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Abstract: The aim of the study has been to find out children’s 

librarians’ views on and management of media that contains 
topics with a controversial nature and also to find out how 
this affects the public library as a democratic institution. We 
have conducted the study by interviewing six children’s 
librarians. By using Vestheim’s terms value rationality and 
instrumental rationality, we have been categorizing the 
answers from our informants and thus identified two 
different points of view. Our study shows that topics that the 
children’s librarians consider controversial among 
themselves and their users are: racism, discrimination of 
women, violence, sex, drugs, the use of language, 
stereotypical gender descriptions, pee and poo, Christmas 
and religion. Our informants also point out that it is the 
description of the topic in question that is most important. 
Our informants generally manage media with controversial 
topics by showing an open attitude towards the media and by 
not doing anything at all, but sometimes they replace it, 
remove it or choose not to purchase it at all. Controversies 
with the users are not common and if they do occur it is 
often adults who criticize media that they consider 
inappropriate for children and teenagers. Our informants 
mean that it is of most importance to listen to children’s and 
teenagers’ opinions, and they also point out that no topic is 
off limits on their public library. This shows that the public 
library can function as an important democratic arena for the 
children and teenagers in our society. 
    

Nyckelord: Barnbibliotekarie, kontrovers, censur, medieutbud, 
folkbibliotek, neutralitet, åsiktsfrihet, demokrati 
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Libraries offend everyone. Children’s librarian Dorothy Broderick contends that every 
library in the country ought to have a sign on the door reading: “This library has 
something offensive to everyone. If you are not offended by something we own, please 
complain.”1  

 

1. Inledning 
 
Under vår utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet, har 
vi via olika kanaler stött på problem och kontroverser som riktats mot bibliotekens 
mediebestånd. Problemet har bestått av att en del användare kritiserat bibliotekens 
medier vars ämnen de uppfattat vara av en kontroversiell karaktär, medan andra 
användare eftertraktat dessa medier. Denna problematik har vi bland annat stött på 
under vår verksamhetsförlagda utbildning, där en bibliotekarie berättade att några 
användare hade blivit upprörda över innehållet i en barnbok på biblioteket. Boken tog 
upp ämnet homosexualitet och handlade om ett barn vars mamma är tillsammans med 
en annan mamma.  

 
Vad som anses vara ett kontroversiellt ämne kan ofta ses utifrån en särskild kontext där 
olikartade moraliska värderingar möts och kolliderar. Dessa moraliska värderingar är 
ofta knutna till den tid och kultur vi lever i och präglar vårt sätt att se världen och agera 
i den2. Folkbiblioteket ska vara en demokratisk inrättning som ska verka för att 
tillgodose en stor komplex användargrupp vars åsikter och intressen skiljer sig. 
Sannolikt kommer det alltid att finnas kontroverser kring folkbibliotekets mediebestånd 
samt förmedling och marknadsföring av dessa. American Library Association (ALA) 
menar att alla individer kommer att hitta något i sitt folkbiblioteks medieutbud som 
strider mot deras personliga värderingar3.   
 
Rätten till åsikts- och yttrandefrihet som folkbiblioteken står för har visat sig bli tolkad 
och ifrågasatt beroende på tidens dominerande ideologi. År 1995 - 1997 kom det 
franska nationalsocialistiska partiet Front National till makten i fyra sydfranska 
kommuner4. Deras politik medförde stora förändringar i några av städernas 
stadsbibliotek. Front National ställde sig kritiska till folkbibliotekens mediebestånd som 
de ansåg vara vänstervriden och att en övervägande del bestod av litteratur med ett 
kosmopolitiskt innehåll. Kommunledningen krävde att få ge ett slutgiltigt godkännande 
av folkbibliotekens medieinköp. Deras inblandning i folkbibliotekets medieutbud 
innebar bland annat att några av de stora franska dagstidningarna som ställt sig kritiska 
till Front Nationals politik inte längre köptes in. En stor del av litteraturen som köptes in 
utgavs av partiets egna förlag. Fack-, skön- och barnlitteratur som tog upp ämnen om 
till exempel olika kulturer och rasism men även litteratur skriven av författare med en 
annan politisk åsikt än kommunledningens gallrades ut eller köptes inte in. 
                                                            

