2014, s. 12–14). Detta är det mångsidiga problemområde som 

undersöks i den här studien. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Den här studien syftar till att undersöka bibliotekariens uppfattningar om olika 

påtryckningar på svenska folkbiblioteks mediebestånd idag och vart de kommer ifrån, 

exempelvis ovanifrån, underifrån eller sidledes. 

 

• Vilka påtryckningar och kontroverser kan folkbibliotekarier uppleva i arbetet 

med urval? 

• Varifrån och på vilket sätt uppkommer påtryckningarna på svenska 

folkbibliotekens urval utifrån Jacobsen & Thorsviks modell; underifrån, 

ovanifrån eller sidledes? 

• Hur medvetandegör folkbibliotekarier urvalsprocessen för att hantera subjektiv 

och yttre påverkan? 

 

1.4 Avgränsning 

Den här undersökningen utgår ifrån bibliotekariernas eget arbete och syn på 

urvalsbegränsningar och arbetet med urvalsprocesser. Det är oftast de som arbetar 

dagligen med detta och det är bibliotekarierna själva som väljer vad som ska finnas på 

biblioteken i slutändan till skillnad från bibliotekets användare och de styrande 

cheferna. Området urvalsbegränsningar är stort och kan innehålla många olika aspekter 

och teman, exempelvis lagar och riktlinjer, datoranvändning, läsfrämjande aktiviteter, 

etiska förhållningssätt, subjektiv påverkan och medieplanering. Det är därför viktigt att 

här aningen avgränsa till några av dessa och inte alla.  

 

I undersökningen kommer inte studeras datoranvändningen eller den censur som berör 

datorerna på biblioteken. Avtal eller liknande för vad användarna får eller inte får göra 

på datorerna på biblioteken kommer inte heller lyftas. Det är irrelevant för vad som 

studeras här och att ta med den aspekten skulle det röra sig utanför ämnet en aning. 

Fokus här ligger istället på medierna. Mestadels tryckt litteratur, här ingår även film, 

musik, spel och liknande, samt att e-medier inte utesluts, men urval kring dessa kan 

skilja sig mycket från tryckta källor, de utesluts inte, men de prioriteras inte i 

forskningen som här bedrivs. 

 

Studien kommer uteslutande beröra folkbibliotek, det finns många andra bibliotekstyper 

som exempelvis skolbibliotek, universitetsbibliotek och specialbibliotek, men uppgifter 

om dessa kommer ej att användas här. Olika bibliotek fyller olika behov och det kan se 

variera vad biblioteket ska tillhandahålla, exempelvis att universitetsbibliotek ska 

inneha medier som behövs till de olika utbildningarna som bedrivs på universitetet, 

något som inte alls är ett uppdrag för folkbibliotek. Därför blir det för stort om den här 

typen av studie ska genomföras på olika bibliotekstyper. Jämförande av data i studien 
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blir mer korrekt vid bedömning av samma typ av bibliotek än om jag hade studerat 

olika. Även om undersökningen syftar till att studera främst svenska bibliotek, kommer 

studier från utlandet att användas. De är relevanta som exempel och som komplement 

till den bristande svenska vetenskapliga forskningen i den här studien.  

 

2 Forskningsöversikt 
Då man söker i databaserna Lisa och Lista om collection developement 

(medieplanering) och påverkan på urval inom bibliotek så finns där en hel del material. 

Det som berör svenska förhållanden på folkbibliotek är dock mycket begränsat. De 

texter som handlar om hur det ser ut i Sverige är oftast inte helt vetenskapliga, det 

handlar om dokument som ska fungerar mer som handböcker för praktiskt bruk, 

exempelvis Söderlind och Elf (2014). De fungerar som komplement till de frånvarande 

svenska vetenskapliga studierna. Forskningen presenteras utifrån perspektiven; lagar 

och riktlinjer, påtryckningar underifrån och samhällstrender, samt professionell roll 

och självcensur som är centrala begrepp för den här studien. Där lagar och riktlinjer går 

under regulativt perspektiv, påtryckningar underifrån och samhällstrender placeras 

under normativt perspektiv och professionell roll och självcensur som ställs under 

kognitivt perspektiv. Mer om modellen, som tagits fram av Jacobsen och Thorsvik 

(2014), presenteras senare i teorikapitlet.  

 

2.1 Lagar och riktlinjer 

I det här avsnittet lyfts fyra texter, de första två beskriver kort vilka lagar och riktlinjer 

som riktar sig främst till bibliotek, såväl internationell som nationell. Den tredje studien 

ger en kort genomgång för hur censur på folkbibliotek har yttrat sig genom olika tider 

och vad som ansetts kontroversiellt. Den fokuserar på Skotska folkbibliotek, men lyfter 

flera internationella fall. Den sista undersökningen visar ett exempel på hur censur på ett 

stort Australienskt bibliotek påverkat samhället och invånarna.  

 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) uttrycker att 

bibliotekarier ska måna om allas rätt till intellektuell frihet och en mångfald av 

informationsbehov. IFLA menar att strikt objektivitet leder till det bäst balanserade 

urvalet. IFLA:s riktlinjer visar även på bibliotekariers professionella förhållningssätt då 

de inte ska låta sina egna åsikter påverka deras arbete, utan de ska istället vara objektiva 

och opartiska i arbetet med urval (IFLA, 2012, s. 1–4). Enligt svensk bibliotekslag är 

det kommunerna som är ansvariga för folkbiblioteken. Där står även att folkbibliotekens 

bestånd ska präglas av allsidighet och kvalitet. Bibliotekslagen, paragraf 4 och 5 

behandlar prioriterade användargrupper för biblioteken, dessa är; barn och unga, de 

nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch), 

samt andra språk utöver de nationella (samt svenska minoritetsspråken) och lättläst 

svenska (SFS 2013:801).  

 

Kelly Taylor och David McMenemy visar i sin artikel Censorship challenges to books 

in Scottish public libraries, på flera texter (Thomson, 1975; Berwick, Sayers, 2007; 

Malley 1990) att censur på folkbibliotek alltid har förekommit genom historien. Under 

Andra världskriget, 1930–1940, fick uppviglande medier stort fokus för censur, 1960 

fanns det en oro för att den ökade toleransen skulle få biblioteken att för mycket vad 

gäller olämplig och obscen litteratur. Under 1970–1980 fick många länder en ökad 

mångkulturism som banade väg för medvetenhet om hur intoleranta religiösa och 
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rasistiska medier skadar människor. Efter det visar forskning på att det som legat i fokus 

för censur handlat om politiska ämnen. Författarna lyfter en studie av Oppheim och 

Smith, som argumenterar för att det finns mycket forskning om bibliotek och censur, 

men att den minskar efter 1970 (Taylor & McMenemy, 2012, s. 1954–1955). Taylor 

och McMenemy beskriver att medieplaneringen även kan användas för att förhindra 

självcensur. Självcensur innebär här att bibliotekariens egna åsikter och värderingar 

påverkar valet mellan olika medier (Taylor & McMenemy, 2012, s. 158).  

 

Ken Gelder utgår från en händelse i Australien, som dokumenterades av Nicole Moore, 

i sin artikel The censor's library. Moore hittade, på biblioteket i Australiens 

nationalarkiv stora samlingar som genom historien censurerats bort från offentligheten 

och biblioteken. Bibliotekarierna var inte ens själva medvetna om deras existens. Hon 

målar upp en väldigt annorlunda historisk kultur för sociala och litterära klimat som 

kanske hade kunnat vara möjlig om urvalsbegränsningen inte hade satt stopp för det 

(Gelder, 2013). 

 

2.2 Påtryckningar underifrån och samhällstrender 

Första undersökningen behandlar bibliotekets möte med användaren, hur det i modern 

tid skett ett skifte i hur biblioteket förhåller sig till användaren och dennes 

informationsbehov. Den andra artikeln behandlar hur användarstyrda förvärv påverkar 

bibliotekens urval. Den sista texten visar på hur intressegrupper i USA går samman för 

att inskränka urvalet på de offentliga bibliotekens samlingar. 

 

Åse Hedemark lyfter Sanna Taljas syn på benämning av användare, i sin artikel, 

Constituting Information and User as research objects, hon menar att deras roller 

varierar i olika sociala situationer, dessa identiteter påverkas av interaktioner med andra. 

Democratic governance, lyfts också av Hedemark, en artikel av James March & Johan 

Olsen, de visar på också på hur organisationens kategorier av olika användargrupper 

påverkar användarens informationssöknings beteende och bruk av verksamheten. March 

och Olsen argumenterar för att organisationer innehåller normer och värderingar som 

människor omedvetet förhåller sig till och formar på så vis hur man borde uppföra sig 

på, exempelvis ett bibliotek (Hedemark, 2014, s. 12–14).  

 

Användares inflytande över bibliotek har sedan 2000-talet blivit mycket större, visar 

artikeln Patron-driven acquisitions: an introduction and literature review, skriven av 

Judith M. Nixon, Robert S. Freeman och Suzanne M. Ward (2010, s. 120). Att 

användare ska kunna lämna inköpsförslag anses numera som självklart, enligt Nixon et. 

al. Studien visar på att medier som köptes in som inköpsförslag cirkulerar mer än de 

medier som valdes och köptes in genom traditionella kanaler, och de bestred inte heller 

kriterierna för urval. Det finns forskning som visar på hur de positiva effekterna av 

användarstyrda förvärv behandlar siffror som inte har tillräckligt vetenskapliga bevis. 

Studierna för den här svagheten presenteras i artikeln Patron-driven acquisitions: an 

introduction and literature review, skriven av Jean-Mark Sens och Anthony J. Fonseca 

(2013, s. 375). 

 

Den här studien handlar till stor del om vilka material, medier eller tjänster som 

biblioteken ska inneha. I artikeln, Protecting first amendment rights in public libraries 

utgår Lee B. Brawner från ett brev han själv skrivit, 1997. Hans bibliotek blev angripet 

av organiseringsgruppen, Family Friendly Libraries (FFL), som är en riksomfattande 
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familjeorganisation i Colorado. De hade för avsikt att begränsa bibliotekets urval, det 

kunde handla om medier som de upplever motsäger deras religion och innehåll av 

sexuell karaktär. Han bad bibliotekarier att möta detta hot mot biblioteken, och han 

kallar dem till att använda sitt eget omdöme innan deras rättighet till tillgången av 

bibliotekets material och information blir inskränkt. FFL:s kampanj sätter press på de 

kommunala biblioteken att begränsa urvalet och personer från tillgång till bibliotekets 

material, information och tjänster (Brawner, 1997, s. 5–7).  

 

2.3 Bibliotekariens professionella roll och självcensur 

Den första studien berör amerikanska folkbibliotek och främst de mer osynliga fenomen 

som kan påverka bibliotekens urval, samt samhällstrender. Författarna lyfter även vad 

som ingår i den professionella roller vad bibliotekarierna ska bedöma efter och inneha 

på biblioteket. Den andra artikeln har studerat censur vad gäller främst HBTQ relaterade 

medier på amerikanska folkbibliotek. Den sista texten berör svenska folkbibliotek, 

Hedemarks artikel, där studeras folkbibliotekets relation till användaren, exempelvis hur 

det sett ut historiskt samt vilka trender som styr numera och hur användare påverkar 

urvalet i moderna svenska bibliotek. 

 

Stuart Hannabuss och Mary Allard tar upp komplexiteten i fråga om censur och frihet, i 

sin artikel, Issues of censorship (2001). Professionen som bibliotekarie går hand i hand 

med den privata rollen och människor har en förmåga att bedöma subjektivt och tro att 

de har rätt. Faktorerna är oftast av social, politisk, religiös, konstnärlig, moral eller 

etnisk natur. De argumenterar för att censuren bringar fram det bästa och de värsta i 

fråga om urval och att det är komplext (Hannabuss & Allard, 2001, s. 81–88). 

Hannabuss och Allard argumenterar kring politisk korrekthet; sociala förbud och 

riktlinjer för vad som är okej att säga och inte. Det blir en problematik i att skydda det 

sårbara, ett perspektiv som menar på att om vi inte skyddar dessa (exempelvis 

värderingar) så blir resultatet att vi inskränker friheten för den skull. Det faller i 

slutändan på den lokala befolkningen och deras behov, samt vad de önskar av sitt 

bibliotek. I bedömningen av urval på bibliotek bör man undvika generaliseringar av 

bibliotekens urval och låntagarnas behov för att ge plats åt det lokala behov som finns 

utan att inskränka på friheten eller kränka mänskliga rättigheter. För att detta ska 

fungera finns de professionella bibliotekarier. Om somliga bibliotek väljer att förbjuda 

vissa verk utefter särskilda urvalsprinciper, må då så ske. Oftast står konservativa mot 

liberala värderingar. På sätt och vis är varje inköp en indikation av bibliotekets 

prioritering, och vad som censureras (Hannabuss & Allard, 2001, s. 8).  

 

Det är ingen lätt sak att försöka hålla en demokratisk balans i urvalen på bibliotek, 

särskilt när det lätt kan uppstå som en omedveten handling som observeras i människans 

sinne när hen gör bedömningar. Människor är till naturen selektiva varelser, den 

kognitiva förmågan kan inte bedöma helt objektivt (Gärling & Biel, 2012, s. 60–61). 

Karen Antells och Molly Strothmanns skriver om selektiv bedömning, som mycket väl 

kan innebära en slags självcensur. De argumenterar att det främst är en inre process som 

sedan projiceras mot externa faktorer. Författarna ställer frågan om självcensur i olika 

bedömningar av urval på biblioteket, i sin artikel, Self-Censorship in selection of LGBT-

themed materials. Författarna menar på att eftersom bedömningen sker privat, är det en 

osynlig process (Antell & Strothmann, 2013, s. 104–105).  Frågan är om människor kan 

medvetandegöra det selektiva i urvalen och undvika självcensur och om det är möjligt 

att ta bort vår egen tro i arbetet med urval och samlingar. Antell och Strothmanns text 
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fokuserar främst på HBTQ-litteraturen på bibliotek, och visa på hur de amerikanska 

bibliotek vanligen kommer i skymundan. Censur kan ske i alla möjliga former, från det 

uppenbara av bokbål till att helt enkelt inte veta var en ska titta, diskuterar författarna i 

sin slutsats (Antell & Strothmann, 2013, s. 105–107). 

 

Artikeln, Mötet mellan folkbibliotek och användare, av Åse Hedemark, visar hur 

exempelvis användarundersökningar traditionellt haft ett fokus på individen inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Under 90-talet började man istället ta hänsyn till 

ett större socialt kulturperspektiv, Hedemark argumenterar för kontextens betydelse för 

en användares informationsbehov. Studien visar på att det finns två uppdrag för 

folkbibliotek, dels folkbildningen, som praktiseras även idag men även det 

demokratiska uppdraget att tillhandahålla medier av god kvalitet och av den rätta sorten 

(2014, s. 13–14). I Åse Hedemarks artikel redogör Arthur Hafner och Jennifer Sterling-

Folker för hur folkbibliotekariers roll som demokratiförmedlare idag har fått en annan 

karaktär. De pekar på tre faktorer för den här utvecklingen; användarstyrd efterfrågan 

som policy, lånestatistik är styrande och fokus på underhållningsmedier.  
 

2.4 Rapporter och populärvetenskap 

I det här kapitlet presenteras de undersökningar som inte är peer-reviewed (Peer review 

är en form av kvalitetsgranskning som säkrar att den publicerade forskningen håller en 

hög standard). Framförallt är det Söderlinds och Els rapport är en praktisk källa som är 

mycket genomgående i ämnet och den används här som komplement till den bristande 

forskningen i ämnet vad gäller svenska folkbibliotek. Den andra texten är en bok som 

redogör för svensk censurhistoria, men den berör Sverige generellt och har därför inte 

fokus på bibliotek. Sist presenteras en kandidatuppsats som har vissa likheter med här 

studien, fastän den genomfördes 2012. 

 

Åsa Söderlinds och Gunvor Elf är universitetslektorer vid högskolan i Borås, de 

genomförde rapporten Vi arbetar i medborgarnas tjänst, på uppdrag av svensk 

biblioteksförening. Det är en översikt för hur mediestrategiskt arbete har sett ut på 

svenska bibliotek, med analys mot bland annat de olika bibliotekens medieplaner. Där 

studerar Söderlind och Elf bibliotekarier på akademiska-, folk-, sjukhus-, skol- och 

regionbibliotek. Undersökningen visade att det mediestrategiska arbetet var 

användarstyrt, där forsknings- och folkbiblioteken använde sig av ett så kallat flytande 

bestånd (Söderlind & Elf, 2014, s. 7–9). Flytande bestånd innebär att medierna 

cirkulerar mellan olika bibliotek i en kommun, men istället för att skickas tillbaka till 

det biblioteket boken från början tillhör så stannar den kvar där den lämnats tillbaka. 

Det finns olika nivåer för hur pass flytande ett bestånd inom en kommun är, på många 

bibliotek skickas boken vanligen tillbaka till det bibliotek som den tillhör (Karlsson, 

2014, s. 4–7). Söderlind och Elf diskuterar två viktiga begrepp, bulkköp och 

användarstyrda förvärv (Patron-driven acqusitions) som är viktiga för mediestrategiskt 

arbete på bibliotek. Bulkköp innebär att biblioteken köper ett paket med ett förvalt antal 

medier, de kan se olika ut. Användarstyrda förvärv som berör användares behov och 

efterfrågan, såsom inköpsförslag exempelvis, det är främst något som brukas inom 

biblioteksforskning. De argumenterar för att medieplanen behövs då den kan användas 

för att tillgodose användarnas behov, få bättre kunskap om mediebeståndet, effektivisera 

mediehanteringen. Medieplanen kan också skapa budgetunderlag genom exempelvis 

statistik, samt fungera som gemensamt dokument för bibliotekarier att arbeta efter, följa 

upp och utvärdera (Söderlind & Elf, 2014, s. 35 – 53). Olika styrande trender som lyfts 
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är flytande bestånd, samt att man ska effektivisera mediearbetet och att bibliotekets 

samlingar blir allt mer digitaliserade. Andra trender är att urvalet ska styras av 

användarnas efterfrågan och att det finns en regional samverkan mellan biblioteken 

(Söderlind & Elf, 2014, s. 55–65). Det framgår även att censurfrågan är något som 

många bibliotekarier lever med, exempelvis att de är medvetna om att biblioteket kan 

påverkas av censur (Söderlind & Elf, 2014, s. 83–87).  
 

I Sverige från den första daterade boken, år 1483 såg det länge mörkt ut för yttrande- 

och tryckfriheten. Bent Åhléns bok ger en genomgående bakgrund till hur det sett ut i 

Sverige för demokrati och frihet, dock inte något fokus på biblioteken. Under 1661–

1770 i Sverige kunde det innebära döden att gå emot censuren, bara det att ha en 

avvikande mening var liktydigt med döden som straff. Under den tiden krävde 

statsmakten underkastelse och kyrkan krävde folkets godtagande av dess ortodoxa läror 

och tuktan (Åhlén, 1987, s. 5–7). I historien har det ofta förekommit en kamp mellan 

friheten och censuren, frihetsförordningar har bestämts men sedan ofta kort därefter 

angripits av förbud som ofta eskalerat till censur. Exempelvis år 1812, då 

indragningsmakten lades till dåvarande, 1810 års, tryckfrihetsförordning, som gjorde 

det möjligt för regeringen att förbjuda en tidskrift, tidning eller bok som ansågs farlig, 

utan anledning eller stöd. Kontroll har utnyttjats av regeringen för att tysta 

frihetsrörelser, med argumentet att det var för allmänhetens säkerhet (Åhlén, 1987, s. 9–

11, 229). 1949 stadgades den yttrande- och tryckfrihetsförordning som vi har än idag, 

första inledande paragrafen. Vissa ord här och där har ändrats och lagts till men annars 

är det samma lag (Åhlén, 1987). 
 

