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Svensk titel: ”Än så länge går vi på känsla” - en studie av bibliotekariers hantering av 
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Författare: Vilhelm Malmberg Eskilsson

Abstract: The purpose of this bachelor's thesis is to investigate how working librarians 
manage controversial media. It builds on three debates in the media about libraries and books 
that have taken place during the years of 2012 and 2013. The questiones asked were: How do 
librarians manage racist media? How do librarians manage media that instructs on how to 
commit crimes? How do librarians manage sexually explicit media? And lastly, how do 
librarians manage pressure from outside of the library? The theoretical framework consists of 
Robert Hauptmans division of the two kinds of ethical strands of librarianship, in this thesis 
called ”Free information” and ”Information responsibly”. The method used to collect 
empirical material was qualitative interviews. Three librarians were interviewed during the 
months of April and May 2013. The librarians studied were all responsible for purchasing 
adult media. The study showed that librarians, at least the ones studied, were divided in their 
ethical thinking. On one side they considered free information to be a cornerstone in what the 
library stood for, but on the other side they all considered there to be media which should not 
be offered at their library. However, on one question they all stood firm in their belief: 
libraries should never remove media from its collection when told to do so by the media or the 
public. This division has been documented in earlier studies.
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1 Introduktion

I detta avsnitt presenteras en problembeskrivning inom det ämne som uppsatsen kommer att  
behandla. Vidare beskrivs denna uppsats syfte och de frågeställningar som undersökningen 
ämnar besvara. Till sist nämns också vilka avgränsningar som har gjorts för att  
undersökningen ska kunna hållas inom rimliga proportioner.

1.1 Problembeskrivning

Hur bibliotek hanterar medier med kontroversiella ämnen har varit ett hett ämne i media det 
senaste året. Med en förflyttning av seriealbumen Tintin i Kongo, en stor debatt kring 
barnboksfiguren Lilla hjärtat av Stina Wirsén och, även om det inte specifikt handlar om 
bibliotek, en debatt kring huruvida bokhandlar bör sälja litteratur som visar hur man odlar 
cannabis. För bara 30 år sedan pågick en debatt kring huruvida biblioteken borde ta in så 
kallad FLN-litteratur, också kallad ”tantsnusk”. FLN står för böcker som innehåller flärd, 
lidelse och njutning. Nu är en bok som skulle kunna kallas för en FLN-bok en av de mest 
sålda böckerna i världen och den finns att låna på de flesta bibliotek. Boken i fråga E.L James 
omåttligt populära Femtio nyanser av honom, uppföljda av Femtio nyanser av mörker samt 
Femtio nyanser av frihet.

Det sägs ofta att folkbiblioteket ska värna om det fria ordet och stå emot politiska och 
åsiktsmässiga vindar, men hur ligger det egentligen till? Är det så att folkbiblioteket alltid är 
en fristad för åsikter, där alla får komma till tals? I Sverige har folkbiblioteken historiskt sett 
varit ett nav för folkbildning och den så kallade ”goda litteraturen” som inte sällan har ställt 
sig tveksamma mot införande av populärromaner, erotiska romaner, deckare, musik och 
filmer.

Britt Marie Häggström, före detta ordförande i fackförbundet DIK nämner i förordet till 
Richard Ohlssons bok Etiken och biblioteken (2007), FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter. Hon skriver att alla biblioteks etiska riktlinjer tar avstamp i denna deklaration och 
tar upp tre fraser som återkommer ofta:

”Bibliotekarien skall motverka alla former av censur. Bibliotekarien skall aldrig låta personliga 
intressen styra det professionella agerandet vare sig det gäller att ansvara för och bygga upp samlingar 
eller vidarebefordra information. Bibliotekarien är aldrig ansvarig för hur den lämnade informationen 
används i nästa led.” (Häggström i Ohlsson 2007, s. 6)

Häggström nämner dock också att bibliotekariens uppgift är mer komplicerad än att bara ge ut 
information. Vilken sorts information bibliotekarien lämnar ut kan ge konsekvenser och 
uppmärksammas inte bara av låntagaren utan också av media. Häggström ställer därför frågan 
till läsaren: ”Vill du se resultatet av ditt agerande på TV ikväll?”, som från början är ett citat 
av Tomas Brytting (Häggström i Ohlsson 2007, s. 7). Det är således inte helt svart eller vitt att 
vara bibliotekarie.

Att biblioteken mer och mer ser till vad allmänheten vill ha istället för vad bibliotekarierna 
själva anser att allmänheten ska ha är ett faktum. Idag finns det populära deckarhyllor och 
ingen yrkesverksam bibliotekarie tittar längre snett åt låntagare som inte vill läsa svårare och 
mer otillgänglig litteratur. Det är naturligtvis inget fel i detta, men att allmänheten får större 
och större inflytande kan leda till att bibliotekarierna själva får mindre att säga till om. Även 
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om det i realiteten oftast inte händer särskilt mycket om en bibliotekarie väljer att inte köpa in 
en bok, så är det intressant att se hur de resonerar kring frågan om vad som är rimligt att köpa 
in och låna ut och vad de anser inte platsar på ett folkbibliotek. Det är också intressant att ta 
reda på hur de resonerar när en användare anser att en viss bok inte bör finnas på biblioteket.

1.2 Syfte

Mitt syfte med den här uppsatsen är att lyfta fram och analysera olika bibliotekariers 
resonemang kring hanterandet av de medier som har lyfts fram i debatten som skadliga, 
omoraliska och rent av olagliga. Jag kommer också att se på hur bibliotekarierna resonerar 
kring påtryckningar och drev från allmänheten eller från media.

1.3 Frågeställningar

Hur förhåller bibliotekarier sig till medier som uttrycker rasistiska tankesätt?

Hur förhåller bibliotekarier sig till medier som uppmanar till olagliga aktiviteter?

Hur förhåller bibliotekarier sig till medier som har sexuellt innehåll?

Hur förhåller bibliotekarier sig till påtryckningar från media och allmänheten?

1.4 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa denna undersökning till folkbibliotek, eftersom frågan inte känns 
riktigt lika aktuell på forskningsbibliotek. Folkbibliotek har en lagstadgad uppgift att föra 
fram litteratur och kultur till människor (Bibliotekslag (1996:1556)) medan 
forskningsbibliotek i första hand ska fokusera på forskning. Om en bok kritiseras på ett 
forskningsbibliotek så är ett uttalat forskningssyfte ett bra försvar mot den mesta kritiken. Om 
en bok däremot kritiseras på ett folkbibliotek kan det hända att användare kommer med 
argumentet att de som skattebetalare finansierar biblioteket och därför har anledning att vara 
med och bestämma vad som bör finnas på bibliotek.

För att avgränsa mig ytterligare har jag också valt att fokusera på just hanteringen av 
kontroversiell litteratur, och inte på etiska frågor i allmänhet, eftersom jag inser att en 
undersökning av övriga etiska frågor skulle kräva ett mycket större utrymme än vad denna 
uppsats omfång tillåter.
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2 Bakgrund

Bakgrunden till denna undersökning tar avstamp i de olika debatter som har förekommit  
under 2012-2013 om olika böckers vara eller inte vara på bibliotek och i bokhandlar.  
Debatterna som presenteras är: Tintin-debatten, 50 nyanser av honom-debatten samt  
cannabis-debatten. Vidare presenteras också de begrepp som kommer att återkomma längre  
fram i uppsatsen.

2.1 Tintin-debatten

Debatten uppkom första gången 25 september 2012 i samband med att Kulturhusets 
konstnärlige ledare Behrang Miri beslutade att plocka Tintin-album från ett av Kulturhusets 
barnbibliotek Tiotretton (Mellgren 2012). Böckerna skulle däremot finnas kvar på det 
bibliotek i samma hus som heter Serieteket, det vill säga det bibliotek där serier för vuxna 
finns. Miri angav Tintin-böckernas stereotyper kring ras och etnicitet som anledning till att 
han inte ansåg det vara lämpligt att förvara böckerna på barnavdelning. Nyheten plockades 
snabbt upp av dagspress och skapade en storm av åsikter på sociala medier. Debatten som 
följde hade två läger: på ena sidan stod de som tyckte att Behrang Miri hade bedrivit censur 
genom att plocka bort Tintin-albumen och att detta var fel och på andra sidan ansåg man att 
det var bra att diskutera olika rasistiska stereotyper och inte slentrianmässigt låta barn ta del 
av dem. Debatten ledde snabbt till att Kulturhuset redan samma dag gick ut med uttalandet att 
Miri fattat ett felaktigt beslut och att böckerna skulle flyttas tillbaka till barnavdelningen igen 
(Gunneberg 2012).

2.2 Femtio nyanser av honom-debatten

Femtio nyanser av honom (Fifty shades of Grey) är första delen i en bokserie av den brittiska 
författaren E.L. James. Den första delen följdes av Femtio nyanser av mörker (Fifty shades 
darker) och Femtio nyanser av frihet (Fifty shades freed). Böckerna innehåller många erotiska 
beskrivningar med inslag av bondage, sadism och masochism. Detta tillsammans med den 
stora försäljningssuccé som böckerna blev, ledde till att de i samband med sin utgivning 
skapade debatt, framför allt i media. Debatten handlade bland annat om hur det kom sig att 
böckerna var så omåttligt populära som de var, om det erotiska innehållet i dem och om deras 
bristande litterära kvalitet. Kritiker hävdade att boken byggde på klichéer och kritiserade 
temat med en äldre man som dominerar en yngre kvinna, och många påpekade dessutom de 
språkliga bristerna i böckerna. Samtidigt såldes böckerna i enormt stora upplagor och lockade 
många läsare.

Bland de som anser att den litterära kvaliteten är undermålig finns Aase Berg, som skriver att 
E.L. James böcker är för simpla och inte alls särskilt nyskapande (Berg 2013). Karl Berglund 
var en av de som hävdade att boken i sig själv inte är intressant, utan det är framgången som 
bör studeras (Berglund 2012). Hans-Roland Johnsson försvarar däremot böckerna och 
placerar in dem i ett historiskt sammanhang och hävdar att erotiska böcker i princip alltid har 
väckt debatt och kritik (Johnsson 2012).
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2.3 Cannabis-debatten

Den tredje är inte lika stor som de två ovanstående debatterna, men blossade upp i samband 
med att Sveriges radios program Kulturnytt uppmärksammade att de tre internetbokhandlarna 
Adlibris, Bokus och Bokia sålde böcker med innehåll om hur man odlar cannabis, något som 
är olagligt i Sverige (Svensson 2013). Bokhandlarna försvarade sig med att böckerna de säljer 
finns i stora databaser som skapats av bokförlagen och som sedan för vidare böckerna till 
bokhandlarnas internetbutiker, något som gör att det blir fysiskt omöjligt för bokhandlarna att 
hålla reda på vilka böcker som finns till försäljning. Debatten, som främst uppstod i sociala 
medier, handlade om huruvida böcker som visar hur man begår brott bör förbjudas eller inte. 
Två av de tre bokhandlarna tog bort böckerna ur sitt bestånd, men den tredje behöll dem och 
försvarade sig med att att de inte ska censurera, och att det handlade om tryckfrihet (Perdahl 
2013)

2.4 Begrepp

I detta avsnitt kommer jag förklara de olika begrepp som är centrala för uppsatsen. Detta för 
att göra klart för läsaren vad jag menar när jag använder dessa termer.

Etik är moralens teori. Med moral menas hur en grupp eller en person kan tänka sig agera, 
hur de eller denne anser vara rätt sätt att handla. Etik är alltså den ”teoretiska reflexionen över 
moralen och dess grund” (Herméren & Holte 2013). Jag kommer i uppsatsen använda mig av 
begreppet som en sorts övergripande term till olika regler kring hur människor tänker kring 
sitt agerande och om de konsekvenser deras åsikter och handlingar får.

Tillämpad etik är vad denna uppsats utför. Enligt Nationalencyklopedin innebär detta: ”I 
tillämpad etik försöker man applicera moralfilosofiska principer på något etiskt problem i 
syfte att klargöra det, strukturera det bättre och tydligare, granska och systematisera argument 
för olika ståndpunkter och ev. föreslå en lösning på det” (Herméren & Holte 2013).

Kontroversiella medier är medier som uttrycker extrema åsikter, tveksam och snedvriden 
fakta, medier som är sexistiska eller homofobiska, barn- och ungdomsmaterial som är 
sexuellt, ockult eller extremt våldsamt. Helt enkelt saker som den stora allmänheten, eller en 
liten men högljudd minoritet, ogillar.