1 American Library Association  (2000) 12 Ways Libraries Are Good for the Country, punkt 10,  
http://www.ala.org/ala/alonline/resources/selectedarticles/12wayslibraries.cfm  
2Richard Ohlsson (2007) Etiken och biblioteken, Lund: BTJ Förlag/BTJ Sverige, s. 22 
3American Library Association  (2000) 12 Ways Libraries Are Good for the Country 
4 Stefan Andersson (1997) ”De bruna idéerna censurerar de stora idéerna” Biblioteksbladet, 3, s. 3-4. 
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Kommunledningen menade att deras inblandning i folkbiblioteken behövdes, för att 
uppväga det vänstervridna bokbeståndet. Bibliotekarierna och kommunledningen 
misslyckades med att föra en dialog vilket innebar att flera bibliotekarier slutade och 
ersattes av bibliotekspersonal utan samma yrkeskompetens. Erfarenheterna från 
Sydfrankrike visar, hur ett demokratiskt valt parti kan tolka folkbibliotekets grundtanke 
och där tillgången till fri information anpassas efter partiets ideologi. 
 
Barn och ungdomar anses inte ha utvecklat sin kritiska förmåga fullt ut och är i behov 
av vuxnas förmåga att bedöma mediers lämplighet. Samtidigt som barn och ungdomar 
har rätt till information är de även i behov av ett visst skydd för exponering av olämplig 
information. Men vad är då olämplig information? I USA har en intresseorganisation för 
folk- och skolbiblioteken bildats för att värna om familjevärderingar och barns rätt till 
att inte exponeras för skadlig information5. Intresseorganisationen kallad Family 
Friendly Libraries arbetar för föräldrars rätt till inflytande över deras barns bibliotek och 
dess informationsutbud, det vill säga att föräldrar ska kunna påverka medieutbudet på 
biblioteken. Intresseorganisationen står för värderingar som kan knytas samman med 
den amerikanska kristna högerns synsätt. Intresseorganisationen strävar efter att 
föräldrar ska kunna kräva ut information från biblioteket över deras barns läsvanor. 
Family Friendly Libraries ställer sig kritiska6 till ALAs Library Bill of Rights7, som 
består av några riktlinjer för biblioteken att förhålla sig till angående fri tillgång till 
information. Family Friendly Libraries är även kritiska till ALAs icke diskriminerande 
syn kring till exempel homosexualitet eftersom detta inte stämmer överens med Family 
Friendly Libraries egna värderingar8. Family Friendly Libraries anser, att barn kan 
komma till skada vid fri tillgång till information och därför bör föräldrarnas inflyttande 
över barnens biblioteksvanor och deras bibliotek utbud vara självklar9. 
 
Vad kan då ses som olämplig litteratur för barn och ungdomar att läsa? Detta är många 
gånger en individuell uppfattning, men en del litteratur har visat sig skapa en större 
kontrovers än annan litteratur. ALA har sedan 1982 deltagit i arrangemanget Banned 
Books Week som uppmärksammat litteratur som har blivit bannlyst eller utmanad på en 
del Amerikanska bibliotek10. Litteraturen har blivit kritiserad för sitt ämnesinnehåll som 
ansetts skadlig och har därför blivit utesluten eller ifrågasatt på en del bibliotek. På 
ALAs lista över kontroversiell litteratur förekommer litteratur som J.K. Rowlings Harry 
Potter – bokserien, Roald Dahls Häxorna och Anne Franks Anne Franks Dagbok11. 
Harry Potter – bokserien har skapat en stor kontrovers i USA, men kritiken som riktats 
mot den har även debatterats i Sverige. Kritiken mot bokserien har huvudsakligen avsett 
böckernas skildring av magi och häxeri, där barn och ungdomar introduceras in i den 

                                                            

5 Family Friendly Libraries, http://www.fflibraries.org,  
6 Family Friendly Libraries, What's Wrong With the ALA?, 
http://www.fflibraries.org/Whats_Wrong_With_The_ALA.html  
7American Library Association (1996) Library Bill of Rights, 
http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/statementspols/statementsif/librarybillofrights.pdf  
8 Family Friendly Libraries, What's Wrong With the ALA? 
9Family Friendly Libraries, http://www.fflibraries.org  
10 Banned Books Week, http://www.bannedbooksweek.org/info.html  
11 Peter Borgström (2000) ”Harry Potter bannlyst i USA: rysare och böcker som handlar om magi stoppas 
allt oftare.” i Dagens Nyheter, 20000722, s. B03. 