Pontus Karlssons kandidatuppsats, Censur och urvalsbegränsning; En undersökning om 

hur bibliotekens urval begränsas och vilka som önskar göra detta, visar på hur 

bibliotekarier anser att urval måste göras och att det är ett nödvändigt ont. Ekonomin är 

främsta anledningen till urvalsbegränsningar, där bibliotekarierna menar att det direkt 

påverkar deras vardagliga arbete på ett hämmande sätt. Vanligaste klagomålen kommer 

från föräldrar som vill skydda sina barn från kontroversiella eller olämpliga ämnen. 

Dessa personer vill dock ha en konstruktiv diskussion med bibliotekarien. 

Bibliotekarierna prioriterar barn- och unga som en användargrupp som på sätt och vis 

behöver deras beskydd och ledning, men inte på samma sätt som lärare eller föräldrar 

har ansvar. Bibliotekarierna är skeptiska till ex. spel och positiva till film, något som de 

baserar på magkänsla. De intervjuade uttrycker att de inte har någon tydligt formulerad 

medieplan och att efterfrågan genom exempelvis inköpsförslag och lånestatistik är 

styrande för bibliotekets urval. Bibliotekarierna önskar bättre och friare 

arbetsförhållanden för att kunna köpa in vad de behöver. De komplikationer som 

uppstår vid ifrågasättande av urvalet löses oftast med samtal, det är viktigt att ge motiv 

till varför urvalen vid medieplanering gjorts (Karlsson, 2012).  
 

3 Teori 
Teorin som används i den här studien är en modell från Dag Ingvar Jacobsen och Jan 

Thorsvik som heter Kännetecken för de tre institutionella pelarna som presenteras i 

deras bok Hur moderna organisationer fungerar. På bibliotek sker påverkan utifrån den 

här modellen utifrån tre olika nivåer, ovan, under och sidledes, som återfinns i tabellen 

nedan. 
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De tre kategorierna ger en helhetsbild av hur omvärlden ser på organisationens funktion 

i samhället. Det finns särskilt angivna regler, värderingar och mål att förhålla sig till 

inom exempelvis ett företag, man har en yrkesroll och olika situationer att förhålla sig 

till (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 200). Även om biblioteken inte är vinstdrivande 

företag så är de tvungna att förhålla sig till detta på liknande sätt som företagets 

anställda och tjänstemän behöver förhålla sig arbetsgivaren och anpassa sig för att 

organisationen ska fungera. 

 

 Regulativ 
(Ovanifrån) 

Normativ 
(Underifrån) 

Kognitiv 
(Sidledes) 

Grundval 
för tryck 

Lagar/regler Värderingar och 
förväntningar 

”Självklara” 
uppfattningar om 
vad som bör göras 

Grundval 
för 
anpassning 

Tvång Social förpliktelse Vilja att efterlikna 

Grundval 
för 
legitimitet 

Formellt 
godkännande 

Moralisk acceptans Göra det som 
uppfattas riktigt 

Figuren här ovan kallas Kännetecken för de tre institutionella pelarna och är en modell som 

presenteras i Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsviks bok, Hur moderna organisationer 

fungerar. Figuren som visas här är samma modell som visas i originalboken (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 200). 

 

Påverkan ovanifrån kommer i den här studien från ledningen som utifrån 

biblioteksperspektiv är kommunen. Det handlar i Sverige främst om ekonomiska 

resurser och fördelning av dessa, även lagstiftning och direktiv från staten som kan 

påverka hamnar i den här kategorin. Direkt censur kan förekomma åtminstone rent 

teoretiskt från detta perspektiv. Påverkan ovanifrån kallas här för regulativ då den syftar 

på högre styrning. Perspektivet underifrån sett handlar om hur olika användare påverkar 

biblioteket. Det kan vara intressegrupper, fristående organisationer eller privatpersoner 

som vill att biblioteket ska ta bort eller köpa in visst material. Många bibliotek köper in 

det som efterfrågas av användarna, det är därför ett skäl till att ha med den här kategorin 

då den påverkar en stor del av urvalet. Värderingar eller ideal som politisk korrekthet 

kan användas som underlag för exempelvis användares eller organisationers kritik av 

bibliotekets urval. Normativ kallas denna nivå som syftar till de styrningar som finns i 

samhället i form av moral och etik, exempelvis samhällstrender. Det som anses som rätt 

och riktigt av allmänheten utan att de uttalat står med i några lagar eller styrdokument.  

Sidledes handlar om hur bibliotekarierna och biblioteken påverkar varandra. Vad gäller 

andra organisationsformer är det relevant att tala om konkurrens och samtidigt 

samverkan mellan personer på olika arbetsplatser. Även om bibliotek inte är några 

vinstdrivande företag så är de heller inte helt omedvetna om vad andra bibliotek har valt 

att prioritera och arbeta med. Det kan vara mer indirekta fenomen som sker i den 

individuella bibliotekariens omedvetna påverkan i urvalsprocessen, en så kallad 

subjektiv påverkan. Det kan också handla om kollektiva föreställningar inom 

arbetsplatsen eller gruppen man tillhör, något som kan påverka bibliotekariens val. Den 

här nivån kallas kognitiv, här ingår medarbetare och andra biblioteks förväntningar och 

synpunkter. 
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Det handlar här om att studera hur väl biblioteken genomför sitt uppdrag utefter vad 

omgivningen bedömer att biblioteken ska arbeta med. Det kan bli problematiskt om 

biblioteket inte lever upp till vad omvärlden önskar av det, om organisationen inte 

överensstämmer med de krav som finns på den. Biblioteket kan ifrågasättas eller 

kritiseras för detta, något som kan skapa problem för bibliotekarierna. Detta kommer 

analyseras utefter vad de verksamma bibliotekarierna upplever att de påverkas på olika 

nivåer i sitt arbete med urvalsprinciper och mediestrategiskt arbete (Söderlind och Elf, 

2014). 

 

4 Metod  
I den här delen beskrivs metoden för den här studien, samt varför den valts och hur det 

gick till. Först ges en kort beskrivning av metodvalet och vad det innebär. Sedan ges en 

beskrivning av tillvägagångssättet med arbetet av metodens urval och 

datainsamlingsprocessen. Därefter följer en kort presentation av de fyra informanterna 

och efter det bedöms etiska överväganden för undersökningen. Avslutningsvis beskrivs 

analysmetoden för hur jag använder teorin i den här undersökningen. 

 

4.1 Val av metod 

Metoden som används i den här studien är djupgående samtalsintervjuer med aktiva 

folkbibliotekarier. Det är genom intervju lättare att skapa ett naturligt samtal där 

intervjupersonerna kan reflektera hur de ser på och agerar gällande det som studeras, än 

det hade varit i kvantitativ metod. Kvalitativa intervjuer är passande då det är 

bibliotekariernas egna uppfattningar som studeras. Det är även en mer lämplig metod 

för kvalitativ undersökning än exempelvis enkäter hade varit då de tenderar till att ha 

mer kvantitativ karaktär (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17–37). Samtalsintervjuer 

används när forskaren vill undersöka intervjupersonernas egna uppfattningar och 

åsikter, det läggs stort fokus på hur olika fenomen gestaltas i praktiken, istället för som i 

en frågeundersökning, där man istället studerar hur ofta ett fenomen förekommer 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 225–283). Problemet med 

intervjuer är att de utgår ifrån mänskligt kunnande, där tyvärr minne och bedömning kan 

vara bristfälliga i fråga om korrekthet. Därför kan man säga att reliabiliteten med den 

här metoden inte är helt generaliserbar, men validiteten är däremot överensstämmande 

med studien (Kvale & Brinkmann 2014, s. 31–33).  

 

Det är viktigt att få informantens samtycke till användande av dess personliga 

information och utlåtanden, och om personen nekar ska forskaren ta hänsyn till det. 

Som forskare ska man även fråga om tillåtelse till inspelning om sådan görs. Man ska 

även be om informanternas tillåtelse till att fotografera, samt spela in film eller audio, 

om det skulle användas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 97–115), vilket görs här i 

förfrågan muntligt, såväl som i mejl (se Bilaga A, Mejlutskick), och intervjuguiden 

vilken information som kommer att användas (ålder, kön och bibliotekstyp), samt lite 

om studien. I intervjuguiderna informeras även om att intervjun kommer att spelas in, 

men då endast audio (Bilaga B, Intervjuguide 1, 2018; Bilaga C, Intervjuguide 2, 2018). 

Namnen på bibliotekarierna och biblioteken är fingerade, även detta informerade jag 

intervjupersonerna om i mejl och muntligt. För de tre intervjuerna som genomfördes 

2017 hade inte tillåtelse för att få använda ålder och könstillhörighet efterfrågats och det 

var därför något som gjordes efteråt inför den här uppsatsen.  
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4.2 Urval 

Det urvalet som används här kallas för bekvämlighetsurval, det innebär att urvalet ej 

skedde slumpmässigt. En följd av detta är svårigheten med hur representativt resultatet 

blir, då det försvårar möjligheten till generaliseringar utifrån de insamlade data 

(Esaiasson et al, 2012, s. 188). I den här studien valdes folkbibliotekarierna medvetet och 

det var inte ett slumpmässigt urval då jag ville vara säker på att de uppfyllde vissa 

kriterier. De önskemål jag hade för informanterna var att de skulle vara aktivt 

verksamma på folkbibliotek, samt ha någon form av medieansvar för urval (inköp 

exempelvis). Det var även en önskan att studera två mindre bibliotek, två mellanstora 

och två större bibliotek. Detta för att kunna uttyda likheter och skillnader för olika stora 

bibliotek, samt att det är en förutsättning om informanterna om de praktiskt arbetar med 

urval. Det skickades ut sju stycken förfrågningar för intervju till sju olika bibliotekarier 

som är verksamma på olika bibliotek och orter i Sverige, 2018. Två av de sju 

informanterna lämnade återbud och de återstående fyra intervjuerna genomfördes. En av 

de fyra valdes sedan bort på grund av flera brister, dels att bibliotekarien inte var 

medieansvarig, men även den bristande kvalitén på ljudinspelningen, som var så 

störande att det var mycket information som föll bort. 

 

Det fanns tre stycken färdigtranskriberade intervjuer som genomfördes 2017 (se Bilaga 

C, Intervjuguide 2, 2017), varav en används här, de genomfördes med lite annorlunda 

frågor och förutsättningar än de fyra nya intervjuerna från 2018 (se Bilaga B, 

Intervjuguide 1, 2018), men de tillhör samma ämnesområde. Jag kunde inte välja någon 

av de andra två från 2017, då de berörde ett universitetsbibliotek och ett skolbibliotek 

istället för folkbibliotek. Sammanlagt blir det fyra intervjuer som används i den här 

uppsatsen, tre från 2018 och en från 2017. 

 

Samtliga bibliotekarier som intervjuas i den här studien ansvarar främst för medier för 

vuxna, något som naturligtvis har påverkat resultatet. Det var ett medvetet val att bevara 

viss anonymitet vad gäller personlig information, för att få intervjupersonerna att känna 

sig trygga och bekväma nog att tala om känsligare frågor. Det kan vara känsliga ämnen 

som berörs i den här uppsatsen och att de då kan känna sig mer bekväma om det inte är 

lika lätt att koppla informationen till just deras individ. (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna är mellan 30 - 60 min långa. Nedan följer en kort presentation av 

intervjupersonerna, Kim, Hadi, Love och Sasja, som jag har valt att kalla dem (namnen 

på informanterna och biblioteken är fingerade). 

 

4.2.1 Kim 

Kim är 49 år och tog examen i Uppsala 1994 och har jobbat på Nuzi folkbibliotek i 11 

år, varav två år med medieansvar. Han har ansvar inom facklitteratur på 

vuxenavdelningen. Han är den näst äldsta av informanterna. Kim är verksam i Nuzi 

kommun, som här räknas som en medelstor kommun vad gäller befolkningsantal (Kim, 

2018).  

 

4.2.2 Hadi 

Hadi tog sin examen 1991 i Borås, hon är 57 år och har arbetat i 27 år som bibliotekarie, 

21 av dem åren på Alexandria och resterande sex år på sjukhusbibliotek. Hon hade först 

ansvar för specialmedier såsom talböcker, exempelvis Daisy och Legimus i ungefär 10 

år. Bibliotekarierna där arbetar som ämnesansvariga och Hadi ansvarar för vuxenfakta, 

samt avdelningen för natur och samhälle. Hon är den äldsta av de intervjuade och 



 

 

 

18 

Alexandria där hon arbetar tillhör den största kommunen, informanterna från de andra 

bibliotekens är betydligt mindre. 

 

4.2.3 Love 

Love tog sin examen 2013, i Borås, sedan dess har han arbetat som bibliotekarie i fem 

år, varav ett halvår på Ashurbanipals folkbibliotek. Han är 32 år, vilket gör honom till 

den yngsta intervjupersonen. Han har störst medieansvar av alla i Ashurbanipal, som är 

i en medelstor kommun, ungefär i samma storlek som Nuzis kommun, där Kim arbetar. 

Förutom ansvar över medieplaneringen så har Love skönlitteratur för vuxna som 

ansvarsområde (Love, 2018).  

 

4.2.4 Sasja 

Sasja tog examen i Borås 1997, sedan dess har hon arbetat som bibliotekarie i 21 år, 

varav 14 år på Ebla folkbibliotek, resterande som skolbibliotekarie på en av Eblas 

integrerade filialer. Hon är 49 år, liksom Kim, av medelålder i förhållande till de andra 

informanterna. Sasja sitter med i medieansvarsgruppen, där de är ungefär sex personer 

tillsammans har ett övergripande medieansvar. Utöver det ansvarar hon för 

fackavdelningen för vuxna på en filial. Ebla tillhör den minsta kommunen av de fyra 

studerade, men det är ingen stor skillnad mellan den och de orter där Love och Kim 

arbetar (Sasja, 2017).  

 

4.3 Analysmetod 

Här analyseras data för min studie genom de tre kategorier som presenteras av 

Jacobsens och Thorsviks modell Kännetecken för de tre institutionella pelarna. 

Biblioteket är en organisation, på många sätt kan verksamheten likna en 

företagsorganisation men utan vinstintresse. Det visar sig bland annat på att biblioteken 

har som mål att höja besöks- och lånestatistik, där försäljningsstrategier används för 

exempelvis skyltning och placering av medier som är applicerbara även för bibliotek 

vad gäller utlån. Det som skiljer sig är att folkbibliotekens uppdragsgivare är 

kommunen och att de inte har vinstindrivande intressen. 

 

Genom att studera hur kritik och kontroversiella frågor uppstår kan man se dess kontext 

utifrån om de uppkommer ovanifrån, sidledes eller underifrån. När olika problematiska 

situationer uppstår mellan bibliotekarier och biblioteksanvändare, kollegor och chefer, 

så är det många gånger ett ifrågasättande av bibliotekariens genomförda arbete. 

Påverkan ovanifrån kommer i den här studien från ledningen som är kommunen, 

politiker samt chefer. Perspektivet underifrån handlar om hur låntagare och användare 

påverkar. Sidledes handlar om hur biblioteken och bibliotekarierna påverkar varandra, 

samt den inre processen för hur den enskilda bibliotekarien påverkar bibliotekens urval. 

De tre pelarna ger en helhetsbild av hur omvärlden ser på organisationens funktion i 

samhället. 

 

Modellen kan fungera som hjälp att uttyda mönster i hur olika urvalsprocesser och 

kontroversiella ämnen tillkommer. Det är inte otänkbart att dialogerna mellan de olika 

nivåerna ser olika ut, exempelvis den mellan bibliotekarien och låntagaren är 

annorlunda än den mellan bibliotekarien och regionchefen. Det kan även visa sig att 

dessa påtryckningar kan yttra sig olika i de tre pelarna beroende på i vilket sammanhang 

de uppstår och från vilket håll. Resultatet kommer att sorteras in i dessa tre kategorier; 

ovanifrån, sidledes och underifrån, därefter analyseras varje kategori för sig, utefter 
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deras grund; tryck, anpassning och legitimitet. De titlar som är återkommande eller 

typiska för det som diskuteras kommer att lyftas för att illustrera vad som åsyftas i 

sammanhanget. 

 

5 Resultat 
I resultatet presenteras de olika perspektiven för vilken nivå påverkan kommer ifrån 

ovanifrån, underifrån och sidledes.  

 

5.1 Påverkan ovanifrån 

Kapitlet ovanifrån behandlar hur bibliotekarierna påverkas ovanifrån vad gäller 

politiker, lagar, chefer och riktlinjer. Här lyfts bland annat direkta förbud eller krav på 

vad biblioteken ska inneha, samt hur bibliotekarierna ska prioritera i form av 

exempelvis besöks- och lånestatistik. Informanternas upplevelse av hur de påverkas av 

inköpsförslag tas också med i beräknande, då det är ett direktiv från högre instans. 

 

Biblioteken ska vara en neutral plats dit man kan komma för att få flera perspektiv och 

bilda sig en egen uppfattning. Sasja hänvisar till den bibliotekslag som finns, att de ska 

ha ett allsidigt bestånd på folkbiblioteken som ska innefatta en mångfald av kunskap. 

Där finns även visst material som kan strida mot lagen, som biblioteken inte ska 

innehålla; exempelvis hets mot folkgrupp, uppmaning till våld eller pedofili. Sasja lyfter 

tidskriften Fria tider som ett exempel på hets mot folkgrupp och att det är därför de inte 

kan ha den trots att efterfrågan på den finns (Sasja, 2017). Stina Wirsén tecknade en 

svart flicka, i sin bok Lilla hjärtat, som alla först tyckte var söt, upplever Sasja, tills 

man upptäckte väldigt stora likheter med hur man tecknade svarta förr i USA. Det hade 

inte författarinnan alls tänkt på eller haft för avsikt när hon tecknade karaktären, menar 

hon (Sasja, 2018). På Ebla bibliotek valde bibliotekarier och chef att ta bort den, men 

mest för att författarinnan själv ville det, resonerar Sasja (Sasja, 2017). Även på 

Alexandria valde de att ta bort den från hela biblioteksorganisationen, när det tillslut 

framkom att den inte höll måttet, anser Hadi (Hadi, 2018). 

 

I mediehandboken på Alexandrias folkbibliotek står det att medierollen ska styras av 

professionella överväganden utifrån begreppen allsidighet och kvalité och inte av 

politiska, ideologiska eller religiösa åsikter (Hadi, 2018). Love menar att det enda som 

styr politiskt är bibliotekslagen och det påverkar kommunala nämnder. Han menar även 

att samhällets utveckling påverkar biblioteket och hur de jobbar, ex. att man ändrade 

verksamheten för att kunna tillmötesgå flyktingströmmarna. Det är ett beslut från 

politikerna (Love, 2018). Love menar att samhällets utveckling påverkar biblioteket och 

hur de jobbar, exempelvis att man ändrade verksamheten för att kunna tillmötesgå 

flyktingströmmarna. Det är ett beslut från politikerna.  