Censur kommer av det latinska ordet granskning och innebär en förhandsgranskning av 
innehåll i olika medier, exempelvis litteratur, film och musik. Meningen med censur är oftast 
att hindra olika åsikter eller fakta att spridas och detta kan göras av olika anledningar. Man 
kan exempelvis censurera information som skulle hota rikets säkerhet, information som 
skadar moralen och information som kan skada någon eller några personers rykte eller 
säkerhet (Vallinder 2013).
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3 Tidigare forskning

I avsnittet som följer kommer jag att försöka skapa en överblick över forskningen kring 
bibliotekens hantering av kontroversiella material och de områden inom forskningen som 
tangerar detta. Jag har valt att dela in den tidigare forskningen i teman för att det ska bli  
lättare att sätta sig in i.

3.1 Etik på bibliotek

Inom ämnet bibliotekarieetik finns inte särskilt mycket skrivet. Det finns främst en stor 
rapport som genomförts i Sverige samt en författare i USA som har givit ut två böcker inom 
ämnet. Dessa två böcker är dock nästan heltäckande och de studier som har genomförts är, 
även om de är få, väl genomförda.

Johannes Balslev och Kerstin Rosenquist genomförde 1994 en studie vid namn Bibliotekarien 
och samvetet. Denna studie baserades på Rosenquists tidigare rapport från 1991 med namnet 
Biblioteksetik och bibliotekarieetik. Rosenquists rapport från 1991 skrevs på uppdrag av 
Nordiska litteratur- och bibliotekskommitén eftersom de ansåg att frågan behövde utredas, då 
nästan inget dittills hade skrivits i ämnet. I rapporten från 1991 tar Rosenquist upp olika 
teoretiska ingångar till etiska frågor inom bibliotekarieyrket och frågar ett antal bibliotekarier 
vad de tycker om etik samt om de anser sig vara i behov av etiska riktlinjer. Många 
bibliotekarier i undersökningen hade svårt att tänka sig att de skulle befatta sig med etiska 
frågor. De ansåg själva att det ofta var självklart vad de skulle göra i situationer som berörde 
etiska frågor, i mån de överhuvudtaget uppstod.

I Balslevs och Rosenquists efterföljande enkätundersökning skickade de enkäter till ett stort 
antal bibliotekarier i alla nordens länder. I dessa enkäter ställde de frågor om hur 
bibliotekarien i fråga skulle agerat i diverse svåra situationer. De sammanställde svaren enligt 
nationalitet och jämförde sedan dessa med varandra, och tog till sist fram den ”typiska” 
svenska, finska, isländska, norska och danska bibliotekarien. Mer om denna undersökning 
under nästa rubrik, där frågor om censur och utlåning belyses.

I Robert Hauptmans bok Ethics and librarianship (2002) talar han om hur bibliotekarier i 
USA bör agera i olika svåra etiska situationer. Denna bok är i första hand fokuserad på USA:s 
problem, och han nämner allt som oftast The First Amendment, USA:s motsvarighet till 
tryckfrihetslagen och yttrandefrihetslagen. Han nämner den som en okränkbar lag och anser 
att bibliotek ska alltid sätta det fria ordet i första rummet. I hans tidigare bok Ethical  
challenges in librarianship (1988) intar han en mer pragmatisk och ifrågasättande hållning 
och talar där om att bibliotekarier bör ta mer ansvar för sina handlingar och tänka på 
konsekvenserna.

I enlighet med amerikansk praxis på bibliotek uppstår idag inga konsekvenser om man ger ut 
information som användaren anser är fel. Hauptman anser att detta medför att bibliotekarier 
inte riktigt bryr sig om att göra fel i etiska situationer, eftersom de oftast inte råkar illa ut av 
att göra så (Hauptman 1988). Detta tankesätt är också  överförbart på svenska förhållanden; 
en bibliotekarie som Rosenquist talade med hade inte tänkt att frågorna som ställdes handlade 
om etisk problem, utan det var snarare bara situationer som uppstod. Det är också så att det 
inte händer något alls om en bibliotekarie ger ut fel information till någon i Sverige 
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(Rosenquist 1991).

En magisteruppsats vid namn Etik på bibliotek: en kvalitativ studie av ett antal 
folkbibliotekariers yrkesetiska tankar och erfarenheter, som handlar om hur svenska 
bibliotekarier resonerade och tänkte kring etiska frågor gjordes 1997 av Karin Byström och 
Jeanin Larsson, som intervjuade olika folkbibliotekarier. I denna kom de fram till att många 
bibliotekarier talade om etiska frågor med sina kollegor, men ofta inte som övergripande 
etiska problem, utan snarare var det mer om praktiska situationer som diskuterades. 
Bibliotekarierna i undersökningen ansåg att det var viktigt med diskussion kring deras 
yrkesetik.

Det har nyligen skrivits en magisteruppsats som är en uppföljare till Byström och Larssons 
uppsats, nämligen Daniel Björklunds och Magnus Darheds Biblioteket är till för användarna:  
En studie av folkbibliotekarier syn på bibliotekarieetik (2008). Denna uppsats beskriver en 
mindre undersökning på fem olika folkbibliotek, där de undersökte hur bibliotekarier 
resonerar kring olika etiska frågor inom bibliotekarieyrket, med speciellt fokus på mötet med 
användaren. De kom fram till att bibliotekarierna de intervjuade är splittrade i sin syn på de 
etiska frågorna, och att de inte är direkt medvetna om de etiska problemen som kan dyka upp.

3.2 Censur

Det har skrivits en del om censur på biblioteken under senare tid, men då handlar det ofta om 
huruvida internet ska filtreras på bibliotekets datorer. Det har dock också skrivits om hur 
bibliotek genomför olika censureringar genom att aktivt välja bort något, aktivt flytta bort 
saker från hyllor, genom att magasinera medier och genom att helt enkelt inte köpa in saker 
som inte efterfrågas. Balslev och Rosenquist (1994), som jag nämnde innan, talar om hur 
bibliotekarier utövar som de kallar det självcensur, alltså att inköp av litteratur som man vet 
skulle skapa debatt slopas. De ställde också frågan om hur bibliotekarierna skulle reagera på 
ren och skär censur, om de skulle blivit påtvingade den från politiker eller från allmänheten. 
Svaren blev att de i de fall när det gällde politikerns krav skulle stå emot och inte ge vika för 
sådana påtryckningar, men i fall där allmänheten klagade skulle de sätta in boken i magasinet, 
så att bara de som frågade efter den skulle få läsa den.

Karin Emanuelsson och Helena Ågren skriver i sin magisteruppsats Farliga skrifter: oönskad 
litteratur under 100 år (2000) om hur olika debatter har skapats kring böcker som blivit 
ansedda som  omoraliska och hur de så kallade sedlighetsdebatterna påverkat litteraturen i 
stort. I uppsatsen gör de nedslag i olika debatter och ger i dessa en bra översikt över hur 
tongångarna kring olika sorters litteratur har varit. De kom fram till att frågan om erotisk 
litteratur har varit stor inom den tidsram de undersöker. Boken När Nick Carter drevs på 
flykten: kampanjen mot smutslitteratur (1989) av Ulf Boëthius, behandlar samma ämne, men 
fokuserar på en specifik bokserie, nämligen Nick Carter-böckerna och hur kampanjen mot 
dessa drevs och av vilka. Böckerna anklagades för att vara moraliskt förkastliga och för att 
förstöra den unga arbetarklassens moral. Till slut blev det så att de affärer som sålde böckerna 
var tvungna att upphöra med detta. Boëthius menar att kampanjen handlade om mer än bara 
en bokserie, det handlade i verkliga fallet om att många människor var rädda för hur samhället 
förändrades. Rädslan gjorde Nick Carter-böckerna till en syndabock som skulle stoppas för att 
rädda det gamla. Detta visar på att censurering ofta inte beror på att just den enskilda 
censurerade boken i sig är förkastlig, utan att det också kan handla om andra bakomliggande 
faktorer.
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Vidare finns det också ett par uppsatser som beskriver hur bibliotek använder sig av filter för 
att kontrollera vilka hemsidor användare besöker på internet. Sandra Falk och Jenny Åhman 
skriver i sin magisteruppsats Filter = Censur?: om internetfilter på bibliotek (2002) om i 
vilken utsträckning bibliotek i Sverige idag använder filter till deras internet, och om hur det 
ses på av bibliotekarier. Det de upptäckte var att det inte var så vanligt, delvis på grund av att 
det ansågs som ren censur och delvis för att filtren inte går att lita på. De analyserade också 
debatten kring filtren och kom fram till att den var för känsloladdad för att mynna ut i något 
reellt. Tord Heljeberg skriver om samma sak i sin magisteruppsats Porr och rasistisk 
propaganda: om internetfilter på bibliotek (1998), men han nämner också de regler som vissa 
bibliotek har för sina användares internetanvändning. Heljeberg har ett annat fokus och verkar 
i det närmaste propagandistisk i sitt sätt att skriva, och hävdar å det bestämdaste att ett sådant 
filter är olagligt och inte lämpligt för bibliotek, och dessutom att ens ha datorer så att andra 
användare och bibliotekarier kan se dem också är olämpligt eftersom människor kan vilja leta 
efter känslig information, som behandlar sjukdomar, social status eller liknande. Heljeberg 
skriver att denna praxis strider mot både yttrandefrihetslagen och tryckfrihetslagen.

Marie Wallin behandlar också frågan om fri tillgång till internet i biblioteken i sin uppsats Det 
går på värdigheten lös: om pornografi, arbetsmiljö och bibliotek (1999). Där tar hon upp det 
som en arbetsmiljöfråga. Wallin har intervjuat, skickat ut enkäter och granskat olika dokument 
inom biblioteket och med hjälp av detta analyserat hur bibliotek hanterar att deras användare 
surfar på pornografiska hemsidor när de är på biblioteket. Det hon kom fram till var att det 
inte fanns någon likartad ansats att reglera porrsurfandet; det skiljde sig mycket åt bland de 
olika biblioteken.

En kandidatuppsats som talar om censur av böcker på biblioteket är Pontus Karlssons Censur  
och urvalsbegränsning: en undersökning om hur bibliotekets urval begränsas och vilka som 
önskar göra detta (2012). I denna uppsats framgår det att det inte alls i samma utsträckning 
finns organisationer och stora föräldragrupper som försöker begränsa och censurera 
bibliotekets utbud i Sverige som i USA. Det som är troligast att hända i Sverige är att enskilda 
föräldrar klagar på vissa böcker och på att deras barn har kunnat få tag på en bok med 
exempelvis, enligt dem, opassande sexskildringar eller en skämtsamling som de anser är 
olämplig.

3.3 Etiska överväganden vid utlån

Utlån, som är ett av bibliotekets viktigaste verksamheter, kan också vara problematiskt. 
Bibliotekariers beteende vid utlån har det skrivits lite om, men det mesta som skrivits är 
relativt gammalt, men kan ändå vara värt att nämna. I Balslevs och Rosenquists undersökning 
Bibliotekarien och samvetet (1994) nämns det att svenska bibliotekarier är mindre benägna att 
låna ut ”icke önskvärt” material än deras nordiska kollegor. Som exempel på sådana material 
nämns böcker om hur man begår självmord, sexistiska eller rasistiska böcker, barnpornografi, 
vilseledande, spekulativ eller ockult litteratur, extrema religiösa rörelsers litteratur, litteratur 
där man lär sig döda någon eller tillverka vapen, bomber och liknande. Det nämns även att 
vissa bibliotekarier skulle ha problem med att låna ut så kallad ”kiosklitteratur”. Detta går 
stick i stäv med hur Hauptman anser att den ena sortens bibliotekarier ska agera, alltså de som 
står för fri information i alla lägen. Det överrensstämmer däremot med hur den andra sortens 
bibliotekarie skulle agera, den som känner ett ansvar för hur den information den lämnar ifrån 
sig påverkar samhället och den individ som får den (Hauptman 1988, 2002).
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Angela Jaconelli Lind tar i sin kandidatuppsats ”Ibland känner jag att jag vacklar” -  
yrkesetiska gråzoner på bibliotek (2012) upp olika svåra etiska situationer på bibliotek med 
två fokusgrupper bestående av bibliotekarier. En situation som tas upp handlar om hur 
bibliotekarierna agerar om en ungdom vill låna Hitlers bok Mein Kampf. I uppsatsen kommer 
Jaconelli Lind fram till att den etiska känslan hos bibliotekarier och biblioteksorganisationer 
är svag och det är, enligt Jaconelli Lind, ofta så att etiska överväganden kateogoriseras under 
bemötande istället för just etiska överväganden. De betraktas således inte som etiska problem.