 

 

7 

 

ockulta världen. Detta anses vara skadligt enligt kristna kritiker eftersom Bibeln 
fördömer all inblandning i det ockulta.      

 
Detta visar att medier än idag skapar kontroverser. I Frankrike tog Front National bort 
en del barnlitteratur från folkbiblioteken, eftersom litteraturen stred mot partiets 
ideologi ansågs den vara olämplig. I USA kämpar intresseorganisationen Family 
Friendly Libraries för föräldrars rätt till inflytande över folk- och skolbibliotekens 
informations- och medieutbud för att skydda sina barn och ungdomar mot det som 
intresseorganisationen anser vara olämpligt och skadligt. ALAs lista över kontroversiell 
litteratur uppvisar exempel på olika omtvistade ämnen som anses vara olämpliga för 
barn och ungdomar. Hur ser det då ut i Sverige? I de exempel, som vi ovan redogjort 
för, har kontroverserna förekommit i andra demokratiska länder. Vi är intresserade av, 
att ta reda på hur några barnbibliotekarier på svenska folkbibliotek hanterar och tänker 
kring medier, vars innehåll kan uppfattas kontroversiellt. Kontroverser kring barn- och 
ungdomsmedier hamnar i ett särskilt läge, eftersom målgruppens intressen representeras 
av vuxenvärlden där barn och ungdomars yttrande- och åsiktsfrihet vägs gentemot deras 
behov av skydd. Vi vill ta reda på, om det uppstått några kontroverser på folkbibliotek 
kring deras mediebestånd, som riktas mot barn och ungdomar. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill ta reda på några barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som 
innehåller ämnen med kontroversiell karaktär. Vi vill ta reda på vilka ämnesskildringar 
inom olika medier (om några) som barnbibliotekarierna samt användarna anser vara 
kontroversiella. Det vi vill veta är om de kontroversiella ämnena är något som tas upp 
eller undviks av barnbibliotekarierna.  
 

1. Vilka ämnesskildringar anser barnbibliotekarier vara av kontroversiell karaktär? 
 

2. Hur hanterar barnbibliotekarier medier med kontroversiella ämnesskildringar? 
 

3. Förekommer det kontroverser mellan användare och barnbibliotekarier angående 
medieutbudet? Om så, hur tar sig kontroverserna uttryck? 

 
      4.   Hur påverkar barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som innehåller    
            ämnen med kontroversiell karaktär folkbiblioteket som en demokratisk   
            institution?  
 
Detta har vi tänkt undersöka genom att använda oss av intervjuer där vi ska ta reda på 
några barnbibliotekariers tankar kring ämnet. Genom denna metod får vi reda på 
barnbibliotekariernas förhållningssätt och upplevelser kring ämnet.  
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1.2 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till att endast undersöka barnbibliotekarier eller bibliotekarier som 
ansvarar för arbetet med grupperna barn och ungdomar på folkbibliotek. Därmed har vi 
uteslutit skolbibliotekarier i vår undersökning12. Detta har vi främst gjort för att 
skolbibliotekarier samarbetar med skolan och dess undervisning och därmed många 
gånger anpassar sitt skolbiblioteks bestånd efter detta. Barnbibliotekarien på ett 
folkbibliotek har ansvar för ett bredare medieutbud anpassat för en större och 
komplexare användargrupp. Vår avgränsning innebär att vi undersöker nutida 
kontroverser på folkbibliotek vilket medför att historiska bibliotekskontroverser inte 
kommer att tas upp. Vi har avgränsat oss till folkbibliotek i fyra kommuner i södra 
Sverige. Denna avgränsning är gjord med tanke på tids- och kostnadsmässiga skäl.  
 
 

1.3 Disposition 
 

• I uppsatsens inledning tar vi upp kända och väl diskuterade internationella 
kontoverser som riktats mot bibliotekens medieutbud. Vi redogör även 
uppsatsens syfte och vårt tillvägagångssätt för att få svar på våra 
frågeställningar. 