 
Det kan förändras väldigt snabbt vid maktskifte. Vi har exempelvis 

miljöhyllan som var ett krav från politikerna. Man kan ifrågasätta om det 

verkligen är så förnuftigt att ge politiken den makten, då kan gränserna flyttas 

lite hela tiden till vi har censur igen ex. Än så länge påverkar det inte så mycket 

(Love, 2018,). 

 

Love beskriver miljöhyllan som var ett krav från politiker att biblioteket ska ha en 

samling medier som lyfter olika miljö- och klimatfrågor som en samhällsanpassning. 

Love menar att det skulle vara ett skräckscenario om politiker kan komma in och plocka 
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och lägga till vad som helst (Love, 2018). Han har ett exempel där en bibliotekarie som 

gav avslag på Massutmaning av Tino Sanandaji, sedan blev överkörd av en politiker, 

och de tvingades köpa in den. Sasja anser att politiker inte kan komma in och styra över 

vad bibliotekarierna köper in eller inte (Sasja, 2017). Hur mycket varje bibliotek får i 

anslag baseras på besöks- och lånestatistik (Love, 2018). De intervjuade upplever inte 

att detta hindrar dem från att köpa in vad de vill, även om Kim lyfter några 

begränsningar som påverkar. 

 
Ja, det är resurser och plats på hyllorna som styr [urvalet] till viss del. Det 

påverkar inte mycket för vi köper in det vi vill ha och behöver som täcker ett 

brett urval, men såklart att resurser påverkar exempelvis vilka medier vi kan 

köpa in eller presumera på. Vi skulle kunna köpa in mycket mer film eller tv-

spel, men det gör vi inte för att vi tar hänsyn till den budget vi har (Kim, 2018) 

 

Sasja arbetar både på huvudbiblioteket och på filial, hon fick nyligen veta att hon 

överskridit budgeten för vuxen skönlitteratur på filialen, men det är något som inte 

skulle kunna hända på huvudbiblioteket, där medieanslaget är mycket större. Därför kan 

man inte köpa in för smal litteratur på filialen utan satsar mer på det som är populärt 

istället exempelvis Camilla Läckbergs böcker, som lånas ut mer än 12 gånger på ett år, 

därför är de mer attraktiva än en bok som endast lånas ut en gång per år (Sasja, 2017). 

Det behöver inte vara ett problem, argumenterar Sasja, utan behöver man, så går det att 

låna in många medier från de andra biblioteken i kontoorganisationen, det går till och 

med att göra fjärrlån från bibliotek i andra kommuner (Sasja, 2017, s. 8). De har som 

regel att låntagare inte ska behöva vänta i mer än 90 dagar på ett inköpsförslag eller 

reservation (Hadi, 2018) 

 

Samtliga informanter nämner kvalité som något de ska förhålla sig till i urvalsprocesser 

som bibliotekarier (Kim, 2018). Det visar sig innehålla flera olika kriterier, bland annat 

om något är vetenskapligt riktigt eller inte, samt språkligt sätt och innehållsmässigt 

behöver den hålla ett visst mått Hadi, 2018). Folkbiblioteken ska vara fräscht, 

uppdaterat, rent och helt så gott det går. Sasja lyfter också frågan vad som räknas som 

alltför smutsigt för olika medier, somliga bibliotekarier anser att en kaffefläck är 

tillräckligt snuskigt medan andra menar att då måste man gallra väldigt många böcker. 

Precis som flera av de andra informanterna menar hon att man flyttar dessa medier till 

magasin och väljer att inte skylta med dem, som en lösning (Sasja, 2017). Kim har ett 

exempel där de på Nuzi valde att inte köpa in en bok dels på grund av dess bristande 

kvalitet vad gäller den innehållsmässiga riktigheten. Den uttryckte att om du har cancer 

så kan du bota dig själv genom att vilja det och att det är ens eget fel om man har fått 

cancer. Kim minns inte författaren eller titeln. De ansåg även det vara skäl till att inte 

köpa in den för att skydda låntagare från dess budskap, exempelvis om en låntagare 

skulle följa det som står där i och fara illa på grund av det. Recensioner och kritiker är 

också en indikation på vad som vad som är kvalitativt godtagbart och om flera källor 

tyder på att det inte håller kan det vara en grund för avslag. Om det ändå är någon som 

vill ha den kan man eventuellt fjärrlåna den från en annan biblioteksorganisation (Kim, 

2018). Love uttrycker också vikten av att biblioteket erbjuder kvalificerad och granskad 

information och att det handlar om att bevara förtroendet för biblioteken. Han menar 

dock att det kan vara problematiskt då allmänheten får bestämma alltmer, exempelvis 

om beståndet redan innehåller flera bristfälliga urval så kan det försvaga grunden för 

avslag. Dock är det tydligt att bibliotekarierna inte har tiden att granska varje media så 

som man borde (Love, 2018). Love, liksom flera av de andra lyfter att det är personligt 
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och därför olika var gränsen går för olika bedömningar och vissa ämnen eller innehåll 

kan kännas jobbiga men man måste se förbi det och strunta i vad låntagaren har för syfte 

med läsningen. Love reflekterar över att ingen egentligen vet vad kvalité är och att 

ingen egentligen vet det, men att man ändå måste arbeta med det perspektivet (Love, 

2018, s. 7). 

 

Det finns en allmän uppfattning om att man inte ägnar så mycket tid åt medieplanering, 

eller att den tiden blivit mindre, samt att utgivningen har ökat och är numera svårare att 

övervaka (Hadi, 2018). Love menar att man kan göra vissa nedslag och projekt men de 

har ingen tid för att inventera hela bibliotekets bestånd (Love, 2018). Sasja menar att 

man inte kan ägna lika mycket tid på medieplanering, som hade behövts, eftersom 

kommunen valt att skära ned på bibliotekspersonal. Hon menar också att man inte har 

samma goda inblick i ämnet när man gallrar och köper in som de hade tidigare, då varje 

bibliotekarie hade ämnesansvar, medieplaneringen gick mer effektivt då, anser Sasja 

(Sasja, 2017). Det inte finns någon avsatt tid för medieplanering, inget gemensamt, utan 

det blir mestadels något man bestämmer över själv. Det innebär ett stor individuellt 

ansvar, men tiden räcker oftast inte till för det (Kim, 2018). Det finns det ingen direkt 

arbetsförlagd tid för mediestrategiskt arbete. Det är istället något som var och en styr 

över själva (Hadi, 2018). Det som bestäms på högre nivå är hur mycket yttre eller inre 

tjänst varje bibliotekarie har, men hur man sedan förlägger sin inre tjänst är upp till en 

själv, Hadi har 50% tid för vardera. Det är vissa uppgifter som man måste hinna med 

och man tvingas att prioritera, argumenterar hon. Den yttre tiden kan man inte 

bestämma över på samma sätt, där ska man mest vara tillgänglig för låntagarna och 

deras behov (Hadi, 2018).  Var och en bestämmer själv hur man ska fördela uppgifterna 

och prioritera sin arbetstid (Love, 2018).  

 

Det finns såklart krav att förhålla sig till i det mediestrategiska arbetet, samlingarna ska 

visa på allsidighet och samtidigt inte kränka någon folkgrupp, där inköpsförslag är 

styrande. Som inköpsansvarig har man i uppdrag att omvärldsbevaka medier, det finns 

flera indikatorer att förhålla sig till såsom kritiker och samhällsdebatter (Love, 2018). 

Omvärldsbevakning, inköp, granskning och gallring av medier ingår i 

folkbibliotekariens uppdrag, och det är tidskrävande, anser Sasja (Sasja, 2017). Hadi 

lyfter också att medieplaneringen oftast faller undan då andra uppgifter såsom 

bokcirklar, program och språkträffar med mera, prioriteras istället. Det blir inte ett 

lättare uppdrag när medierna hela tiden flyttar på sig. Gallra är dessutom bara ett utfall 

för medierna, de kan även flyttas till en annan avdelning, magasin eller ett annat 

bibliotek, utefter vad som verkar lämpligt. Tintin av Hergé valde de att ta bort från 

barnavdelningen på Alexandrias bibliotek, men inte rensa ut från själva beståndet (Hadi, 

2018). Även Sasja diskuterar hur man kan göra med den utan att gallra bort den, om 

boken är sliten kan den kanske flyttas till magasinet. På Ebla valde de också att flytta 

böckerna om Tintin från barnavdelningen, Sasja uttrycker att de inte ska skylta med 

dem om de är påtagligt kränkande (Sasja, 2017).   

 

Precis som Alexandria är även Ashurbanipal mitt inne i en stor omorganisation på alla 

sina bibliotek, det gör att mediepolicy och liknande inte hinns med. Förut var de 60 

personer som köpte in för hela Ashurbanipals organisation, nu är de endast sju stycken, 

Love inkluderad (Love, 2018). På Alexandria har de 6 enhetschefer för hela 

organisationen och de är dem som har övergripande medieansvar, de sitter i 

upphandlingsmöten och skriver mediehandboken som alla sedan ska kunna gemensamt 
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utgå ifrån (Hadi, 2018). På Ebla hade bibliotekarierna tidigare ämnesansvar, där var 

bibliotekarie köper in och gallrar på sin egen avdelning. När detta upphört är de istället 

en mediegrupp, där några få ansvarar för hela biblioteksorganisationens inköp, vilket 

gör att de nu måste arbeta på ett helt annat sätt, menar Sasja (Sasja, 2017). Ett arbetssätt 

som liknar det som Love och Kim beskriver, med färre bibliotekarier som har 

medieansvar, medan Hadi arbetar med ämnesansvar så är det inget de andra 

informanterna gör numera (Hadi, 2018). 

 

På Alexandria har de ett flytande bestånd som bestämts högre upp. I vanliga fall innebär 

det att bibliotek inom samma kommun eller stadsdel, delar sina medier med varandra, 

men att de i slutändan tillhör ett av biblioteken och därför skickas tillbaka dit vid 

återlämning. På Alexandria, är fullständigt flytande, vilket innebär att medierna inte 

tillhör ett fast bibliotek, utan stannar där de senast återlämnades istället för att skickas 

tillbaka. Med undantag av vissa samlingar, där medierna inte flyttar sig, exempelvis 

lokalsamlingar. Det innebär en viss problematik som de andra informanterna inte 

påverkas av där de arbetar (Hadi, 2018). 

 

5.2 Påverkan underifrån 

Perspektivet underifrån handlar om folkbibliotekariernas upplevelse av hur de påverkas 

underifrån av exempelvis biblioteksbesökarna, media, inköpsförslag, samt författare 

eller organisationer. Här lyfts även hur bibliotekarierna upplever samtiden eller 

samhällstrender som kan påverka bibliotekets urval. 

 

Informanterna nämner händelser där andra bibliotek och bibliotekarier har pressats från 

bland annat författare och politiker, och de har en idé om att deras bibliotek inte 

drabbas. Kim lyfter ett exempel som hände på Nuzi, att en låntagare gick till en tidning 

för att överklaga ett biblioteksbeslut om minskad prenumeration på en grekisk tidning 

(Kim, 2018). Love beskriver att de på Ashurbanipals bibliotek till en början var ganska 

restriktivt inställda till Massutmaning när debatten började, innan boken släpptes. De 

köpte ett exemplar, men sedan var det bara att lägga sig platt, resonerar han, därför att 

inköpsförslagen bara regnade in (Love, 2018). Sasja lyfter Ekerö som ett exempel där 

de gav avslag på Massutmaning när den kom, men biblioteket fick mycket kritik och 

tillslut lade sig politiker i och fick dem att köpa in boken ändå (Sasja, 2018). Hadi 

menar att det är väldigt lätt att påverka biblioteken som användare (Hadi, 2018). 

 

Kim uttrycker att det är viktigt att se vad som ligger till grund för påtryckningar eller 

kritik av beståndet, om det bara är en arg person eller om det finns något seriöst bakom 

att ta hänsyn till. Som bibliotekarie borde man alltid vara öppen för den diskussionen, 

anser han (Kim, 2018). På Alexandria har de haft många inköpsförslag på tidningen, 

Nya tider, som de inte kunde köpa in på grund av dess främlingsfientliga innehåll, 

menar Hadi. Chefen fick prata med några av dem som stod bakom inköpsförslagen, för 

att den enskilda bibliotekarien inte skulle behöva hängas ut. Det blev ett problem med 

Massutmaning, när den kom ut, då de egentligen inte ville köpa in den, men på grund av 

att beståndet är helt flytande, så kände de sig tvungna när inköpsförslagen blev väldigt 

många. Hon lyfter en regel som kommer från Alexandrias kommun, att låntagare inte 

behöver vänta i mer än 90 dagar på en reserverad eller nyinköpt bok (Hadi, 2018,). Love 

menar att Massutmaning också diskuterades bland bibliotekarierna och att de först var 

ganska restriktiva och bara köpte in något exemplar. Han upplevde att de senare fick 

lägga sig platt för den när inköpsförslagen strömmade in (Love, 2018). Fallet med 
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Invandring och mörkläggning av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin, är värre än 

Massutmaning, enligt Love, det är en omtvistad bok med invandringsfientligt tema. Den 

kunde man ge avslag på, med goda grunder, anser han, då den har kvalitativa brister och 

är omtvistad bland forskare om den verkligen är vetenskapligt korrekt. Den köptes in 

innan Love var bibliotekarie, men han resonerar att man då borde ha varit mer pålästa 

och förberedda när debatten kom och inte köpt in den. Han lyfter ett bibliotek i Malmö 

där de inte var förberedda och därför fick problem (Love, 2018). Love argumenterar för 

att bibliotekarier ska hänga med i aktuella samhällsdebatter, läsa på, bilda sin egen 

uppfattning och sedan vara beredd att svara på frågor (Love, 2018). 

 

Han anser att mediepolicyn ska fungera som ett gemensamt offentligt dokument för att 

förhindra påtryckningar och bristande kvalité i urvalet. Den ska baseras på väl grundade 

riktlinjer som bygger på risk- och konsekvensanalys (Love, 2018). Sasja lyfter att deras 

medieplan är gammal, från 2015 och att de ska revidera den nu. Hon menar att 

bibliotekarierna har stor möjlighet att påverka.  

 
Vi börjar med de här gruppdiskussionerna och lyfta den här frågan till 

exempel, det är ju svårt att formulera en medieplan så precist att den är till 

hjälp när det dyker upp ett svårt fall. Där är vi alla med och kan påverka. Sen 

är det naturligtvis ledningen och politikerna. För vi är ju styrda politiska, men 

de kan inte styra vad vi köper in. Nej det viktigaste med medieplanen att vi 

ska ha bredden, och det ska vara en demokratisk institution. Nu sitter jag ju 

med i medieplaneringsgruppen så då känner jag att jag har goda möjligheter 

att påverka (Sasja, 2017). 

 

Hadi uttrycker en oro för att biblioteket kanske tillåter lite för mycket och att vissa 

åsikter inte ska tillåtas helt enkelt. För några år sedan inte alls skulle vara okej att några 

som exempelvis Sverigedemokraterna (SD) att delta på bokmässan, menar hon (Hadi, 

2018). Love upplever också ett större ifrågasättande av bibliotekens urval nu än det har 

varit innan. 

 
Min gissning är väl att tidigare har man sett biblioteken som en rätt stabil institution 

med ett kunnande som man inte alltid ifrågasätter, utan man går snällt in och tar på 

hyllan. Det är inte nödvändigtvis bättre men nu lever vi i ett tidevarv där det mer är ett 

ständigt ifrågasättande pga. de normer som de flesta tidigare har skrivit under på 

gemensamt så kan en mindre gruppering ifrågasätta det utifrån sina egna tankar att hur 

det ska vara och lyckas få gehör för detta. Så är det nu, demokratiska begreppet är den 

hetaste potatisen och det kan många olika grupperingar använda till sin fördel (Love, 

2018)  

 

Love och Kim anser att det är bra att folk kan gå till bibliotekarierna, pressen eller 

politikerna om de är missnöjda med något på biblioteket. Det ger bibliotekarierna en 

chans att motivera grunden till olika avslag eller inköp, och därigenom ges en möjlighet 

att bli bättre. (Love, 2018). Kim bedömer att de haft flera fall som tagits till domstol, 

där det sedan beslutats att biblioteket inte hade några legitima grunder för exempelvis 

avslaget. Det har då varit privatpersoner även om det kan vara svårt att avgöra om det är 

något mer bakom, exempelvis en organisation, det vet man inte, menar Kim (Kim, 

2018). 

 

Hadi anser att de på biblioteket inte kan ha en tidning som, Nya tider, då den är 

kontroversiell på ett främlingsfientligt sätt (Hadi, 2018). På Alexandria har de 
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upprepade gånger önskemål om prenumeration på den tidningen, berättar Hadi, i de 

fallen låg det en organisation bakom och chefen på Alexandria har haft många långa 

diskussioner med dem (Hadi, 2018). Sasja lyfter också Nya tider som invandrarfientlig 

och starkt vinklat, något de haft diskussioner om på Ebla. Under tiden för intervjun hade 

inte Ebla fått några inköpsförslag på tidningen, Nya tider, men Sasja har hört om hur 

andra bibliotek har fått det, medan Ebla inte ännu bestämt sig för hur de ska göra (Sasja, 

2017). Hadi tror att titeln i sig egentligen inte är så intressant för de flesta, utan det är 

uppståndelsen och debatten runt omkring den som lockar folk. Själva innehållet, tror 

hon att de flesta finner ganska tråkigt (Hadi, 2018).  

 

Love reflekterar över kontroversiella ämnen, där han argumenterar för att de ofta 

grundar sig i övertygelser än fakta och oftast är det budskap som pekar ut specifika 

grupper (Love, 2018). Vad som anses kontroversiellt varierar från dag till dag i olika 

tider, enligt Kim, det kan vara svårt att se det när man befinner sig mitt i det dock (Kim, 

2018). Långt tillbaka, i Sverige, kunde sådant som kritiserade kyrkan anses blasfemi 

och det var kontroversiellt, på den tiden då kyrkan hade stort inflytande. Under 80–90-

talet var det exempelvis kontroversiellt med våldsförhärligande medier, såsom 

American psycho, anser Kim. I modern tid kan det handla om invandringskritiska 

böcker och rasism. Ibland fortsätter det vara kontroversiellt och ibland inte, upplever 

han. Man får göra en avvägning, anser Kim, det är exempelvis mer tillåtande i 

skönlitteratur i jämförelse med facklig litteratur. Den senaste boken som ansågs 

kontroversiell inom skönlitteraturen var Äldreomsorgen i övre Kågedalen, av Niclas 

Lundkvists. Det är 20 år sedan nu, men nedslag i skönlitteraturen kan hända även idag, 

resonerar Kim. Facklitteratur är svårare och när man får mycket inköpsförslag från 

alternativa medier utanför traditionella kanaler. Nordfront är en vänsterextrem tidskrift, 

enligt många, som Nuzi ändå valt att köpa in (Kim, 2018).   

 

Hadi minns hur det blev en stor diskussion kring Astrid Lindgrens populära karaktär, 

Pippi Långstrump kom under kritik, än en gång med nidbilder av mörkhyade personer. 