Karin Arbelius skriver i sin magisteruppsats Giftskåpet – Praktik och princip (2011) om det så 
kallade ”giftskåpet”, en hylla, ett skåp eller liknande på bibliotek i vilket känsligt material 
ställs undan och som endast får kommas åt av vissa individer. Arbelius skriver utifrån ett 
historiskt svenskt perspektiv, även om hon jämför med vissa andra länder internationellt. I sin 
fallstudie kommer Arbelius fram till att användandet av giftskåp inte så mycket handlar om 
dålig litteratur, utan om att bibliotekets användare tros lätt bli negativt påverkade av omoralisk 
litteratur.

En magisteruppsats som behandlar barnbibliotekariers syn på utlån av kontroversiell litteratur 
är Cecilia Björk och Sofia Örnbergs ”Det spelar ingen roll om de frågar efter Nalle Puh eller  
Hitler: Barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som innehåller ämnen med en  
kontroversiell karaktär (2009). Bibliotekarierna i undersökningen framhåller att de oftast inte 
vidtar några särskilda åtgärder kring det som de kallar kontroversiell litteratur, men att de 
köper in den litteratur de blir ombedda. I de fall det handlar om att köpa in kontroversiell 
litteratur, talar de hellre med barnen och ungdomarna än med föräldrarna, även om det nästan 
enbart är föräldrar som klagar på materialet.

3.4 Etiska överväganden vid inköp och urval

Jenny Hedström skriver i sin magisteruppsats ”Jackie Collins är jättefarlig!”: Debatten om 
populärlitteratur 1980-2004” (2005) om hur populärlitteratur debatteras i dagspress och i 
facktidningar, och hon kommer fram till att synen på populärlitteratur har ändrats under 
senare tid till att bli mer tillåtande, och att mycket populärlitteratur har uppvärderats. Hon 
lyfter fram olika exempel såsom Harlequinromaner och deckare, där båda förr har varit 
bannlysta från biblioteken, men som när uppsatsen skrevs hade blivit accepterade.

Malin Almqvists uppsats om urvalsproblem på bibliotek Urvalsproblematiken på 
folkbibliotek: En studie av etik och estetik kring urval av populärlitteratur och erotisk  
litteratur på sex svenska folkbibliotek (2009), behandlar sju bibliotekariers sätt att köpa in 
litteratur. Hon kommer fram till att många bibliotekarier tar upp bristande kvalitet som en 
anledning att inte köpa in en specifik bok, men att många trots detta köper in mycket 
populärlitteratur och även erotisk litteratur, eftersom det efterfrågas i hög grad.

Ett par uppsatser om hur bibliotekarier resonerar och agerar vid inköp och urval har 
tillkommit under åren, och de behandlar litteratur som nästan är densamma, även om 
väsentliga skillnader finns. En av dem är Marie-Helen Kampfs Flärd – Lidelse – Njutning: en 
undersökning av synen på FLN-litteratur 1983-1995 (1998), som undersöker diskussionen 
kring FLN-litteratur, också känt som Harlequinromaner eller ”tantsnusk”, under tidsperioden 
1983-1995. Kampf skriver i sin uppsats hur FLN-litteratur inte längre väcker så starka 
reaktioner när de blir inköpta på bibliotek. Hon undersöker skillnader i åsikter från 1998, den 
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tid då uppsatsen skrivs, och debatten kring Jackie Collins böcker, som uppstod efter Bok- och 
biblioteksmässan 1989. Slutsatsen blir att, debatten med tiden mattas av och böckerna blir 
behandlade som vilken litteratur som helst på biblioteken.

Sanna Barsks Erotisk och pornografisk skönlitteratur på svenska folkbibliotek (2007) tar upp 
frågan om intellektuell frihet på biblioteken, då med hänvisning till inköp och bestånd av 
erotisk och pornografisk skönlitteratur. Bibliotekarierna som blir intervjuade i 
undersökningen, hävdar att de hade en avslappnad inställning till erotisk litteratur, men att de 
inte har den i beståndet för att de inte blir ombedda av låntagare att köpa in sådan litteratur.
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4 Teori

I detta kapitel presenteras Robert Hauptmans teori om att det existerar två läger av  
bibliotekarier som agerar på olika sätt. Jag har valt att ta fasta på några av huvudpunkterna 
inom dessa två inriktningar och har placerat in dessa i två spalter. För att tydligare 
presentera Hauptmans teori har jag gjort en figur som utgår ifrån de två  
bibliotekariekategorier och döpt dessa till Fri information samt Information under ansvar.

Fri information Information under ansvar

Demokrati Samhällets bästa
Åsiktsfrihet Det finns farliga åsikter
Tryckfrihet All information bör inte spridas
Yttrandefrihet Allt behöver inte höras

       
Figur 1

När man studerar det material som finns kring frågor om bibliotekariernas ansvar för vad som 
lånas ut och vad som köps in, märks det ganska snart att det i huvudsak finns två läger som 
debatterar mot varandra. Båda dessa nämns i Robert Hauptmans bok Ethical challenges in 
librarianship (1988).

Det första lägret sätter fri information framför allt, oavsett vad informationen är och vem som 
ska ha den och oavsett vilka konsekvenser det får. Därför har jag, när jag har utgått ifrån 
Hauptmans beskrivning, valt att kalla denna kategori av bibliotekarier för just Fri 
information. Denna hållning är den som oftast kommer till tals i officiella dokument, bland 
annat i IFLA:s senaste etiska riktlinjer (Se IFLA 2013). En som anser att detta håll är rätt väg 
att gå är John Swan, som i sin artikel Untruth or concequences, skriver att bibliotek måste 
tillhandahålla all information, även om den är osann. Detta för att denna informationen annars 
skulle försvinna helt (Swan 1986).

De som hävdar att detta är den rätta hållningen för bibliotekarier säger att bibliotekarien inte 
har ansvar för hur det material de lånar ut används, och att de inte heller ska kunna hållas 
ansvariga för detta. Att det är lätt att felbedöma en persons avsikter är ett starkt argument för 
denna kategori av bibliotekarier, liksom argumentet att det är att utöva censur att vägra ge en 
person den information denne önskar. Ett annat argument som finns inom denna kategori är 
att om man börjar med att hindra en person från att ta del av en viss bit av information, är 
detta inte långt från att man hindrar alla från att ta del av den. Ett kort citat från en av de tidiga 
förespråkarna av fri information, D. J. Foskett som nämns i Hauptmans bok, ger en bra 
beskrivning över denna ståndpunkt: ”no politics, no religion, no morals” (Foskett i Hauptman 
1988, s. 3).

Den andra kategorin bland bibliotekarier, som jag har valt att kalla Information under 
ansvar, intar ett mer ansvarsfullt tillvägagångsätt kring information. De hävdar att ibland kan 
man inte strunta i vad den information man lämnar ut används till. Man måste istället se till 
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situationen och ibland vägra ge ut viss information, eller åtminstone erbjuda fler alternativ. Ett 
exempel på en företrädare för denna inriktning är Hauptman själv. I båda sina böcker 
(Hauptman 1988 och 2002) ger han exempel på olika situationer som kan och har uppstått i 
biblioteksvärlden och han ställer frågor om hur läsaren skulle göra i dem. Ett exempel han ger 
är om en ung låntagare kommer in och ber om instruktioner till hur man gör en bomb, och det 
är uppenbart att hen ska spränga ett hus eller detonera den på en busstation. Hauptman hävdar 
att de bibliotekarier som tillhör den ena sidan skulle ge ut information, eftersom det inte är 
deras ansvar vad informationen används till, medan den andra sidan skulle tänka på att 
människor kan skadas och därför välja att inte ge ut informationen. Information under ansvar-
sidan hävdar dessutom att bibliotekarien inte endast är en bibliotekarie, utan också en 
människa del av ett samhälle som därför har ett ansvar för att hindra att andra människor  i 
samhället skadas (Hauptman 1988, s. 4).

Detta synsätt kan ses som mer rörligt än det andra, eftersom det tar mer hänsyn till åsikter i 
samhället, och eftersom dessa åsikter är föränderliga, så är även denna kategoris hållningar 
det. Man kan säga att de som håller sig till denna sida gärna ligger i fas med tiden. Det är på 
information under ansvar-sidan de mest extrema bibliotekarierna finns, de som helt och hållet 
vill förbjuda vissa saker, även om dessa är ovanliga.

Demokrati – Samhällets bästa

Viktigast för Fri information-sidan är demokrati, att alla människor är med och styr.  Detta 
inkluderar även de människor som har extrema åsikter. Dessa ska också representeras på 
biblioteket. De som istället anser att information bör spridas mer ansvarsfullt gör här en 
uppdelning på vad de anser vara bra för samhället, och försöker konstant tänka på vilka 
konsekvenser som kan uppstå genom den information som sprids.

Åsiktsfrihet – Det finns farliga åsikter

Fri information-sidan anser att det på biblioteket ska råda total åsiktsfrihet, alla åsikter ska 
finnas representerade. Information under ansvar-sidan anser istället att det finns extrema 
åsikter i samhället som kan inskränka människors rättigheter, såsom rasism och sexism. De 
anser därför att biblioteket inte ska bidra till att sprida sådana åsikter.

Tryckfrihet – All information bör inte spridas

Fri information-sidan anser också att det ska råda total tryckfrihet på biblioteket, det vill säga 
att vem som helst får sprida vilken information som helst utan att bli granskade och 
censurerade innan. Information under ansvar-sidan å andra sidan, hävdar att det finns 
information som kan åsamka direkta skador på samhället, exempelvis information om hur 
man utför terrordåd eller skadar andra människor.

Det bör också uppmärksammas att All information bör inte spridas-sidan kan ha en mildare 
ton. Det finns nämligen de som intar detta ställningstagande eftersom de anser att om alla 
alltid ska höras, blir det en hel del onödig information som sprids och att man därför bör sålla 
i informationen. Denna sida är kritisk till dagens extrema informationsflöde, som exempelvis 
kan bestå av onödiga kommentarer på nyhetsartiklar eller överflödiga inlägg på sociala 
medier.

Yttrandefrihet – Allt behöver inte höras
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De sista motsatta hållningarna är Yttrandefrihet, och motsatsen Allt behöver inte höras. 
Medan den första hållningen av bibliotekarier anser att yttrandefrihet ska råda på bibliotek, 
med den mening människor ska får tala om vad som helst och föra fram vilka åsikter som 
helst utan att bli bestraffade. Information under ansvar-sidan bland bibliotekarier sätter här 
emot att det finns saker som skadar mer än vad de hjälper om de blir hörda och anser därför 
att biblioteket inte ska ställa upp på att låta alla uttryck framföras. Det kan sägas att de på 
Information under ansvar-sidan möjligen inte alltid låter alla höras, men de kan däremot lyfta 
fram åsikter som inte hörs istället för de som alltid hörs.

Dessa två ståndpunkter kommer jag att försöka applicera på mina respondenters svar, för att 
se om det är så att en av sidorna har starkare fäste än den andra. En nackdel med denna 
modell är det, enligt många av de som tidigare studerat området, inte är särskilt många 
bibliotekarier som reflekterar mycket kring etiska frågor, så det kan vara svårt att identifiera 
vilken av sidorna de står på. En ofta använd ursäkt bland bibliotekarier är, enligt Balslev och 
Rosenquists undersökning: ”Vi jobbar, vi har inte tid med sånt där” (Balslev & Rosenquist 
1994). Detta bör dock inte orsaka något större problem, eftersom man ofta ändå kan urskilja 
underliggande åsikter också hos de som inte tidigare har tänkt igenom dessa frågor. Fördelen 
med att använda dessa två kategorier för att beskriva respondenternas ställningstaganden är att 
det ger en överblick över hur de tänker. En nackdel kan dock vara att endast två läger kan 
kännas lite och att det kan uppstå svar på mina frågor som inte nödvändigtvis passar in i 
någon av de två kategorierna. Jag anser dock de två sidorna Fri information och Frihet under 
ansvar vara tillräckligt breda för att modellen ska vara lämplig att använda i min 
undersökning.

Jag kommer inte att försöka placera in varje respondent i en kategori, eftersom jag tror att 
många kommer att kunna placera sig i olika inriktningar beroende vilken fråga som ställs. 
Istället kommer jag att kategorisera respondenternas olika svar, detta för att se om 
bibliotekarierna är mer benägna att hamna i det ena eller andra lägret beroende på vilket ämne 
frågan berör.

12



5 Metod

I det här kapitlet beskrivs den metod som användes i undersökningen. Först nämns den 
kvalitativa grund som metoden bygger på. Vidare redovisas metoden för datainsamling, hur  
urvalet gjordes, hur det insamlade materialet hanterades och sist diskuteras de etiska  
aspekterna kring metoden.

Jag utgick i mitt metodresonemang från Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer (2010) och 
Kvale och Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Detta eftersom 
kvalitativa forskningsintervjuer var det sätt som bäst passade min frågeställning och mitt 
syfte. Det var det bästa sättet att få intressanta resonemang och flera intressanta teman att 
fokusera på i min analys, och intervjuer ger en möjlighet att ställa följdfrågor så att ytterligare 
information kommer fram i dagens ljus. Jag var intresserad på vilket sätt mina respondenter 
resonerade kring mina frågor, inte bara vilka konkreta svar de gav. Detta är information som 
inte skulle kommit upp från en kvantitativ undersökningsmetod, exempelvis i en 
enkätundersökning.

Trost talar i sin bok om något som heter ”symbolisk interaktionism”, och det var också den 
världsbild jag utgick från när jag började med mitt intervjuarbete. Kortfattat kan man säga att 
symbolisk interaktionism utgår från att verkligheten är subjektiv, alltså att den inte uppfattas 
likadant av alla som är i den. Vidare talar Trost om att människor definierar situationer, och 
agerar därefter. Om man exempelvis uppfattar någon som sur så kommer man tro att den är 
sur, även om personen i fråga inte är det.  Människan ägnar sig alltid åt social interaktion, till 
och med när man tänker ägnar man sig faktiskt åt det med sig själv. Vad man än gör i ett 
samtal med en annan person är det en interaktion, även om man inte gör något alls. Agerandet 
tolkas alltid av den andra personen. Trost menar att människan inte är, utan människan gör. 
Man har inga fasta egenskaper, man handlar på olika sätt i olika situationer, och det är inte 
heller säkert att man gör likadant nästa gång. Människan agerar i nuet och tänker inte likadant 
senare som hon har gjort tidigare. (Trost 2010, kap. 1)

5.1 Datainsamlingsmetod

Intervjun jag gjorde skulle enligt vad Trost säger om strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer, vara en strukturerad intervju med öppna svarsalternativ. Jag ställde alltså samma, 
eller åtminstone liknande frågor till alla respondenter, men jag gav dem inga svarsalternativ.
Skälet till att jag inte gav några svarsalternativ var för att jag inte var ute efter att få några raka 
svar, utan snarare utvecklande och djuplodande svar. (Trost 2010, s. 42)

Jag ställde inte heller för många frågor och jag valde att ställa frågorna i den ordning som 
kändes mest naturlig för situationen, precis som Trost anser att man ska göra. Detta gjorde jag 
för att skapa en så bra inramning som möjligt åt intervjun, då frågor som inte passade in för 
tillfället blev förpassade till senare tid i intervjun. (Trost 2010, s.71-72)

Jag valde att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte och inte per telefon, eftersom en 
telefoninterjvu nästan alltid blir mer kortfattad. Detta eftersom det i många telefonsamtals 
uppbyggnad finns en sorts underliggande stress, där respondenten kanske inte tillåter sig att 
tänka efter lika länge innan hen svarar än vid en personlig intervju. Dessutom ansåg jag att 
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mycket information och mening skulle försvinna om jag inte var på plats och kunde registrera 
och ta in mimiken och rörelserna hos den person jag intervjuade. En personlig intervju gjorde 
också att jag kunde undvika dålig ljudkvalitet, vilket på telefon kunde påverkat hur mycket 
jag skulle kunna höra av intonationer och liknande (Trost 2010, s. 42).

Under intervjuerna använde jag en ljudupptagare för att kunna fokusera mer på själva 
intervjun och för att återgivningen skulle komma så nära verkligheten som möjligt. Jag 
frågade alla respondenter i förväg om de medgav till att jag spelade in intervjun. Hade de sagt 
nej till att bli inspelade hade jag naturligtvis låtit bli att spela in. Jag var medveten om att även 
om jag fick med allt tal på ljudinspelningen så skulle jag inte kunna spela in mimik och 
rörelser hos respondenten, men eftersom jag var närvarande vid alla intervjuer och förde 
anteckningar ansåg jag att jag skulle kunna komplettera med dessa visuella bitar. Jag hade 
kunnat välja att spela in en videointerjvu, men jag ansåg att en videoinspelning skulle kännas 
mer intimt och skulle förmodligen skapa mer nervositet hos respondenten, eftersom det är 
svårt att glömma bort att man blir inspelad när en kameralins ständigt pekar på en. En liten 
bandspelare kändes mer diskret (Trost 2010, s. 74-75).

Intervjuerna tog mer eller mindre en halvtimme vardera att utföra. Jag väntade mellan varje 
fråga så att respondenten skulle få så mycket tid som möjligt på sig att svara och tänka efter. 
Jag var också noggrann med att ställa följdfrågor efter mina frågor så att respondenterna fick 
chansen att utveckla sina svar. Detta visade sig vara bra när jag skulle analysera intervjuerna, 
eftersom det då blev mer klart hur de tänkte och alltså lättare att analysera. Jag var också noga 
med att om respondenterna hade saker som de hade glömt att ta upp i intervjun, men ville 
tillägga, så kunde de bara ringa eller skicka ett mejl till mig så skulle jag också titta på det 
materialet.

5.2 Urval

När jag valde ut respondenter efterfrågade jag de bibliotekarier som köpte in medier till 
vuxna. Jag skulle kunnat begränsa mig genom att endast undersöka de som hanterade 
antingen skönlitteratur eller facklitteratur, men jag ansåg att detta var av mindre vikt och 
upptäckte dessutom senare att flera bibliotekarier helt eller delvis ansvarade för både skön- 
och fack-litteratur inom vuxenavdelningen. Därför valde jag att söka efter bibliotekarier som 
köper in litteratur till vuxna, oavsett vilken sorts litteratur det rörde sig om. Jag begränsade 
mig dessutom till folkbibliotek och tog inte med forskningsbibliotek i min studie, något som 
också påverkar resultatet.  

Jag är medveten om att tre respondenter kan uppfattas vara i det minsta laget för att kunna 
göra generaliseringar hos bibliotekarier, men jag tycker ändå att jag kan säga något om min 
frågeställning med det material jag har. De respondenter jag intervjuade hade dessutom 
mycket att säga och många olika åsikter som jag kunde använda som grund i min analys och 
mina slutsatser.

5.3 Hantering av insamlat material

Den metod jag använde för att hantera det material jag fick fram är den som kallas 
meningskoncentrering. Denna beskrivs av Kvale och Brinkmann i deras bok Den kvalitativa 
forksningsintervjun (2009) som en metod för att bearbeta intervjutexter så att en mening 

14



koncentreras och därmed blir lättare att analysera. Metoden innefattar fem steg: Först läses 
intervjutexten igenom av forskaren, alltså mig, för att jag ska få en känsla av helheten. I nästa 
steg definierar forskaren de naturliga meningsenheterna som de uttrycks av respondenten. 
Med meningsenheter menas de bitar av texten där respondenten uttrycker en mening. Det 
tredje steget är att forskaren formulerar ett tema som är så kort som möjligt för de uttalanden 
som gjorts och tematiserar utifrån sin egen synvinkel de meningsenheter som funnits. Nästa 
steg är att forskaren ställer de frågor som undersökningen söker svara på mot de 
meningsenheter som hittats. I det sista steget ska intervjuns centrala och relevanta teman 
skrivas ut i en beskrivande text (Kvale & Brinkmann 2009, s. 221-223). Kort uttryckt innebär 
metoden att det som respondenten sagt kortas ned och sammanfattas för att sedan kunna 
analyseras lättare, eftersom mängden blir mindre; meningen koncentreras.

När jag hanterade mitt material valde jag att transkribera intervjuerna i sin helhet. Därefter 
läste jag igenom dem för att få en helhetsbild av respondenternas resonemang. Efter 
genomläsningen skrev jag korta sammanfattningar av de svar respondenterna gav, som då var 
meningsenheterna. Till sist tematiserade jag de korta sammanfattningarna av de svar jag gjort 
och skapade på så sätt en gemensam utsaga för varje fråga hos respondenten. Jag använde mig 
av de två kategorier som finns presenterat i mitt teorikapitel som stöd för de teman jag 
använde när jag kategoriserade meningsenheterna.

5.4 Etik

Jag funderade löpande under hela uppsatsarbetet kring hur min uppsats skulle kunna påverka 
de som deltog i undersökningen och hur jag skulle kunna undvika negativa konsekvenser för 
dem, precis som Kvale och Brinkmann (2009, s. 78) säger att man bör göra. Jag var också väl 
insatt i Vetenskapsrådets (2002) etiska principer, där de tar upp de fyra områden som bör 
beaktas vid forskning:

Det första kravet Vetenskapsrådet nämner är informationskravet som innebär att man som 
forskare ska informera om undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för de som 
deltar i undersökningen. Detta gjorde jag först i det mejl jag skickade ut för att få tag på 
intresserade respondenter. Där beskrev jag vem jag var, vilket universitet jag studerade vid 
samt vad min uppsats skulle handla om. Vidare informerade jag om samma sak när jag väl 
utförde intervjun, så att alla respondenter visste vad som gällde. Jag var också tydlig med att 
materialet endast kommer användas i den aktuella uppsatsens arbete. Till sist frågade jag även 
mina respondenter innan intervjun om det var okej att jag spelade in dem, vilket alla sa att det 
var.

Det andra kravet som tas upp är samtyckeskravet som innebär att deltagaren i en 
undersökning själv har rätt att bestämma om den vill delta eller inte. Detta uppfyllde jag 
genom att säga till mina respondenter att det var helt frivilligt att vara med i undersökningen.

Det tredje kravet som nämns i de etiska riktlinjerna är konfidentialitetskravet som innebär att 
uppgifter om de personer som deltar i en undersökning ska hållas hemliga och förvaras på så 
sätt att obehöriga inte ska kunna hitta dem. Detta krav uppnådde jag genom att inte skriva ut 
namn eller var personen arbetade i mina intervjuutskrifter och inte heller i själva uppsatsen. 
Alla mejl och ljudfiler som kan användas för att identifiera respondenterna har enbart sparas 
på platser där jag litar på säkerheten.
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Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att man endast får använda de 
insamlade uppgifterna till forskningsändamål och inte i kommersiella syften. Detta krav såg 
jag som en självklarhet att uppfylla.
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6 Resultat

I detta kapitel kommer jag gå igenom den empiri jag fick genom mina intervjuer,  
kategoriserade efter mina frågeställningar. Jag kommer också förklara vilka infallsvinklar  
jag hade under intervjuerna för att utforska mina frågeställningar.

6.1 Rasistiska medier

De frågor jag använde för att utforska denna frågeställning handlade om debatten kring flytten 
av Tintin-böckerna. Jag ställde sedan frågor om hur respondenten själv resonerade  kring 
rasistisk och främlingsfientlig litteratur på bibliotek.

Respondent A

Respondent A tycker att det är okej att flytta skönlitterära böcker som inte passar tidsandan, 
fast inte på så sätt att man regelbundet går igenom allt som biblioteket har. Istället menar hen 
att man kan göra det om någon bok uppmärksammas. Hen tycker att det är mer problematiskt 
med faktaböckers innehåll, och hen tvekar kring att köpa in böcker som exempelvis förnekar 
Förintelsen. Respondenten är medveten om att henoms egen åsikt spelar in när det gäller 
inköp av faktaböcker.

Eftersom Respondent A använder sig av Bibliotekstjänsts (BTJ) sambindningslista när hen 
köper in händer det sällan att hen stöter på medier som skulle kunna vara provokativa att köpa 
in, eftersom de böcker som ingår i listan är ett urval som BTJ har gjort av den senaste 
bokutgivningen. De få  gånger som respondent A har stött på rasistisk litteratur är när hen har 
fått ett inköpsförslag från sina användare, och då har det handlat om en specifik användare. 
Biblioteket valde att inte köpa in böckerna.