Dessa togs inte heller bort, utan de flyttades istället till magasin. Nu har Alexandria köpt 

in de nya upplagorna, men i reviderad upplaga. Den nya boken har en tydlig förklaring i 

inledningen att det som utspelas däri är i en annan tid olik den vi lever i nu. Hadi menar 

att de på Alexandria hade en jättediskussion om Jan Lööfs barnböcker på 

barnavdelningen, på grund av att innehållet uppfattas som rasistiskt (Hadi, 2018).  

 

Sociala medier kan skapa en påtryckning, det är lättare idag att bilda grupper där med 

olika verktyg få det att verka som att det är en stor opinion när det i själva verket bara är 

några enskilda individer. Det upplever Kim som en ny form av påtryckning och som har 

ökat (Kim, 2018). Han, liksom Love tycker att det är svårt med hur offentlig man ska 

vara, som bibliotekarie. Kim menar att om någon vill sätta dit en är det ganska lätt att 

genom sociala medier gräva fram massa information om en och det kan vara obehagligt. 

Han lyfter ett exempel med djurrättsaktivister som hotar bönder med att de vet var 

bönderna bor och lämnar sina barn till dagis. Samtidigt lyfter Kim det som ett problem 

som alltid har funnits inom offentlig verksamhet (Kim, 2018). 

 

5.3 Påverkan sidledes 

I kapitlet för påverkan sidledes lyfter informanterna hur de upplever att beståndet 

påverkas, dels av kollegor inom sitt eget bibliotek, såväl som utanför sin egen 

biblioteksorganisation. Det handlar även om hur bibliotekarierna påverkas av varandra, 
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samt den inre urvalsprocessen, där självcensur kan förekomma. Riktlinjer för såväl 

skrivna som oskrivna regler i en inre bibliotekariekultur, som påverkar olika beslut för 

inköp eller avslag, samt förflyttning av medier. 

 

Love och Kim argumenterar för att bibliotekarier ska förmedla det demokratiska 

uppdraget i en arbetskultur, som man lärt sig från bibliotekarieutbildningen (Kim, 

2018). Love minns att det var en av de få praktiska sakerna han har med sig från 

bibliotekarieutbildningen, att man måste vara objektiv och inte köpa bara det man själv 

vill för då faller hela bibliotekstanken (Love, 2018). Sasja hänvisar till Eblas medieplan 

vad gäller den professionella rollen en folkbibliotekarie ska ha för att kunna bli 

medveten och bedöma objektivt i olika urvalsprocesser. Hon menar att man ofta köper 

in sådant som man själv inte alls håller med om eller som helt går emot ens egna privata 

uppfattningar. Det är viktigt att man har en bredd för urvalet så man köper in det ändå 

(Sasja, 2017).  

 

Det är svårt att bedöma det som efterfrågas av låntagare men som inte vilar på någon 

vetenskapligt grund. Love lyfter att de kan få många inköpsförslag på olika typer av 

omstridda fenomen såsom healingböcker och faktalitteratur som släppts på print on 

demand (medier som oftast inte granskas innan publicering). Det kan vara teman såsom 

hatfulla budskap, änglar eller healing för spädbarn som han upplever som svåra val 

(Love, 2018). Kim reflekterar över att de har flera böcker om Homeopati, som inte är 

vetenskapligt riktigt och somliga skulle kanske se den som skräp medan andra upplever 

sig hjälpa av det (Kim, 2018). Sasja anser att exempelvis viss äldre litteratur som vi kan 

tycka är fel på olika sätt i modern tid, visar möjligen en historisk tidsanda. Man kanske 

inte behöver skylta med dessa medier men man ska inte ta bort allt, argumenterar hon. 

De har den i Eblas bestånd, och en del böcker om rasbiologi som handlar om samer 

bland andra och det kan vara rätt otäcka bilder, menar hon (Sasja, 2017). Hadi upplevde 

att Satansverserna av Salman Rushdie, sågs som kontroversiell när den kom, på grund 

av dess kritik av Islam. Det var på 80-talet då man kunde se, längst bak i boken, vilka 

som lånat den tidigare. Det var flera besökare som kom till biblioteket för att snoka i 

vilka som lånat den och därför kunde inte den stå ute i biblioteket längre, ansåg de på 

Alexandria. Det var för att skydda användarna integritet, resonerar Hadi, de beslutade 

att förvara den i ett skåp istället (Hadi, 2018).  

 

Kim menar att misstag självklart kan ske, att det inte finns någon prestige att hålla fast 

vid, han menar att det är lätt att missa något som man sedan får rätta till (Kim, 2018). 

Sasja diskuterar också om de missar att köpa in något så gör inte det så mycket för att 

de kan oftast köpa in det i efterhand exempelvis. Man kan göra fel eller i efterhand inse 

att ett beslut kanske inte var så väl grundat, men då får det vara, menar hon, för de inte 

hinner granska eller åtgärda alla beslut. Numera behöver bibliotekarier effektivisera sitt 

arbete, resonerar Sasja, förut upplevde hon att de hade mycket mer tid för urvalsarbetet 

och granskning av nyköp (Sasja, 2017). Precis innan intervjun med Sasja hade de på 

Ebla haft en stor diskussion om Massutmaning, och det blev aktuellt att diskutera policy 

menar hon.  

 
Först var det jag som fick tipset och inköpsförslaget [Massutmaning] och jag 

kollade recensioner på nätet och så och den verkade okej och jag tyckte det 

var något vi skulle ha och det tyckte även chefen, samt de andra i 

medieplaneringsgruppen, så vi köpte in den. Det var inga tveksamheter från 

oss om den boken. Men det blev ju väldigt aktuellt med det här; vad ska vi ha, 
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och vad ska vi inte ha. Vi har ju en bibliotekslag som säger att vi ska ha allting, 

det ska vara fri åsiktsbildning och det är enormt viktigt, vi får ju låta privata 

politiska åsikter styra vad jag köper in utan biblioteket är demokratiskt och dit 

kan du gå och få alla sidor om saken (Sasja, 2018). 

 

På Nuzi, där Kim arbetar utgick de ifrån att Massutmaning skulle kunna vara kränkande 

på ett rasistiskt sätt, men det var ingen bra grund för avslag, resonerar Kim, men man 

måste kunna motivera varför man ger avslag (Kim, 2018). Detsamma anser Love, det är 

viktigt att bibliotekarierna har en tydlig grund att stå på när svåra val dyker upp för att 

biblioteken ska kunna erbjuda kvalificerad och granskad information. De kan inte ha 

faktamedier som bygger på påhittad vetenskap (Love, 2018). Informanterna använder 

sig av kritiker, media och förlag för bedömning av olika medier, exempelvis BTJ 

(bibliotekstjänst) har lektörer som granskar medier objektivt och de är oftast inlästa på 

de områden de behandlar. Det kan se väldigt olika ut för olika kritikerutlåtanden. Sasja 

lyfter ett exempel där en av BTJ:s lektörer bedömde boken Varför tigger Romer? av 

Stanislav Emirov som bra, när nästan alla andra recensioner sågade den fullständigt som 

rasistisk och ovetenskapligt grundad (Sasja, 2017).  När de gallrar på Nuzi bibliotek, 

lyfter Kim, att bibliotekarier särskilt ska värna om litteratur för barn och unga, samt 

minoritetsspråken. Utländsk litteratur kan vara svår att få tag på, menar han, därför 

gallrar de inte med samma kriterier som med annan litteratur. De tar särskild hänsyn för 

att de som bibliotekarierna gallrar kanske är svårt att få tag i nya (Kim, 2018) 

 

Flera av informanterna lyfter kvalitet som något som i praktiken är svårt. Kim och de 

andra bibliotekarierna valde att inte köpa in en bok (som Kim tyvärr inte minns vad den 

heter eller vem som har skrivit den) som handlade om hur man genom ren viljestyrka 

kunde bota sig själv från cancer och att det är ens eget fel om man har det. De 

argumenterade att den kunde vara skadlig för användare som kunde ta det på fel sätt och 

kanske rent av dö till följd av att ha läst boken. Den var inte heller, enligt Kim av någon 

högre kvalité, då den inte hade någon medicinskt vetenskaplig grund. Kim menar på att 

om låntagare verkligen vill ha den så kan de i bästa fall låna in den från ett annat 

bibliotek. Han anser att bibliotekarier behöver en grund för att göra avslag, exempelvis 

om flera recensioner bedömer en medie som skräp så kan det vara ett underlag (Kim, 

2018). Vad det gäller kontroversiella titlar från politiska ståndpunkter eller religiösa 

åskådning, sexism eller kvinnohat, tror Love att det kan vara olika beroende på vem 

man frågar. 

 
Men jag kan också tycka det är problematiskt att vi är ett offentligt rum där 

alla ska känna sig välkomna, och att jag kan tycka att det finns ett problem att 

ha frontade böcker som formulerar ett helt annat budskap och där folk kan 

känna sig rätt illa till mods av att gå in till ett bibliotek och utsättas för det. 

Där det inte handlar så mycket om kränkningar, där tänker jag att kränkningar 

står att finna i väldigt mycket litteratur men jag har ofta satt i relation till det 

helt öppna rummet som alla ska ha tillträde till. (Love, 2018). 

 

Hadi anser att det är en balansgång; samtidigt som man kunna yttra sig om allt, så får 

man inte kränka någon. Hon ifrågasätter om det kanske mest är hon som är 

gammalmodig men att hon anser att det har gått lite för långt så långt att alla numera får 

tycka vad de vill och göra vad de vill. Hadi menar istället att det finns åsikter som inte 

är tillåtna och att man får finna sig i det (Hadi, 2018). På Alexandria har de haft 

utbildningar där bibliotekarierna ska bli mer medvetna om sina tanka och vilka val de 
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gör, exempelvis MTM:s (myndigheten för tillgängliga medier) utbildning för hur man 

ser på personer med funktionsnedsättning. Hadi tyckte att den var bra men upplever inte 

att de behöver fler sådana utbildningar. Hon menar att det är viktigt att man försöker att 

se individen bakom och undvika att kategorisera (Hadi, 2018). 

 

Sasja anser de är medvetna men trots det ändå kan gynnas över andra, samt att en del 

omedvetna urval görs. Det handlar om fri kunskapsbildning och biblioteksbeståndet 

måste inneha böcker om sådant som de kanske inte själva är intresserade av. Det kan 

visa sig genom bibliotekariernas intressen och kunskaper, exempelvis är teknik (P) ett 

ämne som inte bevakas lika mycket som exempelvis trädgård (QE). Det visar sig dels 

genom inköpsförslagen men även hur bibliotekarierna arbetar och man kanske inte alls 

vill göra så men man kan inte alltid styra över att det. Sasja anser inte att det i nuläget 

behövs några formuleringar eller annan hjälp för att bli med medvetna om den 

subjektiva påverkan. Hon har inte läst igenom medieplanen så noga och minns därför 

inte vad som står där, men tror att de har något däri om att man som folkbibliotekarie 

ska vara opartisk. På Ebla har de också haft flera diskussioner i mediegruppen om att de 

inte ska låta personliga värderingar styra urvalen och att de därigenom har blivit mer 

medvetna (Sasja, 2017). 

 

Hadi lyfter problematiken med att ha flytande bestånd, det blir svårare att ha överblick 

över sitt ämne och vad som finns då medierna ofta flyttar på sig. Innan de valde att ha 

helt flytande bestånd brukade en fullständig inventering av hela samlingarna göras 

ungefär en gång om året (Hadi, 2018).  De är 21 bibliotek inom kontoorganisationen 

och det finns ingen gemensam policy att gå efter, varje stadsdel har sin egen. Några av 

de ämnesansvariga bibliotekarierna kände sig tvungna att köpa in boken då flera av de 

andra biblioteken redan köpt den och det var många låntagare i kö, trots att hen inte 

egentligen tyckte att den höll måttet. Detta är på grund av att Alexandrias bestånd är helt 

flytande, därför påverkar biblioteken varandra mer än om det endast varit delvis 

flytande. Om ett annat bibliotek inom samma kontoorganisation redan har köpt in en ny 

titel och det är lång kö på den, så kan inte deras bibliotek neka att köpa in fler, på grund 

av kravet att låntagare inte ska vänta för länge på efterfrågad bok (Hadi, 2018). Det gick 

så pass fort att det inte hann bli någon större uppståndelse om Massutmaning, menar 

Hadi och nu har den fallit platt vad gäller intresse och hon har inte hört den diskuteras 

nu efteråt (Hadi, 2018). Det som skiljer Alexandria ytterligare från de andra tre 

informanternas bibliotek är att de även till viss del katalogiserar medier själva (Hadi, 

2018).  

 

6 Analys 
Analysresultaten kommer att presenteras utifrån Jacobsen och Thorsviks modell, med 

de tre perspektiven; regulativ, normativ och kognitiv, som här nedan presenteras som 

rubriker, (Jacobsen och Thorsviks, 2014, s. 199–201). Under dessa placeras de tre 

aspekterna som löpt genom den här uppsatsen, där lagar och riktlinjer går under 

regulativt perspektiv, påtryckningar underifrån och samhällstrender placeras under 

normativt perspektiv och professionell roll och självcensur som ställs under kognitivt 

perspektiv.  
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6.1 Regulativt perspektiv 

Regulativ är det första av de tre perspektiven, som är ovanifrån, enligt Jacobsen och 

Thorsviks modell och handlar om hur chefer, kommunen och staten påverkar 

folkbibliotekens urval. Direkt censur kan förekomma åtminstone rent teoretiskt från 

detta perspektiv. Påverkan ovanifrån kallas här för regulativ då den syftar på högre 

styrning (Jacobsen och Thorsviks, 2014, s. 199–201). Regulativt perspektiv är uppdelat 

efter tre underrubriker, i enlighet med modellen; lagar och riktlinjer, som är en grund 

för tryck, tvång, som är en grund för anpassning och formellt godkännande, som är en 

grund för legitimitet.  

 

6.1.1 Lagar och riktlinjer (grund för tryck) 

Grund för tryck handlar om hur bibliotekens urval påverkas av de gällande lagarna som 

de måste förhålla sig till. Exempelvis ska folkbibliotekarierna tillgodose en mångfald av 

informationsbehov, samtidigt som de där ska undvika sådant som kan vara hets mot 

folkgrupp eller missvisande faktalitteratur. Det kan även handla om hur bibliotekarierna 

upplever av medieanslag, om de hindras att kunna köpa in de medier som behövs eller 

efterfrågas och hur budget påverkar. 

 
Vi har en bibliotekslag som säger att vi ska ha allting, låta folk bilda sin egen 

uppfattning och kunskap, det är enormt viktigt, biblioteket ska vara en plats 

dit man kan komma och få alla perspektiv på saken. Det får inte vara brottsligt, 

ex pedofili, uppmana till våld eller hets mot folkgrupp, samt vara faktamässigt 

korrekt. Vad gäller ex. Fria tider och det är hets mot folkgrupp ex., så spelar 

det ingen roll hur många som vill ha den, vi kan inte ha den då (Sasja, 2017).  

 

Folkbibliotekens urval ska präglas av en allsidig utgivning och täcka stora områden, 

samt vara en demokratisk grund för besökare att tillägna sig kunskap och täcka in de 

behov folk har, samt de behov de borde ha, menar Kim. I medieplan och från politiker 

finns det ett kvalitetsperspektiv som biblioteken ska uppfylla (Kim, 2018). Hadi 

uttrycker att ska samtidigt som man ska tillåta allting så får man heller på biblioteken 

inte ha sådant som är kränkande. Lokalsamlingen ska bevaras, annars finns det ingen 

direkt pliktskyldighet (Hadi, 2018). Love argumenterar också för att de ska ha ett 

allsidigt urval, samtidigt som de inte ska ha sådant som bryter mot lagen eller är 

kränkande. Han menar att det enda som styr politiskt är bibliotekslagen och det påverkar 

kommunala nämnder (Love, 2018). 
 

Love upplever att biblioteket inte begränsas inte rent ekonomiskt, att de har ett rikligt 

medieanslag att arbeta med och kan därför köpa in allt de vill ha (Love, 2018). 

Sasja menar också att ekonomin inte påverkar dem så mycket men att de inte kan köpa 

in onödigt dyra medier om det bara är en person som efterfrågar dem (Sasja, 2017). Kim 

talar för att ekonomi påverkar, men att man kan köpa in det mesta, de skulle exempelvis 

kunna ha fler prenumerationer eller elektroniska medier, samt film eller musik, men de 

kostar oftast mer. Även utrymmet hindrar att man köper in allt, för att det inte får plats 

hur mycket som helst på hyllorna (Kim, 2018). Kommunen har valt att ha färre 

anställda på Ebla bibliotek, det innebär att de inte längre har lika mycket tid för arbetet 

med medieplanering. De hade tidigare ämnesansvariga bibliotekarier, vilket 

underlättade medieplanering, då varje bibliotekarie var mer insatt i sitt ämne (Sasja, 

2017).  
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Sasja upplevde att hon på filialen där hon är verksam råkat överskrida budgeten för sin 

avdelning, vuxen skönlitteratur och hon menar att det inte skulle hända på 

huvudbiblioteket, där medieanslaget är mycket större. Det behöver inte vara ett 

problem, anser Sasja, för det går att låna in från andra bibliotek om det behövs, samt 

fjärrlån från andra kommuner och regioner i Sverige (Sasja, 2017). Politiker påverkar 

genom anslaget då fördelningen av den, mellan bibliotek inom kommunen, baseras på 

siffror för besöks- och lånestatistik. Det finns även vissa gallringskriterier att förhålla 

sig till, exempelvis får en medie stå på hyllan mellan ett och ett halvt och tre år för att 

vara gallringsbar (Sasja, 2017). 

 

6.1.2 Tvång (grund för anpassning) 

Tvång handlar om anpassning som ett krav ovanifrån, att biblioteken eller 

bibliotekarierna ska anpassa sig på något sätt som ett tvång. Exempelvis hur biblioteket 

är utformat, vad som ska eller inte ska finnas där eller vilka arbetsuppgifter som ska 

prioriteras. 

 

Love anser att samhällets utveckling påverkar hur biblioteken arbetar, som exempel 

lyfter han beslutet om miljöhyllan och att tillgodose flyktingströmmarna. Det är en 

anpassning de blivit tvungna att genomföra, HBTQ certifieringen är en annan. Han 

ifrågasätter om det är klokt att låta politiker ha sådan makt att gå in och bestämma hur 

bibliotekets bestånd ska se ut eller innehålla. Enligt honom är det en gräns som kan 

flyttas lite då och då tills det uppstår censur igen, det skulle vara ett extremexempel på 

hur det inte får bli, om högre instanser kan komma in och plocka bort och lägga till efter 

eget huvud. Det kan förändras snabbt vid ett maktskifte. Love lyfter också exemplet 

med Massutmaning; där bibliotekarien som sa nej till den blev överkörd av politiker 

(Love, 2018). Sasja menar att de på Ebla inte är styrda politiskt och att politiker inte kan 

lägga sig i vad biblioteket köper in eller inte köper in (Sasja, 2017). Love upplever att 

de just nu inte påverkar urvalet så mycket, då bibliotekarien ännu har stor frihet.  