Respondent B

Respondent B talar om att hen tycker att det är bra att Tintin-debatten tas upp, men tycker 
däremot att själva rapporteringen om händelsen snabbt utvecklades till ett mediedrev. Vidare 
tycker Respondent B inte att man ska styra användarnas läsande och hen vill därför inte ta 
bort böcker ur hyllorna som biblioteket har beslutat att köpa in. Respondent B:s bibliotek lät 
sina Tintin-böcker stå kvar och de tog inte heller bort den uppmärksammade boken som Stina 
Wirsén skrev efter att den hade blivit kritiserad. För er som inte vet  har Stina Wirséns bok 
”Liten skär och alla små brokiga”, och senare filmatisering av densamma blivit väldigt 
uppmärksammad då den innehåller något som liknar en karikatyr av svarta människor. 
Respondent B talar vidare om att hen vill ha ett så brett utbud som möjligt på biblioteket, och 
försöker därför ha skilda åsikter och värderingar representerade. Hen säger  dock också att de 
texter som är åtalsbara inte köps in, eftersom biblioteket inte gärna vill hamna i juridiska 
trängmål. Bland de åtalsbara texter som hen tar upp finns rasistiska och sexistiska texter.

Respondent B tycker att det är bra att biblioteken tar in mer av alla sorters litteratur 
nuförtiden, jämfört med hur det var förr. Hen anser att om människor vill läsa något ska det 
finnas att få tag på på biblioteket, om det inte är rasistiskt eller sexistiskt. Dessutom anser hen 
att eftersom biblioteket som hen arbetar på är stort, har de en skyldighet att tillhandahålla en 
stor bredd på de medier de tar in. Om en användare gör ett inköpsförslag på något som 
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biblioteket inte vill köpa in för att de tycker mediet i fråga är för rasistiskt eller sexistiskt, tar 
de upp det med användaren och förklarar varför de väljer att inte köpa in mediet. Detta gör de 
dels för att vissa användare annars fortsätter lägga samma inköpsförslag och dels för att de vill 
förklara varför de agerar som de gör.

Respondent B:s bibliotek har ett samarbete med BTJ, ett så kallat profilsystem, som innebär 
att BTJ köper in en stor del av deras litteratur åt dem. Detta innebär att bibliotekarierna själva 
inte behöver ta ställning till allt som köps in. BTJ ”flaggar” dock vissa av de medier som de 
tänker leverera, vilket innebär att bibliotekarierna på respondent B:s bibliotek kan ta ställning 
till huruvida de vill köpa in det flaggade mediet eller inte. Det medieutbud som biblioteket får 
från BTJ baserar sig på diskussioner och upphandlingar med BTJ, diskussioner där också de 
etiska aspekterna kring utbudet tagits upp. Det som blir flaggat av BTJ diskuterar de 
gemensamt på respondent B:s bibliotek om de ska ta in eller inte. I det fall det uppkommer 
biblioteksdebatter, brukar respondent B:s bibliotek dessutom diskutera debatterna med de 
berörda avdelningarna på biblioteket.

Respondent C

Respondent C ansåg att debatten om just Tintin-böckerna i första hand uppkom eftersom 
samhället i stort söker fel i allt, och hen ansåg att debatten var överdriven. På frågan om 
huruvida respondent C:s bibliotek flyttade böckerna från barnavdelningen som följd av 
debatten, var svaret att de redan tidigare hade flyttat böckerna, men bara för att de då hade 
gjort en egen sektion för serier.

Respondent C anser att det är svårt att dra gränserna för vad som är rasistisk litteratur och vad 
som inte är det, delvis för att man själv inte kan gå igenom varje bok och undersöka dess 
innehåll. Hen talar vidare om att biblioteket dels har en demokratisk värdegrund som är svår 
att kombinera med rasistisk litteratur, men biblioteket har också en grund där man förespråkar 
fri information åt alla, och det är därför svårt att avgöra vad som bör och inte bör finnas på 
bibliotek. Eftersom respondent C aldrig har fått ett inköpsförslag på en rasistisk bok så visste 
hen inte hur hen skulle resonera om hen fick det. Respondent C svarar dock såhär på frågan 
om huruvida det fanns rasistisk eller främlingsfientlig litteratur som hen skulle tveka att köpa 
in:

”Men om jag skulle få något i min hand som är oerhört rasistiskt eller främlingsfientligt så skulle jag 
kanske tveka om jag skulle köpa det, men för att det då strider mot de värderingarna som biblioteket 
kanske har eller deras uppgift.”

6.2 Medier som visar hur olagliga handlingar utförs

Denna frågeställning utforskade jag med hjälp av den senaste tidens debatt kring 
internetbokhandlars försäljning av böcker som handlar om cannabisodling. Jag gick sedan 
vidare med att ställa frågor kring böcker om narkotika och böcker om olaglig verksamhet.

Respondent A

Respondent A säger att hen aldrig fått frågan om de hade en bok om att odla cannabis, men att 
hen antagligen inte skulle köpt in en bok som visar hur man gör det, detta för att det inte 
skulle kännas bra moraliskt:
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”Att köpa en bok som direkt går ut på att liksom ”lär dig odla cannabis i garderoben” då hade vi inte 
köpt den. Så man har någon slags lite moralisk kompass ändå och ibland så känns det väl inte jättekul 
att köpa in en del böcker.”

Respondent B

Respondent B tvivlar på att hens biblioteks skulle köpa in litteratur som handlar om att odla 
cannabis: ”[...] huruvida vi skulle köpa in böckerna om cannabisodling det kan jag inte svara 
på, jag vet inte om vi har gjort det. Jag tvivlar på det.” Vid frågan om varför de inte skulle 
köpa in dessa böcker svarar respondent B: ”Om det visar sig att det kommer in i en juridisk 
gråzon som vi kanske uppfattar som stötande eller provocerande så kan jag tänka mig att vi 
drar in den boken.” Hen vill således undvika att biblioteket hamnar i juridiska svårigheter.

Respondent C

Respondent C har svårt att ge ett klart svar när det gäller inköp av litteratur som uppmanar till 
olagliga aktiviteter. Hen säger att hen inte skulle köpa in böcker med grovt olagligt innehåll 
och tar som exempel upp böcker som ger anvisningar på hur man mördar: ”Men jag vet inte 
om vi skulle ha en bok om steg för steg, en faktabok, om hur du styckmördar din flickvän, det 
tror jag ju inte att vi skulle ha [...]”. Även böcker om hur man gör bomber tror respondent C 
inte heller att biblioteket skulle köpa in.

Responden C var klart mer tveksam än övriga respondenter till om hen hade köpt in böcker 
som visar hur man odlar cannabis. Vid en fråga om hur hen skulle agera om någon kom fram 
till henom när hen stod i informationsdisk och fråga om information om hur man odlar 
cannabis svarade hen att hen nog skulle göra det för att ”Jag känner inte för att agera polis, 
den rollen har jag inte”.

6.3 Medier med sexuellt innehåll

För att utforska denna frågeställning ställde jag frågor kring debatten om boken 50 shades of  
Grey och dess uppföljare. Jag frågade sedan om det fanns erotisk litteratur som respondenten 
inte skulle köpa in och vad den tyckte om erotisk litteratur i allmänhet.

Respondent A

Respondent A ser inte 50 shades of Grey-böckerna som ett uttryck för nyväckt intresse för 
erotisk litteratur, utan likställer istället bokens stora försäljningsantal med andra böcker som 
sålt mycket, exempelvis Da Vinci-koden och Hungerspelen. Vid frågan om det fanns någon 
erotisk litteratur respondent A inte hade köpt in svarade hen:

”[...] jag hade nog inte köpt in Markis de Sade till exempel. Nu har vi dem ändå för de räknas av någon 
outgrundlig anledning som någon klassiker. (skratt) Det kan du ta med. Jag är väl inte helt övertygad om 
att jag... hade jag fått välja fritt hade hade inte vi haft dem kan jag säga.”

Respondent B

På respondent B:s bibliotek har de köpt in 50 shades of Grey-böckerna för att allmänheten 
ville läsa dem. Respondent B drar paralleller till hur det var tidigare inom biblioteksvärlden då 
biblioteken bestämde vad som kunde köpas in på bibliotek, vilket inte sällan var skilt från vad 
människor läste och ville läsa. Hen tycker att det är bättre i nuläget, då det som användarna 
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vill läsa är det som köps in. Respondent B är själv inte intresserad av erotisk litteratur, men 
anser inte att det påverkar hens inköp. En händelse som visar på respondent B:s biblioteks 
rutiner kring erotisk litteratur är att de köpte in en bok om, som respondenten själv sa, 
människors bakdelar. Inköpet skedde i tron om att boken hade en mer vetenskaplig inriktning 
än vad den senare visade sig ha. Boken visade sig istället enbart innehålla bilder på olika 
människors bakdelar, och även om bilderna var konstnärligt tagna, ansåg biblioteket att boken 
inte passade på deras bibliotek och de gallrade därför den.

Respondent B:s bibliotek drar sig även för att ta in tecknade serier med erotiskt innehåll, även 
om de är medvetna om att en relativt stor produktion produceras och ges ut. Anledningen som 
respondent B uppger för detta är att materialet i fråga är för sexistiskt.

Respondent C

Respondent C ser inget problem med att köpa in Fifty Shades of Grey-böckerna. Hen ger 
anledningar som att de är mycket populära och att de samtidigt ger en inblick i en helt ny 
värld för många människor. Däremot vill respondent C inte köpa in porrtidningar, då hen, 
även om hen erkänner att hen inte är särskilt bevandrad inom området, anser att de ger en 
förenklad bild av sexualitet som inte motsvarar den bild som finns i samhället i stort. 
Dessutom är hen skeptisk till hur manlighet och kvinnlighet framställs i porrtidningar.

Vidare säger respondent C att det inte skulle vara någon mening i sig att erbjuda porrtidningar 
eftersom: ”Jag vill inte direkt sitta på biblioteket och titta på porr på nätet heller”. Trots detta 
ser hen ett problem med att av princip inte köpa in pornografiska medier, då detta är en form 
av censur. Hen anser också att det är svårt att dra gränser för vad som är för grovt för att köpas 
in.

6.4 Yttre påtryckningar

När jag undersökte denna fråga byggde jag på det jag tidigare frågat om hur respondenterna 
reagerade eller tror att de skulle reagera på påtryckningar utifrån, exempelvis låntagare eller 
en allmänhet som anser att något som finns i biblioteket är olämpligt. Jag ställde frågor som 
utvecklade de svar jag fått tidigare.

Respondent A

Respondent A säger att på deras bibliotek godkänns i stort sett alla inköpsförslag, och det 
tycker hen är bra eftersom biblioteket är till för alla. Hen anser att om allmänheten vill ha en 
bok så ska den finnas på biblioteket. Det händer dock att låntagare ber om litteratur som 
förnekar Förintelsen och då nekar respondent A:s bibliotek det förslaget utan vidare förklaring 
till låntagaren. Inköpsförslag om högerpolitisk litteratur har respondent A vid tillfällen sållat 
bort, dels eftersom hen inte anser att tillräckligt många skulle vilja låna dem, och dels 
eftersom respondent A inte själv står på den sidan politiskt. Respondent A är medveten om att 
hens personliga åsikter spelar in och tycker därför det är bra att hen delar ansvar med andra 
för sin avdelning.

På respondent A:s bibliotek händer det att allmänheten inte gillar böcker de läst, och säger det 
till bibliotekspersonalen, men allmänheten klagar då inte på biblioteket, utan på boken i sig. 
Mer sällan händer det att de vill att biblioteket ska göra sig av med någon bok eller begär att 
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boken ställs undan i magasin eller liknande, men sådant går respondent A:s bibliotek inte med 
på. Ett specifikt fall respondent A nämnde var att en förälder kom in och klagade på våldet i 
Hungerspels-böckerna och begärde att de skulle tas bort, men detta gick biblioteket inte med 
på. Det hände däremot en annan gång att bibliotekspersonalen själva ställde undan en bok 
som de ansåg hade en förvriden bild av verkligheten och som var riktad mot barn.

Respondent B

Som tidigare nämnt håller respondent B:s bibliotek koll på de debatter som uppkommer och 
deltar även i dem ibland. Dessutom tar de också upp debatterna med de berörda delarna av 
organisationen. Detta gör de för att de vill lära sig av debatterna. Det händer på respondent 
B:s bibliotek att det kommer personer som av olika anledningar tycker att biblioteket ska ta 
bort somliga medier ur sitt bestånd, men om bibliotekarierna anser att inköpet var och 
fortfarande är berättigat tar de inte bort mediet ur beståndet. De tar istället diskussionen med 
den som kommer med klagomålet. Anledningen till detta som respondent B ger, är att om man 
tillåter en person att rensa i beståndet finns risken att grupper med särintressen kräver att få 
börja rensa böcker helt fritt.