 

Problemet med flytande bestånd kan visa sig inom Alexandrias organisation genom att 

biblioteksbesluten påverkar de andra biblioteken ännu mer. Exempelvis att de 

ämnesansvariga på Alexandria egentligen inte ville köpa in Massutmaning när den 

boken kom, men då hade redan flera andra bibliotek inom organisationen köpt in den. 

Hadi anser att de kände sig lite tvingade att köpa in den när inköpsförslagen kom, 

eftersom de i Alexandrias kommun har kravet att låntagare i inte ska behöva vänta i mer 

än 90 dagar på reservation. Hon tror inte att folk finner den intressant egentligen, utan 

det är debatten runt kvalitén och ämnena i boken lockar dem till att vilja läsa den (Hadi, 

2018). Det fysiska utrymmet påverkar också, exempelvis när man köper så måste man 

också gallra bort (Kim, 2018). 

 

6.1.3 Formellt godkännande (grund för legitimitet) 

Formellt godkännande handlar om hur påverkan ovanifrån sker som en grund för 

legitimitet, alltså vad högre styrning finner godtagbart att bibliotekarierna arbetar med. 

Exempelvis att bibliotekarieutbildningen är godkänd, och hur bibliotekariernas arbetstid 

är fördelad, samt kompetensutbildningar. om är bibliotekarierna lämpliga för sitt arbete, 

och om deras kompetenser är tillräckliga eller nödvändiga för det arbete de förväntas 

utföra. 
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På Eblas bibliotek låter chefen bibliotekarierna själva avgöra och planera arbetstid. Om 

det skulle vara så att man inte hinner med det skulle chefen avgöra hur man ska gå 

tillväga. Chefen skulle kunna får bibliotekarien att prioritera annorlunda eller avlasta 

ansvaret till någon annan (Sasja, 2017). Flera av de andra intervjuade för den här 

studien ansåg också att de har stor frihet över hur de ska förlägga och prioritera sina 

arbetsuppgifter. Love tillhör en av de få personerna, som enligt honom själv arbetar 

enbart med medieansvar då han är chefen för den gruppen. Det inte finns någon avsatt 

tid för medieplanering, inget gemensamt, uppger Kim, istället blir det mestadels något 

man bestämmer över själv. Det innebär ett stor individuellt ansvar, men tiden räcker 

oftast inte till för det (Kim, 2018). Det finns det ingen direkt arbetsförlagd tid för 

mediestrategiskt arbete. Det är istället något som var och en styr över själva (Hadi, 

2018). 

 

Flera av informanterna menar att de som har medieansvar nu ligger på ett färre antal 

bibliotekarier än tidigare, ex. där Love arbetar har de gått från att tidigare vara 60 

personer med den typen av ansvar till att de numera bara är sju stycken (Love, 2018). 

Sasja lyfter att bibliotekarierna tidigare hade ämnesansvar, vilket innebär att alla hade 

medieansvar för sin avdelning. Det har förändrats och istället har Ebla en mediegrupp, 

där Sasja är en av dem, men det innebär att de är långt färre personal som nu har ett 

mycket större ansvar för medieplaneringen. Sasja talar också för att bokutgivningen har 

ökat i Sverige och därför blir det mer för mediegruppen att bevaka och granska. Sasja 

menar att kommunen valt att skära ned på bibliotekspersonal, något som också kan 

hindra medieplaneringsarbetet. Hon menar också att man inte har samma goda inblick i 

ämnet när man gallrar och köper in som de hade tidigare, då varje bibliotekarie hade 

ämnesansvar, medieplaneringen gick mer effektivt då, anser Sasja. Då får man jobba på 

ett helt annat sätt, menar hon, och de har utarbetat ett sätt att jobba med detta under det 

gångna året, men enligt Sasja är det svårare att överblicka varje ämne än det skulle ha 

varit för de med ämnesansvar (Sasja, 2017).  På Nuzi folkbibliotek har de regelbundna 

bokpresentationer, där det informeras om nya böcker och aktuella ämnen, samt trender. 

Det är, enligt Kim, något som skulle kunna räknas till viss bokkännedom, men det 

ersätter inte mediemötena, som Kim menar att de saknar. Han upplever att om man inte 

sköter medieköpen praktiskt tar man sig inte tiden att sätta sig in ordentligt och det leder 

till att man kan komma att sakna mediekompetens (Kim, 2018). Det finns många andra 

arbetsuppgifter som man också ska hinna med, menar Hadi och det ställer krav på en 

som bibliotekarie att kunna prioritera och hinner man inte med allt så får vissa uppgifter 

flyttas till någon annan. Sasja upplever att det finns ett krav på bibliotekarierna, högre 

ifrån, att de ska vara mer effektiva (Sasja, 2017). Hadi argumenterar att som 

ämnesansvarig har man också andra arbetsuppgifter så som planering av program för 

olika aktiviteter som händer på biblioteket (Hadi, 2018), exempelvis sagostunder, 

författarbesök, bokcirklar och mycket annat. Hon upplever att det ibland kan uppstå en 

kognitiv dissonans för vad som bör prioriteras och oftast väljer man kanske bort mindre 

angelägna uppgifter som exempelvis gallring, då man inte hinner med det. Det flytande 

beståndet gör det också svårare att granska varje titel eller att ens ha kontroll över vad 

som köps in, då ett beslut för ett bibliotek påverkar hela organisationen (Hadi, 2018).  

 

Love uttrycker vikten av att biblioteket erbjuder kvalificerad och granskad information 

och att det handlar om att bevara förtroendet för biblioteken. Han menar dock att det 

kan vara problematiskt då allmänheten får bestämma alltmer, och om exempelvis 

beståndet redan innehåller flera bristfälliga urval så kan det försvaga grunden för avslag. 
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Dock är det tydligt att bibliotekarierna inte har tiden att granska varje medie så som man 

borde (Love, 2018). Det är väl högst viktigt att kunna ha ett väl granskat bestånd, 

argumenterar Love och det är väl en av dom få sakerna som man har med rent praktiskt 

från bibliotekarieutbildningen. Det var något man lärde sig där att man som 

bibliotekarie måste vara objektiv och inte bara köpa det man själv vill för då faller 

bibliotekstanken, anser han, det blir därför något väldigt viktigt (Love, 2018). På Nuzi 

lägger de inget särskilt fokus på att medvetandegöra urvalsprocesser, anser Kim, istället 

sker det genom spontana samtal, som bibliotekarierna själva ansvarar för om de vill ha 

eller inte. Bibliotekarier ska förmedla detta i en slags arbetskultur, uttrycker han, och att 

det är en viktig del av bibliotekarieutbildningen. Där lär man sig att värna om det 

demokratiska uppdraget, att biblioteket ska spegla en mångfald av intressen och 

värderingar något som ska vara i centrum vid urvalsprocesser (Kim, 2018). Sasja lyfter 

också vikten av den professionella rollen som en folkbibliotekarie ska ha för att kunna 

bli medveten och bedöma objektivt i olika urvalsprocesser, något som står i deras 

medieplan. Hon menar att man ofta köper in sådant som man själv inte alls håller med 

om eller som helt går emot ens egna privata uppfattningar. Det är viktigt att man har en 

bredd för urvalet så man köper in det ändå (Sasja, 2017).  

 

Flera av informanterna lyfter på olika sätt hur medieplanen är viktig för det 

mediestrategiska arbetet, exempelvis gemensamma riktlinjer och grund för avslag, samt 

vara till praktisk hjälp för hur bibliotekarierna ska hantera olika svåra val som kan 

uppstå. Love markerar vikten av att stå enade när bibliotekarierna ska motivera urval, 

för att undvika påtryckningar och ha en tydlig gemensam grund (Love, 2018). I 

intervjuerna framgår dock att de nuvarande medieplanerna som var och en av 

informanterna har tillgång till på olika sätt inte går att använda då de antingen är 

föråldrade eller dåligt formulerade så att de inte går att hänvisa till.  

 

6.2 Normativt perspektiv 

Perspektivet underifrån sett från bibliotekets struktur, handlar om hur olika användare 

påverkar biblioteket. Normativ kallas denna nivå som syftar till de indirekta styrningar 

som finns i samhället i for av moral och etik, det som anses som rätt och riktigt av 

allmänheten utan att det uttalat står med i några lagar eller styrdokument (Jacobsen och 

Thorsviks, 2014, s. 199–201). Normativt perspektiv är uppdelat efter tre underrubriker, i 

enlighet med modellen: värderingar och förväntningar, som är en grund för tryck, social 

förpliktelse, som är en grund för anpassning och moralisk acceptans, som är en grund 

för legitimitet. 

 

6.2.1 Värderingar och förväntningar (grund för tryck) 

Den här delen behandlar hur värderingar och förväntningar underifrån, från exempelvis 

låntagare, kan påverka urvalet på biblioteket. Exempelvis genom att låntagarna 

kritiserar urvalet efter etablerade värderingar om rätt och fel eller att en besökare 

förväntar sig att biblioteken ska tillhandahålla allt det som just de vill ha.  

 

Mediepolicyn ska bygga på risk- och konsekvensanalys, samt bestämmelser för hur de 

ska kommunicera i sociala medier, exempelvis om ska man använda sitt eget namn och 

hur offentlig måste man vara och det gäller att fundera och bestämma sig, resonerar han 

Om det inte finns en plan och är förberedd kan det leda till påtryckningar om inköp eller 

avslag som inte har varit väl grundade och motiverade. Det är också viktigt, menar 

Love, hur bibliotekarier formulerar sig då somliga frågor eller ämnen kan vara laddade. 
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Han upplever att det har varit en stor fråga i media huruvida biblioteket hanterar eller 

kan hota de demokratiska värderingarna som de ska måna om. Love menar dock att det 

kan vara en bra nivå för att stärka bibliotekariens ansvar och roll att bevara demokrati. 

Love argumenterar för att bibliotekarier måste vara förberedd och ha en plan för när 

skarpa lägen uppstår. Man vill ju inte bli tagen på sängen, som Love uttrycker det. 

(Love, 2018).  

 

Hadi anser att påtryckningar kan komma från olika håll, organisationer såväl som 

privatpersoner, men det är främst privat, över 90% eller mer som vill påverka 

bibliotekets urval (Hadi, 2018).  

 
Du får inte kränka någon. Ja. vi kan yttra, men du får ju inte tala illa om någon 

för det. Och då blir det en annan balansgång och då kan man säga; Jo, de 

kränker istället, men då kan vi inte ha yttrandefrihet om man ska kränka. Men 

nu känner jag på något sätt att jag kanske är gammalmodig att det har gått så 

långt alla ska få tycka som de vill och man ska göra precis som man vill, men 

man får inte alltid göra det. Man får faktiskt finna sig i att vissa åsikter inte är 

tillåtna faktiskt (Hadi, 2018). 

 

Hadi anser att det har blivit ännu mer tillåtande och att det bara blir mer med tiden 

(Hadi, 2018, s. 14). Det behöver inte vara ett problem, om man köper in något som 

sedan visar sig vara helt fel så kan man alltid gallra den i efterhand (Hadi, 2018, s. 9).  

Hadi upplever att böcker numera har en kort livstid, det kan bero på att det trycks så 

mycket mer, samtidigt som publiceringen hela tiden ökar. Det är svårt, menar Hadi, att  

hålla koll på allt, speciellt sådant som ges ut på eget förlag. De är inte granskade av 

någon och det står kanske inget om dem. Hon tror att detta med eget förlag bara 

kommer bara öka (Hadi, 2018).  

 

Love anser att de på Ashurbanipals bibliotek inte har några påtryckningar och att det 

närmsta man kommer när att några få individer lämnar väldigt mycket inköpsförslag. 

Han ser det inte som ett problem utan att det är något de lätt hanterar (Love, 2018).  

 
Jag vet inte om det var oftare förr eller om man nu har vant sig [vid 

påtryckningar vad gäller kvalitetsbedömning] så att nu är det mer att vi suckar 

lite ”jaha, nu kommer det [en] bok till på det här temat” och det är samma 

låntagare som vanligt som vill ha den liksom. [...] Tidigare sågs biblioteken 

som en mer stabil organisation, där man litade på och inte ifrågasatte 

bibliotekariernas kunnande (Love, 2018). 

 

Det är flera normer som styr, argumenterar Love, bland annat yttrandefrihet och 

demokrati, som används felaktigt för att uttrycka en egen agenda. Han menar att det 

kommer mycket påverkan från media och som samhällsgrupp har man stor möjlighet att 

påverka sitt lokala bibliotek och det kan i värsta fall bli en skitstorm mot biblioteken i 

någon fråga. Det gäller att vara tillmötesgående och stå på sig utifrån väl valda och 

konkreta grunder (Love, 2018). Kim upplever att de i Nuzi kommun har varit 

förskonade från påtryckningar, men har hört om hur andra bibliotek har drabbats av det, 

ex. missnöje och klagomål. Sociala medier kan skapa en påtryckning, det är lättare idag 

att bilda grupper där med olika verktyg få det att verka som att det är en stor opinion när 

det i själva verket bara är några enskilda individer. Det upplever Kim som en ny form 

av påtryckning och som har ökat (Kim, 2018). Han, liksom Love tycker att det är svårt 

med hur offentlig man ska vara, som bibliotekarie. Kim menar att om någon vill sätta 
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dit en är det ganska lätt att genom sociala medier gräva fram massa information om en 

och det kan vara obehagligt. Han lyfter ett exempel med djurrättsaktivister som hotar 

bönder med att de vet var bönderna bor och lämnar sina barn till dagis. Samtidigt lyfter 

Kim det som ett problem som alltid har funnits inom offentlig verksamhet (Kim, 2018). 

 

Förut upplevde bibliotekarierna att de hade tid att granska varje bok, anser Sasja, men 

nu hinner man inte och arbetet måste effektiviseras. Hon uttrycker att misstag sker, 

exempelvis köper man böcker som inte lånas ut eller är fel på något sätt och då får det 

vara, menar hon för de hinner inte. Om bibliotekarierna missar att köpa in något gör inte 

det så mycket, det tar samma tid som en reservation hade gjort, inte mer än en vecka. I 

medieplanen står att vi inte ska begränsa urvalet på annat sätt än att det inte bryter mot 

lagen, och att vi ska vara opartiska, hon anser att medieplanen signalerar detta (Sasja, 

2017).  

 

6.2.2 Social förpliktelse (grund för anpassning) 

Det kan här handla om vad biblioteksanvändarna anser att biblioteken och 

bibliotekarierna har för socialt ansvar gentemot dem. Biblioteksbesökare kan påverka 

biblioteken att exempelvis ta bort något som kan upplevas kränkande av somliga. Det 

kan även handla om en social förpliktelse att skydda låntagare från visst material som 

kan vara skadligt för dem. 

 

På Alexandria förvarade de tidigare Satansverserna, skriven av Salman Rushdie, i ett 

skåp, som låntagarna inte kom åt utan att fråga en bibliotekarie om. En åtgärd de gjorde 

på grund av att det var flera besökare som ville veta vem som lånade boken. Det var på 

80-talet, då man hade kort bak i boken med låntagarens namn, så att vem som helst 

kunde se vem den lånats ut till. Titeln fick stor uppståndelse när den kom på grund av 

dess kritik av Islam, bland annat. Hadi menar att språket är makt, därför är det viktigt att 

ha den fysiska boken kvar. De som inte kan läsa eller skriva har inte samma 

möjligheter. Det är främst föräldrarnas ansvar att skydda sina barn, biblioteket kan inte 

skydda barnen från allting. Hon anser att föräldrar borde ha mer koll, exempelvis genom 

att läsa med barnet och ha en diskussion om det. Det bibliotekarien kan göra är att 

ingripa om det är ett barn som har fått en tydligt olämplig bok, annars ligger det på 

förmyndaren (Hadi, 2018). 

 

Det är alltid en gränsdragning, resonerar Kim, kan man ha litteratur som inte stämmer 

med de demokratiska värderingarna? Han menar att avgörandet ligger hos låntagaren 

och att bibliotekarier inte ska bestämma vad man blir kränkt av, utan låta besökaren 

avgöra själv. Han har en bok som ett exempel på när bibliotekarierna valde att inte köpa 

in den för att de ansåg att den kunde vara farlig för vissa personer. Kim minns inte vad 

titeln eller författaren heter, men boken argumenterade att man kunde bota sig själv från 

exempelvis cancer med blotta viljestyrkan (Kim, 2018). 

 

Det kan också vara så, som flera av informanterna säger, att det helt enkelt trycks 

mycket mer litteratur än tidigare och att därför blir svårare att hantera. Inköpsförslagen 

från alternativa medier, utanför traditionella kanaler, exempelvis sådant som ges ut på 

eget förlag har ökat. De är svårare att bevaka och de har oftast inte granskats av förlaget 

eller någon traditionell källa (Sasja, 2017). Det kan vara en anledning till att 

bibliotekarier upplever att de inte hinner med att granska alla medier idag.  
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6.2.3 Moralisk acceptans (grund för legitimitet) 

Den här delen handlar om en form av påtryckning underifrån i fråga om vad som är 

moraliskt legitimt på biblioteket. Exempelvis vad låntagaren accepterar i urvalet, samt 

om motivation för avslag och inköp, i samtal med bibliotekarierna, är godtagbara eller 

inte.  

 

Det finns lagar och regler att förhålla sig till i det mediestrategiska arbetet, menar Love, 

beståndet ska visa på allsidighet och samtidigt inte kränka någon folkgrupp exempelvis. 

Som inköpsansvarig har man i uppdrag att omvärldsbevaka medier, det finns flera 

indikatorer att förhålla sig till såsom kritiker och samhällsdebatter. Love tror att man 

tidigare har sett biblioteken som en rätt stabil institution med ett kunnande som man inte 

alltid ifrågasätter. Han resonerar att det ligger i tiden att individen ifrågasätter alltmer, 

exempelvis kan flera personer gå tillsammans under gemensamma normer som de 

lyckas få gehör för. Love anser att det demokratiska begreppet används av många för att 

ge tyngd till vad som egentligen bara är deras personliga åsikter (Love, 2018).  

 
Ja det gör man ju, yttrandefriheten som man använder, då handlar det ofta om 

de som skriker högst i yttrandefriheten att alla ska ha rätt att säga allt, och det 

kan man ifrågasätta om det är yttrandefrihet eller snarare att vi ska ha 

möjlighet att klaga på de bestämmande utan att bli halshuggna (Love, 2018). 

 

Hadi är orolig för att biblioteket kanske tillåter lite för mycket och att vissa åsikter inte 

ska tillåtas helt enkelt. Samtidigt funderar hon över om det kanske bara är hon som är 

lite gammalmodig. Hon menar att det för ett par år sedan inte alls skulle godkänts att 

bjuda in exempelvis Sverigedemokraterna (SD) att delta på bokmässan, menar hon 

(Hadi, 2018).  

 

Det är svårt att bedöma det som efterfrågas av låntagare men som inte vilar på någon 

vetenskapligt grund. Love lyfter att de kan få många inköpsförslag på olika typer av 

omstridda fenomen såsom healingböcker och faktalitteratur som släppts på print on 

demand (medier som oftast inte granskas innan publicering). Det kan vara teman såsom 

hatfulla budskap, änglar eller healing för spädbarn som han upplever som svåra val 

(Love, 2018). Sasja anser att de på Ebla inte har några tydliga strategier för urval, men 

principiellt ska det inte väga över åt något håll, det ska vara balanserat, exempelvis för 

politisk litteratur. man ska ha lite på båda sidor. Sasja skrattar och uttrycker att de gärna 

vill tro att det inte är vinklat åt något håll. Den medieplanen från de har på Ebla nu är 

från 2015, för gammal resonerar hon, de ska göra en ny, men att det är svårt att 

formulera något konkret som hjälper när svåra fall dyker upp (Sasja, 2017). Hadi 

uttrycker också svårigheten med att ha grund för inköp och avslag, samt att det inte 

finns något konkret att gå efter på Alexandria. Hon menar att det är viktigt att tänka på 

hur man formulerar sig särskilt i skrift, då det kan vara väldigt känsligt (Hadi, 2018). 

Detsamma gäller även för Love, som också uttalar samma avsaknad av användbar 

mediepolicy, och att bibliotekets omorganisation har försenat arbetet med den. De har 

en medieplan, men som de inte kan använda offentligt på grund av att den språkligt sätt 

inte håller för granskning. Den går därför inte att hänvisa till som grund för avslag eller 

inköp. Den måste vara tydlig och välformulerad, menar Love, samt bygga på risk- och 

konsekvensanalys för urval (Love, 2018). 

 

Kim bedömer att de haft flera fall som tagits till domstol, där det sedan beslutats att 

biblioteket inte hade några legitima grunder för exempelvis avslaget. Ett exempel där en 
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låntagare gick till pressen på grund av missnöje då Nuzi bibliotek drog in en 

prenumeration på en grekisk tidning. De hade den kvar men minskade förekomsten från 

en gång i veckan till en gång i månaden De har haft två andra låntagare som har försökt 

att överklaga grunder för bibliotekens urval. Det har handlat om privatpersoner även om 

det kan vara svårt att avgöra om det är något mer bakom, exempelvis en organisation, 

det vet man inte, menar Kim (Kim, 2018). Hadi lyfter också att det kan vara en 

organisation bakom en påtryckning men att det är väldigt sällan och oftast är det 

privatpersoner (Hadi, 2018). Love reflekterar över att biblioteken förut sågs som stabila 

institutioner som man inte ifrågasatte utan hade förtroende för. Enligt honom så har det 

förändrats, numera är det allt fler som ifrågasätter och kan gå samman för att hävda 

någon värdering eller fråga (Love, 2018). Både Kim och Love är ändå positiva till att 

låntagare kan gå till bibliotekarierna pressen eller politikerna om de är missnöjda med 

något på biblioteket. De argumenterar att det ger bibliotekarierna en chans att motivera 

grunden till olika avslag eller inköp, och därigenom ges en möjlighet att bli bättre (Kim, 

2018). 

 

6.3 Kognitivt perspektiv 

Den här nivån kallas kognitiv och här ingår medarbetare och andra biblioteks 

förväntningar och synpunkter. Sidledes handlar om hur biblioteken påverkar varandra, 

genom exempelvis samverkan, konkurrens, det är relevant för att biblioteken är 

medvetna om hur andra bibliotek arbetar, även om de inte är vinstdrivande företag 

(Jacobsen och Thorsviks, 2014, s. 199–201). Kognitivt perspektiv är uppdelat efter tre 

underrubriker, i enlighet med modellen: självklara uppfattningar om vad som behövs 

göras, som är en grund för tryck, viljan att efterlikna, som är en grund för anpassning 

och göra det som uppfattas riktigt, som är en grund för legitimitet. 

 

 

6.3.1 Självklara uppfattningar om vad som bör göras (grund för tryck) 

Bibliotekariernas egna idéer om vad de borde göra i sitt uppdrag är oftast något man 

inte medvetet ifrågasätter och det kan därför vara svåra att uppfatta. Dessa kan på olika 

sätt ha en inverkan på bibliotekets urval.  

 

Samtliga intervjuade uttrycker vikten av att vara medveten om sin egna subjektiva 

påverkan. Sasja och Kim reflekterar över att bibliotekarier har personliga åsikter som är 

mer eller mindre starka men också att de redan är medvetna om dessa. Sasja lyfter att 

det händer hela tiden att de köper in medier som innehåller sådana åsikter som man inte 

personligen håller med om inte. Hon anser att de inte har några strategier, men rent 

principiellt skulle man kunna se att det leder till att det väger över åt något håll men 

eftersom de är en grupp med olika individer så kommer det troligen också leda till att 

det inte blir snett åt något håll, exempelvis politiskt, vad gäller bibliotekens urval. 

Hon anser också att de är så pass medvetna om att de ska ha bredden och därför köper 

de in det mesta (Sasja, 2017). Man kan försöka vara neutral men helt objektiv går det 

inte att vara, argumenterar Kim (Kim, 2018). 

 
Man har subjektiva värderingar, och alla har vi en förförståelse att alla bär 

med sig någonting som präglar det man gör, är man medveten om det blir det 

i alla fall lite bättre. Om man har en öppen syn och ser till bibliotekets bästa 

och inte ifrån sitt eget bästa det ska vara en självklar utgångspunkt i arbetet. 

Till viss del påverkar det självklart (Kim, 2018, s. 5). 
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Love och Kim menar på att bibliotekarier ska förmedla det demokratiska uppdraget i en 

arbetskultur, som man lärt sig från bibliotekarieutbildningen. Man ska värna om det 

demokratiska uppdraget, resonerar Kim, biblioteket ska spegla en mångfald av intressen 

och värderingar, det är något som ska vara i centrum för urvalet (Love, 2018). Hadi 

nämner att de haft några utbildningar som syftade till att göra bibliotekarierna medvetna 

om hur man bemöter olika grupper vad gäller exempelvis funktionshinder eller 

könsidentitet. Hon är den ända informanten som har varit med om sådana utbildningar, 

men de flesta av de intervjuade anser inte att det behövs då de redan är tillräckligt 

medvetna.  

 

Olika kriterier för att bedöma kan vara bra grammatiskt språk, att det är tydligt att det 

inte är kränkande, samt att man kan se till vilka som gett ut boken (Hadi, 2018).  

Love anser att det är problematiskt, då biblioteket är ett offentligt rum för alla, men 

samtidigt ska man undvika att där kränka någon. Alla ska känna sig välkomna, men det 

som skyltas där kan göra vissa obekväma. Man kan kränkas av mycket, men det tillhör 

demokratidiskussionen, menar han (Love, 2018). Det är också ett problem med vad som 

är vetenskapligt och inte, där de på Nuzi valde att ta bort en bok om cancer som visade 

på vetenskapliga brister. Samtidigt har de flera böcker om Homeopati, som är 

vetenskapligt riktigt och somliga skulle kanske se den som skräp medan andra upplever 

sig hjälpa av det (Kim, 2018). 

 

Sasja beskriver hur de är medvetna men att man prioriterar vissa ämnen över andra, 

samt gör en del omedvetna urval. Det kan visa sig genom att bibliotekarierna inte är 

intresserade av teknik, så därför bevakas inte avdelning P lika mycket som QE, där 

framför allt trädgård intresserar många.  

 

Samtidigt som jag sa det här med att vi köper mer vissa ämnen än 

andra är ju också lite omedvetet. Samtidigt är vi medvetna om det så nu 

bevakar vi på ett bättre sätt nu då. Men visst är det svårt man gör nog mycket 

omedvetet också. Man har ju vissa intressen, vissa kunskaper, sen så gör 

man så utan att man vill (Sasja, 2017). 

 

Det kav vara svårt att få bredden i alla ämnen, argumenterar Sasja, som exempelvis 

teknikavdelningen som man inte kan något om och inte är intresserad av. Det handlar 

om fri kunskapsbildning och biblioteksbeståndet måste inneha böcker om sådant som de 

kanske inte själva är intresserade av. Hon anser inte att det behövs någon hjälp eller 

formulering för detta med att medvetandegöra subjektivt urval för tillfället. Hon 

upplever att de på hennes arbetsplats redan är medvetna, men att det kanske är något 

som skulle behövas längre fram om det börjar jobba nya bibliotekarier som inte är lika 

medvetna. Sasja medger att hon inte har läst deras mediepolicy särskilt noggrant, men 

att det däri stod att man som folkbibliotekarie ska förbli opartisk. De har haft 

diskussioner i mediegruppen på Ebla om att de inte ska låta personliga värderingar styra 

och att de därför är medvetna om det (Sasja, 2017). 

 

Hadi och Kim anser att medier på utländska språk, samt minoritetsspråken också är 

något som prioriteras och det är bra att ha personal som kan något av de vanligaste 

språken i området (utöver svenska och engelska), (Kim, 2018). Speciellt på Alexandria 

där de även katalogiserar en hel del själva, på flera olika språk, bland annat arabiska 

(Hadi, 2018).  
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6.3.2 Viljan att efterlikna (grund för anpassning) 

Den här delen behandlar bibliotekariens upplevelse av hur de anpassar sitt arbete och 

urval utifrån en vilja att efterlikna olika ideal eller andra bibliotek. Exempelvis det som 

anses politiskt korrekt under samtiden i form av värderingar och trender som något som 

påverkar biblioteket och bibliotekarierna. Biblioteken kan påverkas av varandra, 

exempelvis att ett beslut från en bibliotekarie kan driva till en annan bibliotekarie till en 

viss handling.  

 

I ett helt flytande bestånd blir det ännu tydligare att allt är gemensamt, anser Hadi, 

inköp och gallring påverkar det andra bibliotek, och att de inte har någon gemensam 

policy kan försvåra arbetet med urval. Inköpsförslag är en indikation på efterfrågan, 

resonerar Hadi, men de kan komma 25 stycken från bara en person och det är oftast 

väldigt många som aldrig gör inköpsförfrågan. När det är så många förslag från endast 

en låntagare så är det inte rimligt att köpa in alla utan man göra ett urval, antingen fråga 

hen vilka som är prioriterade eller själv sålla. Alexandria köper nästan alla 

inköpsförslag. Vissa ämnen kanske blir bombarderade med inköpsförslag medan andra 

inte får alls lika många, exempelvis inom psykologi är det väldigt populärt med 

självhjälpsböcker (Hadi, 2018). Samtliga informanter upplever inköpsförslag som bra, 

flera menar att det är en god indikation på vad som möjligen önskas av låntagarna. 

 

Sasja uttrycker vikten av att det ska vara faktamässigt korrekt, exempelvis 

vetenskapligt. Man litar på recensioner, kritiker och BTJ, menar Sasja, BTJ har 

granskande lektörer som ska vara oberoende och inlästa på ämnesområdena. Det kan se 

väldigt olika ut, exempelvis vad gällde boken Varför tigger romer? av Stanislav 

Emirov, som en lektör på BTJ var positiv till, medan nästan alla andra recensioner 

ansåg den helt felaktig. Det handlade om att den var rasistiskt vinklad. Vad räknas som 

snusk? Frågar sig Sasja, när det talas om kvalitetsperspektivet ska biblioteket inte ha 

trasiga eller smutsiga medier. Vissa tycker att en kaffefläck är nog äckligt, argumenterar 

hon, men då skulle de gallra lite för många titlar. Man kan också flytta somliga medier 

till magasinet eller välja att inte skylta med dem, som en lösning (Sasja, 2017). Kim 

lyfter också kvalitetsperspektivet som problematiskt, alltså hur man gör det i praktiken 

är svårt, men de försöker bära med sig och ta hänsyn till. Han har ett exempel där Nuzi 

valde att inte köpa in en bok på grund av bristande kvalitét. Enligt Kim uttryckte boken; 

om du har cancer det är ditt fel, bli frisk genom viljestyrka. Om det är väldigt mycket 

som talar för att kvalitén är för dålig så kan vi inte biblioteket inte ha den, om det ändå 

är väldigt många som vill ha den kan de i bästa fall låna in den från annat håll. Han 

anser också att de måste ha mer grund för att göra avslag. Det gäller även hur boken ser 

ut, hur den är häftad, innehållsmässigt och se till recensioner. Om exempelvis flera 

recensioner bedömer en bok som skräp så kan det vara ett underlag till avslag (Kim, 

2018).  

 

6.3.3 Göra det som uppfattas riktigt (grund för legitimitet) 

Det som uppfattas som riktigt, enligt bibliotekarierna, kan vara etiska och moraliska 

frågor, samt något som kan påverkas av samtidens värderingar och trender. Oftast är det 

inte direkta förbud utan handlar om mer indirekta fenomen som oftast är omedvetna. 

Exempelvis vad gäller kvalitet, att bibliotekarierna vill skydda låntagare från somliga 

medier eller viss information, att de ibland förväntas avgöra om något är vetenskapligt 
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riktigt eller inte. Det kan även handla om att bibliotekarierna känner till problematik 

kring vissa ämnen och därför väljer att undvika att köpa in eller gallra dessa medier. 

 

Han tycker att biblioteket ska erbjuda kvalificerad och granskad information, något som 

blir problematiskt när man låter allmänheten bestämma alltmer. Exempelvis kan det 

vara svårare att ge grund för avslag och biblioteket redan innehåller massvis med 

medier som inte har granskats innan inköp. Det handlar om att bevara förtroendet för 

biblioteket som de ofta haft, menar Love, men samtidigt har inte bibliotekarierna den 

tiden som krävs för att kunna granska allt som inkommer (Love, 2018). Det är olika och 

personligt var gränsen går, anser Love, på ena sidan kan man känna att något är för 

grovt eller jobbigt, men samtidigt ska bibliotekarien strunta i låntagarens syfte med 

läsningen. Det behöver inte alls vara så att låntagaren vill indoktrinera sig och fyllas 

med hat, argumenterar Love, utan hen kanske bara vill bilda sig en uppfattning om 

världen (Love, 2018).  

 
Någonstans tar man och lyfter tillbaka kvalitetsbegreppet in i bibliotekslagen 

då vill man gärna känna att man förhåller sig till den också. Vad fan är kvalité? 

Ja ingen vet, men nu står det ju det, då får man försöka arbeta utifrån det (Love, 

2018). 

 

Kim lyfter också kvalitetsperspektivet som problematiskt, alltså hur man gör det i 

praktiken är svårt, men de försöker bära med sig och ta hänsyn till (Kim, 2018). Han har 

ett exempel där Nuzi valde att inte köpa in en bok på grund av bristande kvalitét.  

 
Jag hade som ett exempel på förra frågan här med kontroversiellt, att vi har ju 

köpt om sjukdomar som t.ex. Du har cancer men det är ditt eget fel, men med 

din starka vilja så kan du bryta det här, [men] ska man ha sådan litteratur? Den 

[Kim minns inte titeln eller författaren] har vi pratat om lite här, vi får i och 

för sig ha sådant som ifrågasätter medicin, men om vi köper in den och någon 

som lånar den så kanske den här personen dör för att han har följt den här 

boken. Han kanske säger att jag inte tror på traditionell medicin, det är bara 

bluff, det står i den här boken [och] jag har min egen inre vilja som ska göra 

mig frisk. Ska vi skydda folk ifrån det eller ska vi öppna upp för det här? Vi 

har tagit bort några sådana titlar, där vi har tänkt att det här är liksom inte 

vetenskapligt eller medicinskt grundat (Kim, 2018). 

 

Enligt Kim uttryckte boken; om du har cancer det är ditt fel, bli frisk genom viljestyrka, 

han menar att den kan vara en skadlig risk för personer som följer boken blint, de kan i 

värsta fall dö. (Kim, 2018).  

 

Det är svårt när en bok efterfrågas av väldigt många, uttrycker Love, som är uppenbart 

bristande vad gäller kvalité och sågad av en nästan enad kritikerkår. På fackavdelningen 

är det lättare än skönlitteraturen, därför att man kan se till om det är vetenskapligt riktigt 

eller inte, även om det inte är helt lätt att bedöma exempelvis debattböcker, resonerar 

Love (Love, 2018). Sasja lyfter några titlar som de innehar på Ebla, som kan upplevas 

som jobbiga, enligt henne; Mein kampf av Adolf Hitler och liknande böcker om 

rasbiologi. Flera av dessa handlar om samer, och det kan vara jobbiga bilder i dem, men 

det är en del av historien, menar Sasja. Att ta bort dem skulle vara som att försöka 

censurera det som hänt, resonerar hon, därför ska biblioteket ändå ha det kvar. Sasja 

anser att de istället ska undvika brottsliga saker som pedofili (Sasja, 2017). 
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Ekonomiskt beskriver informanterna menar att ekonomi påverkar men att det för dem 

inte varit något hinder för vad de behöver köpa in. Kim reflekterar över att resurser och 

det fysiska rummet för plats på hyllor och liknande också påverkar urvalet. Det hindrar 

inte att de kan köpa in och ha ett brett urval men det kan påverka, exempelvis att hade 

kunnat köpa in mycket fler e-medier, filmer och prenumerationer men det gör de inte 

med hänsyn till den budget de har (Kim, 2018). På Eblas filial, där Sasja arbetar mest 

har de ett lägre medieanslag och det leder till att de oftast väljer att satsa på populära 

böcker. Camilla Läckbergs böcker lånas ut mer än 12 gånger på ett år, är därför mer 

attraktiva än böcker som endast lånas ut en gång per år. Om det är vad låntagarna vill ha 

så ska inte bibliotekariens egna tycke styra inköpen för det hade inte varit rätt mot 

skattebetalarna (Sasja, 2017). Love lyfter att de numera är ett fåtal som har hand om ett 

generöst medieanslag, de behöver tänka efter hur de ska fördela de pengarna mellan 

olika stadsdelar och bibliotek. De har gått från att vara 60 medieansvariga till att numera 

vara endast sju stycken och de behöver behandla även logistik och struktur, samt 

teoretiska och praktiska frågor (Love, 2018). Hadi beskriver hur de på huvudbiblioteket 

egentligen ska dela upp en hel del av det de köper in till filialerna, men att säkert 90 % 

av det inte kommer ut till de andra biblioteken ändå (Hadi, 2018). I Eblas kommun har 

de valt att skära ned på bibliotekspersonalen (Sasja, 2017), möjligen för att sänka 

kostnader. Sasja beskriver hur hon upplevde att de hade mer tid till medieplaneringen 

när de arbetade med ämnesansvar och det var dessutom mer effektivt då man är 

fokuserad på ett ämne (Sasja, 2017). 

 

7 Diskussion  
Slutligen diskuteras här vad som framkommit för den här studien i tre olika delar: 

politisk styrning och censur, samhällsutvecklingen och kontroverser, samt professionell 

roll och självcensur, utifrån det ställda syftet och frågeställningarna. I politisk styrning 

och censur diskuteras hur folkbiblioteken påverkas av politiker, kommun och chefer 

genom lagar, riktlinjer, godkännande och krav. Samhällsutvecklingen och kontroverser 

behandlar hur bibliotekarierna upplever sig av exempelvis låntagare, organisationer, 

samhällstrender eller kontroverser. I den sista delen, professionell roll och självcensur 

diskuteras hur bibliotekarierna själva påverkar urvalet, samt hur de påverkas av 

varandra på olika sätt. Exempelvis genom subjektiv påverkan eller gemensamma 

värderingar och kriterier. Därefter lyfts förslag för framtida forskningsområden för 

frågor som dök upp under den här studien. 