Respondent C

Respondent C:s bibliotek har som policy att utforma mycket av sin verksamhet efter vad 
användarna vill ha. Detta innebär att de får många inköpsförslag som ofta går igenom. När 
respondent C funderar över vilka inköp hen ska göra, beaktar hen vilken målgrupp biblioteket 
har och om boken kommer lånas eller om den behövs. Ibland händer det att respondent C 
själv inte tycker att en viss bok bör köpas in om den efterfrågats, men att hen då bortser då 
från detta och köper in den ändå.

Det har inte hänt respondent C att någon användare kommit och klagat på några medier, men 
vid frågan hur hen hade agerat i den situationen svarade hen att: ”[...] hade jag väl försökt 
förklara då varför vi har valt att köpa in den, om jag nu vet det. Men det är ju rent 
hypotetiskt”.

Vidare tycker respondent C att förändringen från 1980- och 90-talets attityder kring vilken 
sorts litteratur som platsar på biblioteken är bra, eftersom fler läser nu. Hen vill inte att 
biblioteket ska vara till för bara dem som är vana vid att läsa och att gå dit. Vidare tycker 
respondent C att det är viktigt att ha ett brett bestånd eftersom hen anser att den demokratiska 
biten blir lidande om man inte har det. Respondent C har lyssnat på debatterna och debatterna 
har sedan påverkat henom till att reflektera mer kring hur hen hanterar vissa material.

6.5 Övrig information

Eftersom mina teman och frågeställningar inte helt täcker allt som diskuterades i intervjuerna, 
tänkte jag i detta avsnitt ta upp den övriga information som uppkom om hur bibliotekarierna i 
studien gör sina inköp samt annat som kan vara relevant för den här undersökningen.

Respondent A

Respondent A:s bibliotek har inga riktlinjer för vilka inköp bibliotekarierna ska göra, utan 
respondent A går i första hand på sin egen känsla. Hens allmänna syn på vad som bör finnas 
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på bibliotek och vad som inte bör göra det, är att om det är någon som vill låna något särskilt, 
ska biblioteket ha eller köpa in det till sitt bestånd. Under intervjun vill respondent A 
framhäva att hens bibliotek har en begränsad budget och att de därför har lättare att göra ett 
urval som kan undvika de medier som kan anses som lite mer extrema, till förmån för de som 
skulle lånas ut mer, särskilt inom facklitteraturen:
 

”Nä, men om man går tillbaka till faktaböcker, då diskuterar man ”vem vill läsa denna? Vem kommer 
att läsa den här?” och ”ska vi ha den?” och om det är då provokativt innehåll så diskuterar vi ju det. […] 
Alla har ju en begränsad budget så det gäller att lägga pengarna på rätt grejer.”

Samma anledning ges när respondent A berättar att de inte köper in all den litteratur om 
amerikansk konservativ politik som efterfrågas av enskilda personer, eftersom böckerna inte 
skulle lånas ut tillräckligt mycket.

Respondent B

Även respondent B saknar en medieplan för sitt bibliotek, men vill poängtera att de hade en 
på gång för ett par år sedan, men att den bordlades. Planen beräknas vara klar under 2013. En 
sak som respondent B ofta tar upp under intervjun är något som hen kallar värderingsgrund, 
som likställs med riktlinjer för hur bibliotekets arbete ska vara. Hen menar att denna grund 
kommer från samhället i stort: ”Det är inte vi som ett bibliotek som hittar på 
värderingsgrunderna, det är värderingar som vi får med oss från samhället och från våra 
styrande och från de olika ledningsskikten”.

Respondent C

Respondent C:s bibliotek har inte en medieplan, men de är i färd med att göra en, även om de 
inte kommit särskilt långt i arbetet.
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7 Analys

I denna del av uppsatsen kommer jag ställa de olika bibliotekariernas svar på frågorna mot  
varandra och se likheter och skillnader mellan dem. I kapitlet kommer jag att se hur bra de 
två kategorierna, alltså Fri information-sidan och Information under ansvar-sidan stämmer  
in på de bibliotekarier jag intervjuat.

Fri information Information under ansvar

Demokrati Samhällets bästa
Åsiktsfrihet Det finns farliga åsikter
Tryckfrihet All information bör inte spridas
Yttrandefrihet Allt behöver inte höras

       
Figur 1

7.1 Fri information

Genomgående för mina respondenter är att de ofta tänker sig stå på något som kan liknas vid 
Fri information-sidan. Det märks dock ganska snart att de ofta anser att visst material inte bör 
köpas in och att de anser att en del information inte bör spridas överhuvudtaget. Denna syn 
går stick i stäv med vad Fri information-sidan står för. Det finns dock vissa saker 
respondenterna talar om som pekar på att det finns vissa tankar hos dem som lutar mer åt Fri 
information-sidan än Information under ansvar-sidan. Nedan går jag med hjälp av min teori-
modell (se Figur 1) igenom dessa förhållningssätt:

Respondent A

Respondent A tar under intervjun ofta upp att det är viktigt att medier som många vill ha på 
biblioteket ska finnas där och hen anser att det är viktigt att som bibliotek ta del av låntagares 
kommentarer. Genom detta svar kan man ganska lätt placera in respondent A på demokrati-
sidan snarare än på sidan som hävdar samhällets bästa i första hand. När det gäller 
faktaböcker som innehåller information som strider mot respondent A:s åsikter bär det 
däremot emot för henom att tycka att de har en given plats på biblioteken. Vissa medier, 
exempelvis sådana medier som förnekar Förintelsen, köper hen helt enkelt inte in även om de 
efterfrågas. Respondent A tycker också att det bär emot att köpa in alla böcker som kommer 
som inköpsförslag: ett exempel på detta är att en enstaka låntagare bad om många böcker om 
amerikansk konservativ politik. Detta ansåg respondent A att inte särskilt många andra 
låntagare skulle ha ett intresse av, så hen valde att inte köpa in alla inköpsförslagen. Detta 
skulle kunna ses som ett agerande i enlighet med Information under ansvar-sidan, men 
eftersom det i första hand handlade om bibliotekets budget, snarare än att respondent A ville 
bedriva censur, är det inte skäl nog att placera in respondent A i Information under ansvar-
kategorin. En stark punkt som visar att respondent A har sympatier med Fri information-sidan 
är att hen var väldigt bestämd i sin åsikt att böcker som får klagomål utifrån, inte ska tas ur 
beståndet.
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Respondent B

Det finns flera saker som uppkom i intervjun med respondent B som kan tolkas som att hen 
placerar sig på Fri Information-sidan i teori-modellen. Respondent B talar exempelvis om att 
hen anser att det är bra att biblioteket inte försöker styra användarnas läsvanor, eller själva 
bilda en kanon av böcker som anses vara värdiga för biblioteket. Respondent B talar dessutom 
om att hens bibliotek vill erbjuda en så stor bredd som möjligt, vilket hen tycker är bra.

Ytterligare en sak som talar för att respondent B står på Fri information-sidan är att även om 
hen själv inte är intresserad av E.L. James' böcker så anser hen att det var rätt beslut att köpa 
in dem, då kommunens invånare gärna ville läsa dem. Respondent B talar också om att de på 
hens bibliotek ogärna vill skapa en kanon med böcker som är värdiga biblioteket, och 
därigenom utesluta andra böcker. Hen nämner dessutom under intervjun att hen ogärna vill 
skriva användarna på näsan. Hen vill alltså inte på något sätt styra användarnas läsande. 
Vidare talar respondent B om att de gärna vill ha en stor bredd på sitt sortiment. Precis som 
respondent A, är respondent B av den åsikt att de aldrig ska plocka ur böcker ur sitt bestånd 
endast för att någon kommer och klagar på det. Respondent B motiverar detta argument med 
att särintressen annars kan rensa friskt bland hyllorna.

Respondent C

Respondent C är den som mest verkar stå på Fri information-sidan. Hen är dock inte ett 
praktexempel på en Fri informations-anhängare. Respondent C är den som verkar vara 
närmast att köpa in en bok om att odla cannabis, även om hen inte tog ställning åt varken det 
ena eller det andra hållet. Om någon skulle fråga respondent C om information om hur man 
odlar cannabis när hen står i informationsdisk, skulle hen leta fram informationen med 
argumentet att hen ”inte vill agera polis”. Respondent C talar också om att hen anser att 
förändringen från den något stängda bibliotekspolicy som var genomgående på de svenska 
folkbiblioteken på 1980- och 90-talen, till den nuvarande som mer baserar sig på vad 
låntagarna vill ha, är bra. Detta är något som också talar för att hen står på Fri informations-
sidan. Respondent C talar också om att hen har problem med att köpa in medier som strider 
mot hens egna moraliska regler, men att hen ändå gör det. Detta pekar också på att respondent 
C placerar sig på Fri information-sidan i modellen.

Respondent C är också mer öppen än de andra två respondenterna för att köpa in litteratur 
som skildrar andra åsikter än hens egna. Detta eftersom hen tycker att det på biblioteket ska 
finnas utrymme för alla åsikter, så att man kan diskutera dessa. Vidare talar hen om att hen 
anser att det är fel att flytta medier endast för att de inte passar in i dagens samhällsklimat. 
Också dessa åsikter pekar på att hen placerar sig på Fri information-sidan.

7.2 Information under ansvar

Det är relativt enkelt att se på respondenternas svar att de ofta placerar sig på Information 
under ansvar-sidan. Alla respondenter talar om att de tycker att vissa saker inte bör finnas på 
bibliotek, att vissa åsikter inte bör finnas representerade och att vissa sorters medier inte bör 
spridas av bibliotek. I följande stycken kommer jag gå igenom det som sagts av varje 
respondent som pekar på att de står på Information under ansvar-sidan:

Respondent A
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Respondent A är den som är ärligast med att hen först och främst följer sin egen moral och 
smak när det gäller inköp av medier. Hen säger exempelvis att hen tvekar vid inköp av 
litteratur som framför en annan politisk åskådning än den hen själv har. Det bör dock sägas att 
de på respondent A:s bibliotek har en inköpsgrupp, och att hen har delat ansvar för sin 
avdelning. Däremot har biblioteket ingen medieplan och respondent A säger under intervjun 
att de än så länge går på känsla när det kommer till vilka medier de köper in. Respondent A 
tycker också att det är okej att flytta på de böcker som inte passar tidsandan, exempelvis 
Tintin i Kongo. Under intervjun talar respondent A även ofta om att det finns böcker hen 
tvekar att köpa in på grund av att de inte känns ”jättekul”. Bland dessa nämner hen böcker 
som förnekar Förintelsen och böcker om övernaturliga fenomen, alltså böcker som ofta går 
emot vad som anses vara rätt och sant i samhället.

Fler tecken på att respondent A står på Information under ansvar-sidan är att hen varken skulle 
köpa in böcker om cannabis-odling och att hen inte gillar att hens bibliotek har böcker av 
Markis de Sade. Anledningen till att hen ogillar de Sade är för att hen anser att böckerna i 
första hand går ut på våldsamma skildringar och att de inte har tillräckligt bra innehåll.

Respondent B

Enligt respondent B så spelar hens personliga moral inte in på hur hen resonerar kring inköp, 
eftersom den ligger så pass i takt med tiden att den inte påverkar nämnvärt. Detta talar för att 
hen står på Information under ansvar-sidan, eftersom hen anser att den rådande tidsandan är 
bra riktlinjer för bibliotekets inköp. Respondent B köper inte in extremt rasistiska och 
sexistiska böcker. Dels på grund av sin egen princip, dels för att biblioteket inte ska få 
juridiska problem och kunna åtalas. Detta är också en stark indikator att hen anser att all 
information inte bör spridas av biblioteket.

Respondent B talar också om att hen inte köper in erotiska serier, trots att de utgör en stor del 
av serieutgivningen. Anledningen är att de ofta är för sexistiska. Hen anser att viss erotisk 
litteratur är okej att köpa in, såsom Fifty Shades-böckerna, men att annan erotisk litteratur är 
dålig för användaren att läsa. Detta tyder på att respondent B utgår ifrån sin egen moral trots 
att hen inte tror att hen gör det. Även detta pekar på att hen står på Information under ansvar-
sidan.

Respondent B:s bibliotek för samtal med låntagare som kommer med inköpsförslag på medier 
som ”går över gränsen”. I dessa samtal förklarar biblioteket för låntagaren varför de har valt 
att inte köpa in det föreslagna mediet. Man kan hävda att detta tyder på att biblioteket i viss 
utsträckning anser sig veta bättre än sina användare, då de tycker att vissa åsikter inte platsar 
på ett bibliotek. Detta pekar starkt på ett Information under ansvar-perspektiv.