 

7.1 Politisk styrning och censur 

Svensk historia visar på att statlig censur förr snarare var norm än undantag. Det har 

varit alltifrån blasfemi, samt litteratur av religiös, sexuell eller politisk karaktär, det har 

sett olika ut i historien. Det handlar om hur svenska politiker och chefer påverkar 

bibliotekets urval.  Det finns starka organisationer och intressegrupper i vissa delar av 

USA som anser att allmänheten behöver skyddas från vissa ämnen och material, ex. 

FFL (Family Friendly Libraries) det är ett frihet från perspektiv. De vill begränsa de 

offentliga bibliotekens urval. Det kan vara så att det ser annorlunda ut i USA än i 

Sverige för att de har en annan värdegrund och politik än den i Sverige. Det är olika vad 

som anses som kontroversiellt och varierar i olika tider och kulturer är något som 

informanterna i den här studien uttrycker. Hadi upplever att möjligen till och med är för 

tillåtande numera och att somliga medier kanske de inte ska ha (Hadi, 2018). Gelder 

anser att det ibland kan verka som om allting är tillåtet nu, men att det kan ändras 

snabbt (Gelder, 2013). De intervjuade hänvisar till bibliotekslagen för vad de måste 
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förhålla sig till. Det finns där en problematik som lyfts av bland annat Love, att 

biblioteken ska vara öppet rum för alla men samtidigt ska där finnas sådant som vissa 

säkert finner obehagligt. Det är en gränsdragning för bibliotekarierna är de som i 

slutändan ska bestämma vad som hör hemma där. Brawner argumenterar för att om 

någon bok väljs bort på grund av att den kanske kan förolämpa någon så skulle varenda 

bok vara i fara (Brawner, 1997). Urval måste ske, när man väljer något så väljs något 

annat bort. På sätt och vis är varje inköp en indikation av bibliotekets prioritering, och 

vad som censureras (Hannabuss & Allard). Däremot kan man fundera över hur man ska 

hantera det på ett effektivt och korrekt sätt, exempelvis utgå från gemensamma kriterier 

och riktlinjer vid mediestrategiska val.  

 

Love talar för att samhällsutvecklingen påverkar biblioteken och hur de arbetar, 

exempelvis fick bibliotekarierna i uppdrag att ändra verksamheten för att kunna 

tillmötesgå flyktingströmmarna. Han lyfter även miljöhyllan som ett krav från politiker. 

Love uttrycker att det kan förändras snabbt vid ett maktskifte och han är kritisk till att 

politikerna ska ha den makten över biblioteken. Han menar att de kan flytta gränserna 

för vad som tillåts hela tiden tills det uppstår censur i Sverige igen. Folkbibliotekarierna 

upplever dock att de har stort eget ansvar där överordnade inte lägger sig i hur de 

arbetar, och att det som styrs är så kallad yttre och inre tjänst. De väljer själva hur de ska 

förlägga sin inre tjänst och hur mycket de vill använda den till medieplanering.  

 

Karen Antell och Molly Strothmann diskuterar olika problematik med att 

medvetandegöra censur, där de lyfter en händelse i Australien med flera samlingar som 

censurerats bort till en källare. Bibliotekarierna där visste inte ens att de fanns och 

frågan är hur de skulle ha kunnat göra något åt det då de inte ens själva kände till att 

samlingarna existerade. Även Front Nationals (FN) politik i Frankrike visar på 

svårigheter vad gäller den demokratiska friheten. FN fick stor makt att praktisera en 

form av censur i tre olika städer i Frankrike (Anderson, 1997). Det räcker kanske, som 

Love uttrycker, med ett maktskifte för att kommunen och politiker ska börja lägga sig i 

bibliotekens urval. Det finns just nu ingen lagstadga, i Sverige som uttalat ger den 

enskilde individen rätt att kräva att biblioteken köper in eller tar bort visst material ur 

biblioteket. Det finns inte heller någon lag som uttrycker motsatsen (Sveriges riksdag, 

2013).  

 

Kanske kan det finnas en viss risk i att krav ovanifrån kan leda till att censur sker, 

såsom hände i Frankrike med Front national, som valde att begränsa urvalet på de 

franska biblioteken. Sverigedemokraterna är ett svenskt exempel på några med liknande 

politiska värderingar och en biblioteksplan som också innebär censur. Det svåra är 

gränsen för vad som är okej, exempelvis kan biblioteket inneha gamla böcker om 

rasbiologi, även om de är rasistiska så har de ett historiskt värde. Att ta bort dem skulle 

vara som att försöka censurera historien, såsom Sasja och Hadi resonerar. Love 

argumenterar också för att det är lätt att bli kränkt och man kan kränkas av mycket, men 

att det inte alltid är en anledning för avslag exempelvis. Där Kim arbetar valde de att ge 

avslag på en bok om cancer, inte enbart på grund av dess tvivelaktiga kvalité utan det 

handlade om att skydda låntagare från vad de ansåg kunde vara farligt.  

 

Det är problematiskt med det stora ansvar bibliotekarien har för gränsdragning, särskilt 

om man inte är medveten om sin egna subjektiva påverkan och det kräver medvetenhet. 

I värsta fall kan det bli som ett vilda västern där urval sker utan granskning, exempelvis 
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att bibliotekarier börjar gallra bort medier bara för att de är fula, tråkiga eller att man 

personligen inte håller med innehållet. Eller om det ovanifrån begränsas, exempelvis att 

politiker börjar lägga sig i om vad som ska finnas eller inte finnas på biblioteket. Det 

kan verka ganska oskyldigt eller börja på en ganska liten nivå för att sedan bli större och 

oftare. Med den typen av makt krävs ett stort ansvar och det ligger mestadels på 

bibliotekarierna att avgöra. I fallet med boken om att bota sig själv från cancer, som 

Kim lyfter, kan man se det ur ett annat perspektiv där bibliotekarierna istället tog ifrån 

låntagaren möjligheten till den boken. Man kan argumentera för att det var fel av dem 

att ge avslag på boken av den anledningen att bibliotekarien helt ska strunta i vad 

låntagaren har för syfte med boken för det har inte bibliotekarierna med att göra. I det 

här fallet handlade det visserligen även om att cancerboken hade vissa kvalitativa brister 

vad gäller dess trovärdighet, som i sig är ett annat kriterium för avslag. Hade det endast 

handlat om att de ville skydda låntagaren utan att det bröt mot lagen så skulle man 

kunna säga att det handlade om en urvalsbegränsning, ett frihet från som inte verkar 

särskilt objektiv. 

 

Anslaget för varje bibliotek bygger oftast på besöks- och lånestatistik, därför finns det 

redan en press på bibliotekarierna att höjde de siffrorna. På filial kan det visa sig genom 

att de hellre köper en bok som de tror lånas mycket än någon som de inte tror kommer 

att lånas eller är osäkra på. Det handlar dels om att anslaget på filial är läge än det på 

huvudbiblioteket. Ett sätt att höja lånestatistiken, som alla folkbibliotek använder sig av 

är inköpsförslag från låntagare, något som uppfattas som positivt och en god indikation 

på vad allmänheten vill ha.  

 

Ingen av de intervjuade uttryckte att resurser eller anslag var något problem, de får 

tillräckligt för att kunna göra det de behöver och önskar på huvudbiblioteket. Sasja som 

också är verksam på en filial anser att det på filialer har sämre ekonomiska medel att 

röra sig med och att det därför kan påverka hur urvalet ser ut (Sasja, 2017). De 

intervjuade upplever inte att detta hindrar dem från att köpa in vad de vill, även om det, 

såsom Kim poängterar, inte går att köpa in vad som helst egentligen, exempelvis köper 

man mindre av film, musik och tv-spel, än böcker, på grund av kostnad. Det fysiska 

utrymmet påverkar också, exempelvis när man köper så måste man också gallra bort. 

Ekonomiskt kan det handla om att bibliotekarierna på folkbibliotek tycker att 

medieanslaget räcker till men att de skulle behöva mer personal på biblioteket för att 

kunna hinna med att granska medier. Det kan också vara så, som flera av informanterna 

säger, att det helt enkelt trycks mycket mer litteratur än tidigare och att därför blir 

svårare att hantera. Inköpsförslagen från alternativa medier, utanför traditionella 

kanaler, exempelvis sådant som ges ut på eget förlag har ökat. De är svårare att bevaka 

och de har oftast inte granskats av förlaget eller någon traditionell källa. Det kan vara en 

anledning till att bibliotekarier upplever att de inte hinner med att granska alla medier 

idag. En annan anledning är bibliotekets fokus på andra uppgifter såsom 

programplanering för olika upplevelser på biblioteket, exempelvis föreläsningar, 

författarbesök och sagostunder. Det gör att bibliotekarierna får mindre tid i arbetet med 

medieplanering och på flera av de intervjuades bibliotek är det numera färre 

bibliotekarier som har ett större medieansvar. Det är möjligt att kvalitén kan varierna för 

urvalet mellan olika bibliotek, om somliga lägger mer tid och fokus på medieplanering 

än ett annat exempelvis. Det kan även skilja mellan olika avdelningar på biblioteket, om 

exempelvis bibliotekarierna där arbetar väldigt olika med mediestrategiska urval. Om 

man ska dra begreppet frihet till sin spets så kan detta i sin tur innebära att låntagares 
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möjligheter till kunskap blir odemokratisk. Om granskningen och kvalitén skiljer sig 

mycket mellan två bibliotek kan det betyda att somliga låntagare får bättre kunskap och 

information än andra?  

 

Sammanfattningsvis visar den här studien på att påtryckningar och kontroverser på 

svenska folkbibliotek är något som sker på olika sätt i arbetet med urval. 

Bibliotekarierna anser själva att de har stor makt över urvalet och att påverkan inte 

direkt drabbar dem eller deras bibliotek. Samtidigt lyfter ändå informanterna flera 

exempel där påverkan ändå har skett och flera kontroverser runt olika medier har lyfts 

där det kan handla om urval runt rasism och ovetenskapliga fakta. Informanterna lyfter 

flera exempel vad gäller påtryckningar exempelvis underifrån på bibliotek, men de 

uppfattar själva att de inte är med om några direkta påtryckningar. Varför 

bibliotekarierna inte upplever att påtryckningar händer dem själva kan bero på flera 

faktorer, dels kan det handla om den subtila och vardagliga påverkan som man inte är 

medveten om, dels att man har en idé om att påtryckningar är något annat än det som de 

har varit med om själva. Det kan också handla om en stark övertygelse, exempelvis att 

sådant inte händer i Sverige och det händer inte på deras bibliotek utan bara på andra 

ställen.  

 

7.2 Samhällsutvecklingen och kontroverser 

Handlingsplanen eller mediepolicyn ska, enligt Love kunna göra bibliotekarierna mer 

förberedda när ifrågasättande av bibliotekens urval sker, den ska gå att hänvisa till med 

väl grundade riktlinjer som bygger på risk- och konsekvensanalys. Han menar att det 

kan leda till påtryckningar också om inte urvalen är väl grundade eller kan motiveras. 

Det är av vikt att man som bibliotekarie är medveten om hur man formulerar sig då 

vissa ämnen kan vara laddade, anser Love. Han upplever att det i media har ifrågasatts 

om huruvida biblioteken hanterar urval och om de kan hota de demokratiska 

värderingarna som de ska månas om. Både Love och Kim är positiva till låntagarnas 

uppriktiga ifrågasättande och att diskussioner däremellan behöver kanske finnas. Love 

upplever att det har varit en stor fråga i media huruvida biblioteket hanterar eller kan 

hota de demokratiska värderingarna som de ska måna om. Han menar dock att det kan 

vara en bra nivå för att stärka bibliotekariens ansvar och roll att bevara demokrati 

(Love, 2018). De intervjuade talar oftast om påtryckningar som något som inte händer 

på just deras bibliotek, men har flera exempel där det drabbat andra bibliotek. Det 

handlar då om enskilda individer som har ansett att något urval inte var riktigt och i 

somliga fall har det tagits till domstol. Kim talar om ett fall på deras bibliotek där en 

låntagare valde att gå till domstol samtidigt som han menar på att skonats från 

påtryckningar på deras eget bibliotek. Det är en dubbelhet som framkommer, som om 

man inte känner till eller inte vill kännas vid, att påtryckningar på ens eget bibliotek kan 

inträffa. Det kan också vara så att bibliotekarierna inte ser ifrågasättandet som 

påtryckningar eller att de flesta av informanterna inte har varit med om något sådant 

fall.  

 

Olika styrande trender som lyfts är flytande bestånd, samt att man ska effektivisera 

mediearbetet och att bibliotekets samlingar blir allt mer digitaliserade. Andra trender är 

att urvalet ska styras av användarnas efterfrågan och att det finns en regional samverkan 

mellan biblioteken, som diskuteras av informanterna. Inköpsförslag anses av samtliga 

informanter som en indikation på vad som efterfrågas, men det kan även missbrukas av 

enskilda låntagare som kan lämna 25 inköpsförslag på en gång. Det kan också bidra till 
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att vissa ämnen eller avdelningar får väldigt många inköpsförslag, exempelvis samhälle 

och psykologi, medan andra knappt får några alls, argumenterar Hadi. 

 

Kim och Love anser att privatpersoner kan dra nytta av sociala medier för att skapa ett 

tryck på biblioteken. Särskilt Love och Hadi anser att ifrågasättande sker mer nu än det 

gjort tidigare och Hadi upplever att det har blivit för tillåtande nu och att man inte ska 

tillåta vilka åsikter som helst. Love argumenterar för att besökare förut hade ett större 

förtroende för bibliotekariernas kompetenser att inneha ett brett urval som inte kränker 

någon lag. Informanterna beskriver hur tiden för medieplanering och personal som 

ansvarar för detta har minskat. Sasja reflekterar över huruvida en minskad tid för 

medieplanering kan påverka bibliotekariernas granskning av urvalet och att de därför 

lättare kan begå misstag. Frågan är om det bara är en tillfällighet att ifrågasättande av 

urvalet sker samtidigt som granskning av urvalet försummats? Det skulle kunna vara så 

att ifrågasättandet är en indikation på att urvalsprocesser kanske inte görs lika noggrant 

längre. Love och Kim anser att det är nyttigt att ha de här diskussionerna om vad som 

ska finnas och inte i folkbibliotekens bestånd för att det kan stärka bibliotekariens 

demokratiska roll och uppdrag. 

 

Sammanfattningsvis visar den här undersökningen att påtryckningar sker från tre olika 

håll, enligt Jacobsen och Thorsviks modell; ovanifrån, underifrån och sidledes. 

Ovanifrån kan det till exempel handla om hur politiker prioriterar vissa urval, genom att 

exempelvis tillgodose flyktingströmmarna, att inneha en miljöhylla och gynna HBTQ-

perspektivet genom en särskild certifiering av biblioteket. Det visar på att politiker i 

Sverige har intresse av att påverka biblioteken och vad de ska inneha och inte. Det 

handlar om politikerna egen intresse om vad de anser viktigt eller fel för bibliotekens 

urval, och det kan förändras vid olika maktskiften. Påtryckningar underifrån kan istället 

handla om biblioteksbesökare och användares individuella önskemål för vad biblioteken 

ska eller inte ska inneha. Det kan exempelvis handla om kontroversiella ämnen som på 

olika sätt kan uppfattas som kränkande och skadliga. Massutmaning av Tino Sanandaji 

är ett exempel på en bok som efterfrågades och därmed blev en påtryckning för många. 

Sidledes påverkan handlar istället biblioteksorganisationen, dels mellan olika bibliotek 

men även mellan bibliotekarier på samma bibliotek. Exempelvis att man tittar på hur 

andra gör och kan komma att göra val utefter hur andra bibliotek har gjort. Det visar sig 

särskilt i ett helt flytande bestånd, såsom Hadi beskriver. 

 

7.3 Professionell roll och självcensur 

De intervjuade lyfter olika kriterier för att bedöma kvalitativt kan vara bra grammatiskt 

språk, att det inte är kränkande, samt att man kan se förläggare och kritiker. 

Folkbibliotekarier kan inte bedöma om något är vetenskapligt riktigt i alla ämnen och de 

är kanske inte insatta tillräckligt för att kunna göra det. Många bibliotekarier förlitar sig 

på recensenter och kritiker såsom BTJ (bibliotekstjänst), bland andra. Sasja 

argumenterar dock för att de inte kan lite blint på alla kritikerutlåtanden, för att de också 

kan ha fel. Hon lyfter ett exempel där hon själv upplevde att BTJ begick ett misstag vad 

gäller Varför tigger romer? av Stanislav Emirov, där den, bedömdes positivt trots att 

nästan alla andra kritiker bedömde den som rasistiskt vinklad och vetenskapligt 

bristande. Flera av informanterna uttrycker dissonansen som kan uppstå när biblioteket 

förväntas vara ett offentligt utrymme för alla, samtidigt som man där ska undvika att 

inneha något som kan kränka någon. Love anser att det finns mycket på biblioteken som 

kan göra andra obekväma, men att det ändå ska finnas där och att individer kan kränkas 
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av mycket. Kim lyfter ett exempel där de på Nuzi valde att inte köpa in en bok då ansåg 

att den kunde vara skadlig för låntagare. Den uttryckte bland annat att om man har 

cancer så är det ens eget fel och att man kan bli frisk genom enbart viljestyrka. 

Bibliotekarierna ansåg den inte heller vara medicinskt grundad, något som gjorde den 

vetenskapligt bristande. Om den inte hade haft bristande kvalitet och de ändå bedömt 

den som skadlig så har ett slags frihet från inträffat, där bibliotekarierna gör en 

urvalsbegränsning. Bibliotekarierna har en stor makt över bibliotekets urval och det 

innebär ett ansvar att exempelvis inneha en professionell roll som neutral. Man kan även 

dra ut det i det andra perspektivet och fråga sig om man kan tillåta för mycket, i ett 

frihet till där ingenting begränsas. Hadi uttrycker en oro för att det kanske tillåts för 

mycket, exempelvis rasistiska åsikter och liknande, de är inte tillåtna. Flera av 

informanterna uttrycker vikten att ha en balans mellan frihet till och frihet från. 

 

Hedemark lyfter Taljas studier som visar hur identiteter påverkas i interaktion med 

andra individer. Det innebär att människors sociala roller varierar i olika situationer och 

kontexter och det kan ha en sekundär effekt på bibliotekets inköpspolicy (Hedemark, 

2014, s. 12–14). Det kan vara något som är svårt att studera, då man kanske inte ens 

känner till att dessa faktorer finns eller så vill man inte kännas vid att det kan vara så.  

 

Bland informanterna diskuteras att de kan göra fel, men som oftast är lätta att åtgärda 

och därför inte är något problem. Exempelvis om bibliotekarien köper in något som 

sedan visar sig vara felaktigt, så kan de gallra den i efterhand. Även om en bibliotekarie 

ger avslag på en bok på en grund som inte håller, så anser åtminstone Kim och Love, att 

det kan vara nyttigt för bibliotekarier att bli ifrågasatta ibland och ha en diskussion om 

exempelvis demokrati (Love, 2018), (Kim, 2018).  