Respondent C

Respondent C är, som tidigare nämnts, den i min undersökning som ligger längst ifrån 
Information under ansvar-sidan. Men även hos henom syns tecken på att hen handlar enligt 
vad hen anser är samhällets bästa. För det första talar respondent C om att biblioteket har en 
värdegrund som är svår att kombinera med rasistisk litteratur. Med detta menar hen att 
biblioteket, som är en demokratisk institution, är svårt att kombinera med icke-demokratiska 
åsikter. För det andra talar hen om att vissa böcker som ger anvisningar på olagliga akter inte 
bör tillhandahållas. Det ska dock nämnas att hen då nämnde böcker om ”hur man styckmördar 
sin flickvän” och böcker om hur man gör bomber, snarare än böcker om exemplvis cannabis. 
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Alltså böcker som skildrar hur man rent fysiskt skadar andra människor. Den ovilja som 
respondent C uppvisar när det gäller inköp av porrtidningar och när det gäller att surfa porr på 
biblioteket pekar också på att hen närmar sig Information under ansvar-sidan.
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8 Slutsatser

I denna del ska jag försöka besvara de frågeställningar jag hade i början av denna 
undersökning. Detta genom att diskutera hur respondenterna resonerar kring de olika  
frågorna. Jag kommer också att placera in mina respondenter i figurer för att visa hur långt  
åt Fri information-sidan eller Information under ansvar-sidan befinner sig.

8.1 Hur förhåller bibliotekarier sig till medier som uttrycker  
rasistiska tankesätt?

Mina respondenter var som mest pratsamma när det gällde debatten om Tintin i Kongo och 
rasistisk litteratur i allmänhet. Detta kan bero på att det är den debatt som är mest välkänd och 
som har skapat flest rubriker jämfört med de två andra debatterna vi diskuterade. Det kan 
därmot också vara så att just rasistisk litteratur anses som mer problematisk att erbjuda 
låntagarna än erotisk litteratur och dessutom svårare att veta vilken litteratur som är rasistisk 
än att veta vilken litteratur som visar hur man begår olika brott.

Respondent B var den som hade det mest komplexa svaret på vilken möjligen rasistisk 
litteratur de skulle erbjuda och vilken de inte köpte in. Detta kan ha berott på att hen jobbar på 
ett större folkbibliotek än vad de två andra respondenterna gör. Respondent B kan därför inte 
endast avfärda inköpsförslag med att säga att biblioteket inte har tillräckligt stor budget för 
inköpet, utan är tvungen att förklara bättre till sina användare varför de resonerar som de gör. 
Detta är förmodligen också anledningen till varför de på respondent B:s bibliotek talar om för 
användarna att de inte tänker köpa in en viss bok och varför, medan de på respondent A:s 
bibliotek, som är mindre, helt enkelt säger att de inte tänker köpa in boken. Det kan också 
vara så att ett större bibliotek har större krav på sig att tillhandahålla en stor bredd på sitt 
material.

Det är svårt att kategorisera just Respondent B utfifrån de två kategorier jag har. Hen tryckte 
dock ofta på att det var viktigt med ett brett bestånd och hens bibliotek försökte åtminstone ha 
ett så brett bestånd som möjligt, med undantag för extrem-politiska, rasistiska och sexistiska 
medier. Detta gör att man nog ändå får säga att respondent B placerar sig mer åt Fri 
information-sidan än på Information under ansvar-sidan; åtminstone gör hen det mer än vad 
mina två andra respondenter gör just i den här frågan.

När det gäller respondent A verkar det i den här frågan som om hen mer lutar åt Information 
under ansvar-sidan, dels för att hen kan tänka sig att flytta på böcker om det framkommer att 
de innehåller något olämpligt och dels för att hen inte vill köpa in litteratur som strider mot 
demokratiska åsikter. Dessutom säger respondent A att hens personliga åsikter och moraliska 
tyckande påverkar hens inköp, vilket är tvärtemot Fri information-sidans slagord: ”No morals, 
no politics, no religion”. Detta anses dock inte som något problem när det gäller respondent 
A:s biblioteks verksamhet, eftersom de medier som respondent A inte vill köpa in är sådana 
som ingen heller vill låna, bibliotekets budget har inte plats för medier som ingen vill låna.

Respondent C:s resonemang kring huruvida man ska erbjuda rasistisk och/eller 
främlingsfientlig litteratur var komplicerat. Hen respresenterade åsikter som kan placeras in 
under såväl Fri information-sidan som Information under ansvar-sidan. Å ena sidan  talade 
hen om att  hen inte vill flytta Tintin bara för att samhället ville det, vilket stämmer överens 
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med Fri information-sidans åsikter. Å andra sidan talade hen om att det var problematisk att 
låta rasistiska och därmed odemokratiska åsikter komma till tals, eftersom vi trots allt lever i 
en demokrati, ett argument som bättre passar in på Information under ansvar-sidan. Man kan 
dock förmodligen placera respondent C lite närmre Information under ansvar-sidan, bland 
annat eftersom hen säger att hen skulle tveka att köpa in en rasistisk bok eftersom den strider 
mot de värderingar som biblioteket har.

Figur 2

8.2 Hur förhåller bibliotekarier sig till medier som uppmanar till  
olagliga aktiviteter?

När det handlar om medier som uppmanar till eller visar hur man gör illegala aktiviteter har 
respondenterna jag intervjuade en liknande hållning: de köper inte in det till biblioteket. 
Anledningarna till deras hållning skiljer sig dock något åt. Respondent A köper inte in sådant 
för att hen inte tycker det gick ihop med hens egen moraliska kompass. Hen sade bland annat 
att ”ibland så känns det ju inte jättekul att köpa in en del böcker”. Respondent B:s resonemang 
baserade sig mer på att hen ville hindra att biblioteket hamnar i juridiska trångmål ifall de har 
medier som blir anmälda.

Respondent C hade den mest avvikande synen på hur hen hade hanterat de medier som visar 
hur man begår olika brott. Hen kan inte tänka sig att köpa in ”böcker om hur man 
styckmördar sin flickvän”, men hen hade däremot mycket svårare än de andra respondenterna 
att ge besked om huruvida hen hade köpt in böcker om hur man odlar cannabis. Dessutom 
hade respondent C letat upp information till en besökare om hur man odlar cannabis, om hen 
hade fått frågan. Vidare sa hen att hen inte ville agera polis mot besökare och menar att man 
som bibliotekarie inte ska lägga sig i i vilket syfte besökaren ska använda informationen.

Att mina respondenter vid denna fråga ställde sig mest åt Information under ansvar-sidan är 
kanske inte så förvånande. De är oroliga för att dra på sig en debatt kring vad de erbjuder sina 
besökare och att hamna i onåd hos de politiker som ger biblioteket anslag. Det är dock 
intressant att respondent C, i vissa tveksamma fall ändå skulle hjälpa användaren att hitta 
information den söker, för att hen inte vill agera polis. Detta pekar på att hen ändå närmar sig 
Fri information-sidan. Hen gör det i denna fråga mer än vad både respondent A och 
respondent B gör.

Figur 3

8.3 Hur förhåller bibliotekarier sig till medier som har sexuellt  
innehåll?

När jag frågade om bibliotekariernas syn på erotisk litteratur genom att fråga om Fifty  
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Shades-böckerna, svarade alla att de hade köpt in böckerna för att allmänheten ville läsa dem. 
Det verkar vara vanligt att bibliotekarier köper in medier som allmänheten vill ha, men det är 
inte säkert att de fortsätter köpa in liknande litteratur. Exempelvis köper många in Fifty  
Shades-böckerna trots deras erotiska innehåll, men drar sig för att köpa in annat erotiskt 
material. Detta resonerande såg jag hos alla mina respondenter.

Just att man prioriterar inköp av det som användarna vill ha och inte endast av det som 
biblioteken anser att användarna bör läsa, är något som är ett relativt nytt synsätt; under sent 
1980-tal köptes inte författaren Jackie Collins populära böcker in, trots att de har många 
likheter med E.L. James Fifty Shades-böcker. Detta paradigmskifte är det ingen av mina 
respondenter som har undgått att lägga märke till:

Respondent A:

”Så där kan jag känna att biblioteken har gjort en miss att man inte tar dom där populära böckerna 
tidigare. Men det har ju blivit mycket mycket bättre, det är mycket mer öppet nu. Man köper in det som 
folk vill ha.”

Respondent B:

”Det var ju mycket så tidigare i bibliotekssamfundet, särskilt under 70- 80- och även 90-talet till viss 
del, att det var väldigt hårt reglerat och man producerade någon, vad ska man säga, inofficiell kanon på 
biblioteken. Jag menar, det var väldigt svårt att få tag på viss litteratur därför att det inte föll dem i 
smaken, de som styrde inköpen tidigare.”

Respondent C anser också att biblioteken blivit öppnare för fler sorters litteratur än tidigare 
och även för de som inte ansågs vara traditionella biblioteksbesökare, vilket hen tycker är bra.

Skiftet som jag talar om nämns också i mycket av den tidigare forskning som gjorts på ämnet. 
Exempelvis tar både Kampf (1998), Hedström (2005) och Almquist (2009) upp debatten som 
uppstod 1989 om Jackie Collins Harlequinliknande böcker, en debatt som senare helt 
mattades av och ledde till att biblioteken började ta in liknande litteratur, om den 
efterfrågades.

Vid den här frågan är det relativt klart att samtliga respondenter tyckte att om en bok 
efterfrågades av deras besökare så skulle den köpas in, även om innehållet var erotiskt, något 
som pekar mot Fri information-sidans sätt att se på saken. Det är emellertid så att alla 
respondenterna ser Fifty Shades-böckerna som en populär bok i mängden, och de drar sig att 
köpa in annat erotisk material, såsom grova erotiska serieböcker eller rent av porrtidningar. 
Det är förmodligen lättare för respondenterna att släppa igenom Fifty Shades-böckerna 
eftersom dessa är vedertagna och populära böcker. Detta gör att de alla hamnar på Information 
under ansvar-sidan i modellen.

Figur 4
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8.4 Hur förhåller bibliotekarier sig till påtryckningar från media och  
allmänheten?

De påtryckningar som de olika bibliotekarierna i min studie upplevde, skiljde sig relativt 
mycket åt mellan respondenterna. Respondent C hade inte upplevt några som helst klagomål 
eller påtryckningar från sina besökare, och vet därför inte hur hen skulle agerat i en sådan 
situation. Hen svarade att om hen skulle få klagomål på att de hade ett visst material i 
beståndet, skulle hen förmodligen försöka att förklara för besökaren varför biblioteket hade 
materialet.

Den som hade mest erfarenhet vad gäller klagomål från sina besökare var respondent B. Hen 
hade både hanterat besökare som skrivit inköpsförslag på böcker som biblioteket inte ville 
köpa in, och hanterat besökare som ville plocka bort vissa böcker ur beståndet. Sättet som 
situationerna hanterades på var att respondent B:s bibliotek tog diskussionerna med de 
berörda användarna och förklarade för dem varför de inte köpte in en viss bok, eller eventuellt 
varför de hade köpt in en viss bok. Sedan ansåg biblioteket att de var klara med problemet.

Respondent A hade inte särskilt många problem med klagande besökare, och om besökarna 
ogillade några medier så var det sällan biblioteket som fick kritik, utan mediet i sig. Det hade 
hänt kanske en eller två gånger att någon besökare hade velat ta bort en bok ur beståndet, men 
då hanterade respondent A:s bibliotek detta på så sätt att de helt enkelt talade om för 
användaren att de inte tänkte plocka bort boken ur beståndet.

Det är svårt att sätta in respondenterna i fack när det gäller hur de hanterar olika påtryckningar 
från media och allmänheten. Det kan däremot sägas att alla respondenterna vill att 
allmänheten ska påverka biblioteket mycket, eftersom det är dem biblioteket är till för. 
Respondent A och C är bestämt emot att gå med på påtryckningar från media, även om de 
båda uppmärksammar debatterna och tar dem till sig. Respondent B var mer benägen att följa 
hur debatten går på och ändra på saker i biblioteket som känns föråldrade.

De sätt på vilka dessa situationer skulle kunna ha hanterats av de två olika 
bibliotekariekategorierna skulle vara såhär: Fri information-sidan skulle ha ignorerat klagomål 
från allmänheten, för att de inte tänker ta någon ställning i någon fråga. Fri informations-
anhängarna skulle inte heller neka att ta in böcker som var rasistiska och eller hade annat 
extremt innehåll, eftersom de anser att all information ska finnas på biblioteken. Av mina 
respondenter skulle ingen respondent fullständigt passa in på denna sida.

Däremot skulle de bättre passa in på Information under ansvar-sidan, därför att de anpassar 
sig till vad majoriteten tycker. Respondent A skulle ta mer hänsyn till allmänhetens tycke och 
smak än de andra två och hade inte några problem med att flytta medier som innehöll 
föråldrade perspektiv på världen.

Figur 5
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9 Diskussion

I detta kapitel kommer jag att kritiskt diskutera min arbetsmetod och mitt teoretiska ramverk.  
Dessutom kommer jag diskutera om det fanns några omständigheter kring undersökningen  
som gjorde att den föll ut på ett visst sätt. Till sist kommer jag att ge förslag på framtida  
forskning inom ämnet.

Eftersom min undersökning grundade sig i ganska komplexa frågor där det inte finns några 
givna svar lämpade den sig bäst för en kvalitativ undersökning. Det skulle vara ganska svårt 
att göra en enkätundersökning som utgick ifrån samma frågeställningar, eftersom det i många 
fall är nyanser som spelar in i denna undersökning. En sak jag vill poängtera är att denna 
undersökning inte letade efter svar på frågan varför bibliotekarierna tycker något, utan vad de 
tycker. En undersökning om varför bibliotekarier tycker på ett visst sätt hade tagit för mycket 
tid och krävt mer utrymme än vad den här uppsatsen tillåter.

De två kategorier i modellen jag har analyserat enligt hade gärna kunnat få vara fler, eftersom 
det allt som oftast slutar med att mina respondenter hamnar på Information under ansvar-
sidan, men i olika grader. Det är antagligen inte en ren och skär slump att mina respondenter 
resonerar så pass likt i de olika frågorna, det ligger i tiden att lyssna till den stora massan och 
försöka blidka den. Detta är inte är fel i sig, utan förmodligen bara bra, eftersom fler då 
upptäcker biblioteket som institution. Det som är problematiskt är att om bibliotekarierna 
lyssnar för mycket på vad allmänheten vill att de ska göra och vara, kan det leda till att vissa 
synsätt, hur bra de än må vara, får företräde över de mer kontroversiella som även de har ett 
existensberättigande.

Å andra sidan kan man säga att Fri information-sidan kan vara för idealistiskt i sin 
utformning, eftersom det kräver att biblioteken ska tillhandahålla allt. Att inriktningen kräver 
en nästintill övermänsklig distanseringsförmåga från sina egna åsikter är också problematiskt. 
Det finns nog ingen som med säkerhet kan säga att den kan agera utan att ta hänsyn till sin 
egen moral, sin egen politiska uppfattning och sin egen trosåskådning. Det verkar också på 
mina respondenter som om en helt accepterande stämning av att allt som finns ska finnas på 
biblioteken inte är önskvärd. De vill inte sprida felaktig information om exempelvis 
Förintelsen eller sprida information som visar sexualitet på ett sätt de inte vill ställa sig 
bakom.

Det är svårt att dra några generella slutsatser kring vad mina respondenter tycker, eftersom de 
är så pass splittrade. De är både splittrade i förhållande till varandra och i förhållande till sig 
själva. Detta kan i och för sig ses som ett tecken på att de inte endast lever på rutin, utan 
reflekterar över hur de handlar i sitt arbete. Alla respondenter tyckte problemen var intressanta 
och gillade att diskutera dem. Gemensamt för alla respondenter var också att de generellt 
ansåg att nästan all information ska finnas på biblioteken, men när det kom ner på detaljnivå 
huruvida olika medier ska spridas av biblioteket, var det svårare att behålla den öppna 
inställningen.

En sak som kan vara problematiskt är att ingen av respondenterna förhåller sig till något 
skrivet dokument som visar hur de ska agera vid inköp. Istället förhåller de sig till lite mindre 
konkreta egenskapade ramar. Detta kan antingen leda till en skevhet i inköpen, eller så kan det 
tvärtom vara så att detta leder till att de blir mer kreativa i sina inköp än vad de hade varit om 
de hade varit för hårt styrda ovanifrån. Att bibliotekarier själva begränsar sina inköp för att 
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inte väcka uppståndelse är något som märkts i tidigare undersökningar, bland annat i Balslev 
och Rosenquists (1994), där de talar om så kallad självcensur, vilket är just vad mina 
respondenter bedrev.

Vidare kan det sägas att den hållning som alla mina respondenter har kring påtryckningar från 
allmänhet och politiker, det vill säga att de inte accepterar sådana, är observerad tidigare. 
Studier som visar denna åsikt finns representerad i Balslev och Rosenquists undersökning 
(1994). I denna nämns det att även om de bibliotekarier de har undersökt inte köper in allt åt 
allam, vägrar de ställa upp på påtryckningar.

9.1 Vidare forskning

Det finns mycket att undersöka när det gäller hur bibliotekarier hanterar kontroversiella 
medier som ännu inte har undersökts. Man skulle kunna studera andra områden inom det mer 
övergripande ämnet bibliotekarieetik, som exempelvis hur bibliotekarier hanterar utlämning 
av personlig information om sina låntagare. Det min undersökning fångar upp är egentligen 
hur bibliotekariernas åsikter är och inte hur de sedan handlar. Det är svårt att veta om de 
egentligen handlar så som de tycker är rätt, om man inte studerar dem när de köper in och 
hanterar medier. Detta skulle också vara intressant att undersöka.

Även en kvantitativ undersökning om hanteringen av kontroversiella medier, likt den som 
gjordes av Balslev och Rosenquist (1994), fast mer inriktad på kontroversiella medier istället 
för på bibliotekarieetik, skulle vara intressant att se. Det skulle också vara intressant med en 
uppföljning på Balslev och Rosenquists undersökning om bibliotekarieetik, för att se om 
åsikterna har förändrats sedan 1994. En sådan undersökning skulle också kunna användas för 
att göra generaliseringar kring bibliotekariers hanterande av kontroversiella medier i mycket 
större utsträckning än vad man kan göra utifrån denna uppsats.

En sista sak som också skulle vara intressant att undersöka är huruvida bibliotekarier som har 
tillgång till styrdokument och riktlinjer kring inköp, faktiskt följer dokumenten och i vilken 
utsträckning de isåfall gör det. Man kan tänka sig att det finns bibliotekarier som följer 
styrdokument rent slaviskt och oreflekterat och bibliotekarier som gör det på ett mer 
reflekterande sätt. Det vore även intressant att se vilka som tillverkar dessa dokument och om 
de gör det med hjälp av bibliotekarier eller om man går över huvudet på bibliotekarierna när 
man sätter riktlinjer för bibliotekens infköpspolicy.
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Sammanfattning

Denna uppsats syfte var att undersöka hur bibliotekarier arbetar med kontroversiella medier. 
Utgångspunkten för undersökningen var tre debatter som har pågått kring böcker och 
bibliotek inom media under 2012-2013. Den första debatten handlade om att Tintin-album 
flyttats i ett bibliotek, den andra handlade om E.L. James' Femtio nyanser-romaner och den 
tredje debatten fördes då det upptäckts att bokhandlar på internet sålde böcker om hur man 
odlar cannabis. Genom dessa debatter undersöktes bibliotekariers åsikter om hur man ska 
hantera medier som är kontroversiella, såsom medier som exempelvis uttrycker extrema 
åsikter, fakta som är tveksam eller snedvriden samt medier som är sexistiska eller 
homofobiska. De frågeställningar som uppsatsen ställde var:

• Hur förhåller sig bibliotekarier till medier som uttrycker rasistiska tankesätt?

• Hur förhåller sig bibliotekarier till medier som uppmanar till olagliga 
aktiviteter?

• Hur förhåller sig bibliotekarier till medier som har sexuellt innehåll?

• Hur förhåller sig bibliotekarier till påtryckningar från media och allmänheten?

Undersökningen genomfördes som en intervjustudie, då en kvalitativ studie lämpade sig bäst 
för ett sådant här område, då svaren inte var givna i förväg och pauser, tvekan och gester 
också spelade in på resultatet. Tre yrkesverksamma bibliotekarier deltog, vilka hittades genom 
att mejla till ett stort antal folkbibliotek. Kraven på de deltagande respondenterna var att de på 
något sätt skulle arbeta med inköp för vuxna på ett folkbibliotek. Intervjuerna utfördes ansikte 
mot ansikte och spelades in, för att sedan bli transkriberade så att de skulle kunna analyseras 
lättare.

Den teoretiska grund som uppsatsen vilar på är Hauptmans indelning av bibliotekariers etiska 
åsikter, där den ena sidan står för oinskränkt fri information och den andra står för att ta 
ansvar för den information den ger ut. Fri information-sidan anser det viktigast att all sorts 
information finns tillgänglig på biblioteket och att bibliotekarien inte är ansvarig för vad som 
lämnas ut, medan Information under ansvar-sidan värnar om samhällets bästa och därför inte 
vill sprida information som kan skada eller kränka människor.

I resultatkapitlet presenterades respondenternas svar utifrån fyra teman: rasistiska medier, 
medier som visar hur olagliga handlingar utförs, medier med sexuellt innehåll samt yttre 
påtryckningar. Inom dessa teman redovisades vad varje bibliotekarie sa kring varje ämne, och 
dessutom nämndes andra synpunkter som var intressanta i deras intervjuer. Svaren 
analyserades sedan utifrån Hauptmans teori om två sorters bibliotekarier.

Undersökningen kom fram till att de bibliotekarier som undersöktes var splittrade i sin etiska 
syn och därför inte lätt kunde placeras in i ett av de två fack som teorin gav. De allra flesta 
hade dock mest gemensamt med Information under ansvar-sidan, det vill säga den del av 
bibliotekarier som anser att man ska ansvara för den information man ger ut. Det fanns nästan 
ingen fråga om hantering som respondenterna var helt ense om, förutom frågan som handlade 
om att respondenterna aldrig skulle gå med på att ta bort medier ur sitt bestånd efter 
påtryckningar från media och allmänheten.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Bakgrund:

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?

Hur länge har du arbetat med inköp?

Har du tidigare arbetat på något annat sorts bibliotek än ett folkbibliotek?

Vad läser du själv för sorts litteratur?

Om hanterandet av kontroversiell litteratur:

Under den senaste tiden har det pågått flera olika debatter kring bibliotek och litteratur. Jag 
tänkte fråga dig lite om hur du ser på debatterna och om du tycker att de kan appliceras på hur 
du gör dina val när du köper in på biblioteket. Å ena sidan kan man hävda att biblioteket ska 
tillhanda hålla all sorts information men å andra sidan finns det också etiska riktlinjer att ta 
hänsyn till.

Tror du att din personliga smak påverkar vilka inköp du gör?

Det har debatterats en del kring Fifty shades-böckerna på sistone, vad tycker du om den 
sortens litteratur?

Har du stött på erotisk litteratur som du har tvekat om du skulle köpa in?

Om inte – hur tror du att du skulle resonera i en sådan situation?

En annan debatt har varit om hur Tintin-albumet Tintin i Kongo har flyttats i ett bibliotek, vad 
anser du om den debatten?

Har du stött på rasistisk eller främlingsfientlig litteratur som du har tvekat om du skulle köpa 
in?

Om inte – hur tror du att du skulle resonera i en sådan situation?

Det har pågått ytterligare en debatt kring huruvida bokhandlar på internet ska erbjuda böcker 
om hur man odlar cannabis, vad tycker du om det?

Har du stött på litteratur om narkotika som du har tvekat om du skulle köpa in?

Om inte – hur tror du att du skulle resonera i en sådan situation?

Följer du dina egna moraliska regler när du köper in? Det vill säga, köper du inte in sådant 
som du själv tycker är dålig eller omoralisk litteratur, exempelvis antisemitisk litteratur, 
litteratur om alternativ medicin?



Har ni något styrdokument på ert bibliotek vad gäller inköp? Brukar du följa det?

Tänker du någonsin på konsekvenser av den litteratur du köper in, hur den påverkar läsarna?

Händer det dig att allmänheten har åsikter om huruvida det finns olämpliga böcker i ert 
bestånd?

Hur agerar du, eller hur tror du att du skulle agera i en sådan situation?

Brukar du diskutera etiska problem kring inköp med dina kollegor?

Vad tycker du är skillnaden mellan att göra ett urval och att censurera?

Har debatterna som pågått det senaste året förändrat din syn på hur kontroversiellt material 
ska hanteras?
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