 

Precis som inköpsförslagen kan bli en påverkan att det köps in mycket till det som 

efterfrågas medan andra ämnen eller avdelningar försummas kan bibliotekarien också 

påverka. Det kan ske genom att bibliotekariens intressen och kunskaper gör att vissa 

avdelningar eller ämnen prioriteras över de som man inte kan lika mycket om eller 

finner lika intressant. Något som Sasja och Kim nämner som något de inte kan bortse 

från men att det hjälper att vara medveten om det. Det finns en viss svårighet i att 

studera fenomen som självcensur det hjälper att vara medveten om det för att bättre 

handla professionellt. Taylor och Mcmenemy visar på i sin studie att en bibliotekarie 

kan själv högt värdera intellektuell frihet och tro sig vara fri från fördomar, samtidigt 

som att deras värderingar påverkar urvalsprocessen selektivt (Taylor och Mcmenemy, 

2012).  

 

Det framgår även av Söderlind och Elf att censurfrågan är något som många 

bibliotekarier lever med, att de är medvetna om att biblioteket kan påverkas av censur 

exempelvis (Söderlind & Elf, 2014, s. 83–87). Vad bibliotekarier bedömer att gränsen 

går för olika kriterier kan variera och det är upp till var och en att fatta beslut för urvalet 

på respektive bibliotek. Söderlind och Elf diskuterar också utifrån perspektiven frihet 

till och frihet från. De argumenterar för att medieplanen behövs då den kan användas 

för att tillgodose användarnas behov, få bättre kunskap om mediebeståndet, effektivisera 

mediehanteringen, skapa budgetunderlag genom exempelvis statistik, samt fungera som 

gemensamt dokument för bibliotekarier att arbeta efter, följa upp och utvärdera 

medieplaneringen (Söderlind & Elf, 2014, s. 35 – 53). Flera av de intervjuade i den här 

studien uttrycker också vikten av att de ska kunna tillgodose kvalificerat granskad 
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information till en mångfald av låntagare. För att kunna göra det, argumenterar Love, så 

behöver man se till att det som redan finns där också har granskats och följer samma 

kriterier som det nya urvalet. Det finns också ett intresse för bibliotekarierna att bevara 

sådant som kan vara fel eller rent av hemskt om det exempelvis visar på en viktig del i 

historien som de inte får censurera bort. Sasja förklarar att de har bland annat Mein 

Kampf på Ebla för att det är en viktig historisk redogörelse för verkliga händelser. En 

del böcker, såsom vissa om rasbiologi får stanna kvar, samt flera populära 

barnberättelser med rasistiska stereotyper, men man kan exempelvis låta bli att skylta 

med dem eller undvika att ha dem på barnavdelningen. 

 

Informanterna för den här studien finner den nuvarande medieplanen, som respektive 

bibliotek har för tillfället, bristfällig av varierande skäl. Love anser att det kan bli fler 

påtryckningar på biblioteket och svårare för bibliotekarien att motivera vissa urval eller 

avslag. En medieplan skulle hjälpa bibliotekarierna så att de kan motivera utifrån 

gemensamma principer och riktlinjer i mötet med användarna. Det borde prioriteras då 

behovet för riktlinjer och konkreta urvalskriterier för medieplanering uppenbarligen 

eftertraktas av bibliotekarierna. Både Hadi och Love lyfter problemet med att ha 

tvivelaktigt granskade medier i sitt bestånd, det kan ge upphov till inkonsekvens vad 

gäller kvalité i beståndet. Ett avslag kan därför bli svårt att motivera med goda grunder, 

då beståndet redan innehåller medier som kanske inte hör hemma där. Man kan på 

Alexandria märka av pressen från andra bibliotek i det helt flytande beståndet för deras 

kontoorganisation. Det visar sig genom att bibliotekarierna ibland har känt sig tvingade 

att köpa in medier som de kanske inte själva ville skulle tillhöra biblioteket. Hadi 

uttrycker att de även måste kommunicera mellan biblioteken för att kunna göra väl 

grundade mediestrategiska val för gallring och inköp.  

 

Sammanfattningsvis lyfter denna studie hur folkbibliotekarier medvetandegör och 

hanterar inre och yttre påverkan på bibliotekets urval. Det är svårt för bibliotekarier att 

medvetandegöra urvalsprocesser, dels för att det är svåra fenomen att studera. Om 

bibliotekarien tror sig veta redan och inte ifrågasätter urvalsprinciper så tenderar hen att 

bli blind för sin egen subjektiva påverkan. I den här undersökningen ifrågasätts det 

objektiva urvalet, då vi som människor är subjektiva varelser som uppfattar världen på 

olika sätt. Informanterna hävdar att de redan har förmågan och kunskaperna som krävs 

för att kunna göra objektiva urval med demokratisk grund, exempelvis lär man sig det 

genom bibliotekarieutbildningen. Det han leda till att bibliotekarier låter sitt eget 

tyckande och värderande bestämma mer än vad som istället skulle kunna vara en mer 

objektiv process när det gäller urvalet i biblioteket. I denna studie framgick det att 

samtliga informanter inte hade en fungerande medieplan som de använder sig av. Hur 

kan man garantera kvalitativa urval utan en gemensam grund? Man kan ifrågasätta om 

hur objektivt granskat urvalet faktiskt är och om användarna kan lita på att 

bibliotekarierna verkligen tar det ansvaret som krävs. Urval kan komma att kräva 

mycket för bibliotekarien och det vore inte konstigt om hen valde att göra det enkelt för 

sig, särskilt om hen känner sig pressad av påverkan utifrån och vill undvika konflikter. I 

intervjuerna framgick att de upplever att de numera har väldigt mycket mindre tid och 

resurser till arbete med medieplanering än vad de har haft tidigare. Kanske skulle 

medieplanen eller mediepolicyn kunna vara den hjälpen för bibliotekarier och den 

skulle kunna fungera som en gemensam grund som stärker gemensamma 

urvalsprinciper och garantera kvalité. Det skulle framför allt kunna vara en hjälp vid 

helt flytande bestånd, där biblioteken inom en organisation påverkar varandra i högre 
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grad. I slutändan är frågan om biblioteken kan göra objektiva urval som ger låntagare ett 

kvalitativt urval när det gäller att få tillgång till korrekt och granskade medier som inte 

kränker eller bedrar människor. 

 

7.4 Forskningsområden 
Såhär i efterhand kan man reflektera hur den här studien hade kunnat bli annorlunda om 

man hade haft en annan teori eller metod exempelvis. Det hade varit intressant att 

studera olika bibliotekstyper och hur det skiljer sig i fråga om påverkan på exempelvis 

ett skolbibliotek i jämförelse med ett folkbibliotek. Det är vanligt att man är ensam 

bibliotekarie på ett skolbibliotek exempelvis, så de har ingen att vardagliga diskutera 

urval med som har likvärdig kompetens. Vad gäller styrning är skolbibliotekarien 

anställd av skolan eller skolorna som biblioteket är i förbindelse till medan 

folkbibliotekarien anställs av kommunen inom offentlig sektor. Skolbibliotekarien har 

inte en allmänhet som användare utan ska tillgodose elever och lärares behov på aktuell 

skola. Frågan är om de arbetar de annorlunda med det mediestrategiska arbetet på grund 

av att deras verksamhet skiljer sig. 

 

Hannabuss och Allard visar på att bibliotekarieprofessionen ofta går hand i hand med 

ens privata person, som tenderar till att bedöma subjektivt och är kanske oförmögen att 

vara helt objektiv. Värderingarna bakom är oftast av social, politisk, religiös, 

konstnärlig, moral eller etnisk natur. Det finns många svårigheter i att studera 

omedvetna värderingar och uppfattningar vad gäller urval, samt individuella eller 

kollektiva subjektiva värderingar som kan förekomma. Jag är osäker på hur en sådan 

studie skulle genomföras, men det finns redan studier som visar på hur subjektiva 

värderingar inte går att bortse från att de förekommer vare sig man vill det eller inte. 

Den här studien talar också för det, men tyvärr framkom det inga tydliga exempel på 

vilket sätt det påverkar. Det hade därför eventuellt något man kunde studera vidare, 

eventuellt biblioteks- och informationsvetenskap i kombination med psykologi. 

 

Varken i Karlssons uppsats eller den här studien diskuteras värdegrundsfenomen som 

politisk korrekthet och om det skulle kunna ha några negativa effekter på hur 

bibliotekarierna hanterar urval. Det skulle kunna räknas som osynliga värderingar och 

förväntningar som även handlar om hur olika samhällsströmmingar utgör en norm för 

vad som gäller för tillfället. Det är något som skulle kunna vara intressant framtida 

forskning, att studera hur det subjektiva påverkar på svenska bibliotek, exempelvis 

fenomen som politisk korrekthet.  

 

Det är bara Love som talar om Skrivbordsböcker, det var inget som nämndes varken av 

de andra intervjudeltagarna eller Karlssons undersökning (2012). Enligt Love själv är 

det litteratur man har bakom informationsdisken, som inte är inlagda i bibliotekets 

system, för att det bestämts att man inte får ha dem där men man vill ändå ha dem på 

något sätt, menar han. Så har man boken där som någon form av eget utlån och att det 

alltid har funnits, anser Love men nu är det laddat (Love, 2018). Det skulle vara 

intressant att studera om det stämmer som han säger att det alltid har funnits och om det 

finns fler bibliotekarier som känner till eller praktiserar detta.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Mejlutskick 

Goddag, 

 

Jag är en biblioteks-& informationsstudent på LNU (Växjö) som skriver min 

kandidatuppsats nu under våren (mer info hittar du i bifogat dokument). Jag skulle 

gärna vilja intervjua dig, om du har möjlighet? 

 

Jag kommer bara använda din ålder, könstillhörighet, vart du tog bibliotekarieexamen 

och vilket år du blev klar, samt hur länge du har arbetat som bibliotekarie. Jag kommer 

även att använda bibliotekstypen (folkbibliotek) och de reviderade intervjusvaren 

(verksam ort och personnamn kommer ej att anges, där kommer endast fiktiv 

information användas). Inget kommer filmas eller fotas men intervjun kommer att 

spelas in (audio).  Intervjun beräknas ta ca. 40 min - 1 tim.  

 

Jag arbetar 60% (ons-fre) samtidigt som jag skriver min uppsats så bäst vore om vi 

kunde lägga tid för intervju under mån eller tis. 

 

Jag bifogar intervjuguiden här, om du har några frågor samt förslag för datum då du har 

möjlighet för intervju eller inte kan ställa upp så är det bara att mejla mig! 

 

Tacksam för svar! 

 

Vänligen, 

/Alice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II 

Bilaga B Intervjuguide 1, 2018 

Hej!  

Jag är en Biblioteks- och informationsstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Detta är för 

min kandidatuppsats som kommer att handla om urvalsbegränsning på bibliotek med 

fokus på svenska bibliotek. Intervjuade personer kommer till viss del vara anonyma då 

varken verksam ort eller personnamn kommer att anges. Däremot vill jag veta ålder, 

kön, samt vart och när de tog examen, samt och hur länge de arbetat på respektive 

bibliotek. I uppsatsen kommer jag att säga ungefär hur många invånare som bor på den 

ort där intervjun genomförs, samt att det är ett folkbibliotek. Jag kommer använda det 

som sägs under intervjun också (även om den informationen är i transkriberad form). 

Intervjun beräknas ta ca. 40 min – 1 tim, och den kommer spelas in - endast audio 

(ljud), inte bild eller video, och det är bara jag som kommer att lyssna på den, andra 

kommer endast läsa den skrivna reviderade versionen (ej hela intervjun). Jag har delat 

in intervjun i 3 delar; en uppvärmning, sedan två indelningar för påverkan inifrån 

biblioteket och påverkan utifrån. Längst ned dokumentet finns ordlista, information som 

ger grund för den här intervjun. Om ni har frågor eller vad som helst så får ni gärna 

kontakta mig - 076-5682703 - ysabw09@student.lnu.se 

 

Uppvärmningsfrågor 

➢ Ur gammal är du? 

 

➢ När tog du er examen? Vart? 

 

➢ Hur länge har du arbetat som bibliotekarie på folkbibliotek?  

 

➢ Om du arbetat som bibliotekarie på något annat bibliotek, vart då? Hur länge? 

 

➢ Hur länge har du arbetat som Medieansvarig? 

 

Påverkan inifrån 

➢ Hur arbetar ni här på biblioteket med urvalsprocessen, med ex. inköp, är det fritt 

för er bibliotekarier att bestämma? 

▪ Är det främst du som har ansvar för inköpen på biblioteket? 

▪ Får de bibliotekarier som vill vara med och påverka inköpen? 

 

➢ Vilka krav har du på dig gällande vad som ska finnas eller inte finnas på 

biblioteket? 

 

➢ Tar du hänsyn till litteraturkritiker, ex. BTJ eller kontroversiella när du köper in 

eller gallrar? 

 

➢ Tar du hänsyn till någon särskild målgrupp av låntagare när du köper in eller 

gallrar? 

 

➢ Vilka titlar ser ni som problematiska eller kontroversiella? 

▪ Varför? 

 

➢ Avsätts arbetstid särskilt för arbete med medieplanering, ex. inköp, gallring och 

liknande? 



 

 

 

III 

▪ Hur mycket isf? Eller varför inte? 

 

➢ Avläggs särskild arbetstid på biblioteket för arbetet med medieplanering (inköp, 

gallring mm eller möten/diskussion kring dessa)? 

 

➢ Hur ofta görs större granskningar eller inventeringar över bibliotekets 

samlingar? 

 

➢ Hur viktigt är det att bibliotekarier är medvetna om urvalsprocessen i fråga om 

subjektiv påverkan och andra motiv? 

▪ På vilket sätt Medvetandegör ni ex. personliga värderingar i 

förhållande till urvalsprocesser på biblioteket?  

 

Påverkan utifrån 

➢ Har du upplevt att folk klagar på bibliotekets bestånd, ex. kontroversiell 

litteratur? 

▪ Finns det några titlar som har blivit ifrågasatta där du arbetat? 

 

 

➢ Är det vanligare med privatpersoner eller organisationer som misstycker? 

 

➢ Hur utmärker sig kontroversiell litteratur? 

 

➢ Vilka ”svåra val” har ni ställts inför? 

▪ Är det ofta? 

▪ Vad för svårigheter kan det handla om? 

 

➢ Finns det någon policy eller riktlinjer för de svåra frågorna? Ex. hur ni ska göra 

när frågor om urvalsbegränsningar i beståndet uppstår?  

▪ Ex. i medieplanen? 

 

➢ Vilka påtryckningar eller utmaningar möter ni i Sverige idag, för urvalet på 

svenska bibliotek? 

▪ Exempelvis politiska trender, eller uteslutande värderingar. 

 

➢ Hur hanteras eventuella tryck hos användare att göra vissa urvalsbegränsningar 

av bibliotekets medier? 

▪ Ex. att ta bort Tintin i Kongo från barnavdelningen... Eller 

Massutmaning 

 

➢ Märker ni någon skillnad på hur det har varit och hur det är nu? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV 

Bilaga C Intervjuguide 2, 2017 

Hej!  

Jag är en Biblioteks och informationsstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Detta är för 

min kandidatuppsats som kommer att handla om urvalsbegränsning i förhållande till 

bibliotek med fokus på svenska bibliotek.  

 

Intervjuade personer kommer hållas anonyma - varken verksam ort, namn, kön eller 

ålder kommer att anges. Endast svaren på frågorna och vilken bibliotekstyp som den 

intervjuade är verksam på är den information som kommer att användas. Intervjun 

beräknas ta ca. 1 tim, den kommer spelas in - endast audio (ljud), inte bild, och det är 

bara jag som kommer att lyssna på den, andra kommer endast läsa den skrivna 

reviderade versionen (ej hela intervjun).  

 

Längst ned dokumentet finns ordlista, Bibliotekslagar och källförteckning som ger god 

bakgrund för den här intervjun. Om ni har frågor eller vad som helst så får ni gärna 

kontakta mig - 076-5682703 - ysabw09@student.lnu.se 

 

Det demokratiska uppdraget 

I bibliotekslagen anges det allmänna biblioteksväsendets övergripande ändamål: - 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

• Hur tolkar ni bibliotekets demokratiska uppdrag vad gäller intellektuell frihet? 

 

• Vilka påtryckningar eller utmaningar möter ni i Sverige idag, för urvalet på 

svenska bibliotek? 

• Exempelvis politiska trender, eller uteslutande värderingar. 

 

• Har ni själva någon uppfattning om vilka urvalsbegränsningar som kan 

inskränka det demokratiska uppdraget på bibliotek i andra länder, ex. USA eller 

Australien? 

 

• Är dessa aktuella faror för svenska bibliotek i vår tid? 

 

• Vilket skulle ni säga är det viktigaste i er yrkesroll; Frihet till åsiktsbildning och 

yttrandefrihet eller frihet från material som kan verka negativt för människor 

(ex. skydda barn från föråldrade ideal)? 

 

Medieplaneringen 

• Hur länge har ni arbetat som medieansvarig bibliotekarie?  

 

Enligt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, som beskriver hur biblioteken bör agera i en 

idealtillvaro, står det att: Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla 

slag av kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare. Intellektuell frihet 

handlar om var och ens grundläggande frihet till tankar, kunskap (bildning), kreativitet 

och intellektuell verksamhet. Rätten till kunskap är en förutsättning för tanke- och 

samvetsfrihet; tanke- och yttrandefrihet är nödvändiga förutsättningar för fri tillgång till 

information. 

• Hur väl anser ni att medieplaneringen i förhållande till det demokratiska 

uppdraget efterföljs? 

mailto:ysabw09@student.lnu.se


 

 

 

V 

 

• Hur hanteras eventuella tryck hos användare att göra vissa urvalsbegränsningar 

av bibliotekets medier? Ex. att ta bort Tintin i Kongo från barnavdelningen... 

 

• Utvärderas medieplaneringen något i förhållande till dess syfte (hur väl den 

fungerar)? 

 

• På vilket sätt har ni själva fått vara med och påverka eller utveckla medieplanen 

för det aktuella biblioteket? 

 

• I vilken form avlägges särskild arbetstid på biblioteket för arbetet med 

medieplanering (inköp, gallring mm) eller möten/diskussion kring dessa? 

 

• Hur ofta görs större granskningar eller inventeringar över bibliotekets 

samlingar? 

 

Urskiljningsförmåga 

På bibliotek finns en mängd viktiga val som bibliotekarier behöver göra i fråga om 

urval, däri kan lätt uppstå olika agendor; budget är en sådan sak; att urvalet påverkas 

mycket av hur mycket pengar biblioteket får att röra sig med. Ett annat motiv är att vilja 

höja lånestatistiken (ex. köper in populärt material, för att det skulle gynna statistiken 

men verket hade kanske inte köpts in annars). Det kan vara allt ifrån att bibliotekarien 

bara inte vet var denne ska titta (omedvetet) till faktisk censur (medvetet). 

• Hur viktigt är det att bibliotekarier är medvetna om urvalsprocessen i fråga om 

subjektiv påverkan och andra motiv? 

 

• På vilket sätt Medvetandegör ni ex. personliga värderingar i förhållande till 

urvalsprocesser på biblioteket?  

 

• Hur anser ni att dessa påverkningar är eller kan bli ett problem i arbetet med 

bibliotekets urval? 

 

Exempel på kontroversiell litteratur; Lilla hjärtat, Tintin i Kongo, Pippi Långstrump och 

Mein Kampf... 

• Hur ser ni själva på kontroversiell litteratur på biblioteket? 

 

• Hur hanteras yttre påtryckningar som talar för eller emot vissa 

urvalsbegränsningar? 

 