• I uppsatsens andra kapitel redogör vi för litteratur och forskning som behandlar 
frågor och ämnen som är relevanta för uppsatsens frågeställningar.   

• I det tredje kapitlet redogör vi för de teorier som utgör vår grund för vår analys 
av empirin. 

• I det fjärde kapitlet beskriver vi intervjuer som metod, samt hur vi genomfört vår 
undersökning. 

• I uppsatsens femte kapitel presenterar vi svaren från våra intervjuer med hjälp av 
de teman som vi även använt oss av i vår intervjuguide.  

• I uppsatsens sjätte kapitel analyserar vi vårt material genom att tillämpa vår teori 
på undersökningsresultatet. 

• I det sjunde kapitlet för vi en diskussion kring ämnet och uppsatsens resultat. Vi 
för även en diskussion kring den metod vi använt oss av i vår studie.  

• I det åttonde kapitlet presenterar vi våra slutsatser i förhållande till våra 
frågeställningar. 

• I kapitel nio sammanfattar vi uppsatsens innehåll.  
• Vår uppsats avslutas med litteraturförteckning och bilagor.  

  

                                                            

12 Några av informanternas folkbibliotek fungerar även som integrerade skolbibliotek.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenterar vi litteratur, forskning, artiklar samt en magisteruppsats som 
tar upp relevanta frågor och ämnen som berör vår uppsats syfte och frågeställningar.  
Eftersom informationsmaterial kring barnbibliotekariers syn på och hantering av medier 
inte behandlar moraliska värderingar kring kontroversiella ämnen, har vi fått använda 
oss av material som tar upp folkbiblioteket och bibliotekariens grundvärderingar. Det 
material vi har hittat berör främst internationella bibliotek eftersom det inte finns 
mycket skrivet om ämnet ur en nationell synvinkel. 
 
Vårt material har vi sökt upp genom att leta i olika databaser, använda söktjänster, läsa 
bloggar och söka i bibliotekskataloger. De sökord vi har använt oss av har behandlat 
ämnen som censur, barnbibliotekarier, kontroversiell litteratur, neutralitet och bibliotek. 
Vi har även använt oss av sökorden på engelska och trunkerade i olika former.  
 
Litteraturgenomgången är indelad i två teman om neutralitet och åsiktsfrihet eftersom 
dessa begrepp utgör viktiga huvuddrag i folkbibliotekets demokratiska verksamhet.   
 

2.1 Neutralitetsprincipen 
 
Folkbiblioteken bygger på en demokratisk grundtanke där alla människor är lika mycket 
värda och har rätt till sina åsikter och att uttrycka dem. The International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA) har kungjort ett antal internationella 
riktlinjer för bibliotek i sin deklaration The Glasgow Declaration on Libraries, 
Information Services and Intellectual Freedom13. Denna deklaration bygger på Förenta 
Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. IFLA framhäver 
att den intellektuella friheten ska fungera som en grundvärdering för biblioteken och 
bibliotekarier. Deklarationen ska verka för människors rättighet till fri 
informationstillgång och människors livslånga lärande oberoende av kön, religion, 
politisk åskådning, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning. 
Deklarationen tar även upp bibliotekariers professionella hållningssätt till den service de 
utövar.  

 
Libraries and information services shall acquire, preserve and make available the widest 
variety of material, reflecting the plurality and diversity of society. The selection and 
availability of library materials and services shall be governed by professional 
considerations and not by political, moral and religious views. 14  

 
Enligt IFLA ska bibliotekarier i sin profession agera utan att deras moraliska 
värderingar, politiska och religiösa åskådningar ska påverka deras yrkesutövning. De 

                                                            

13 IFLA (2002) The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom, 
http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html  
14 IFLA, punkt 3. 
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ska ha ett neutralt förhållningssätt i sin profession. Under senare år har denna 
grundvärdering ifrågasatts och debatterats från olika håll. 
 
Mark Alfino och Linda Pierce menar, att principen med neutralitet bildades i en kontext 
där tiden och bibliotekarieprofessionen tillsammans utvecklade en viktig del av 
värdegrunden15. Författarna beskriver hur professionen påverkades av den tekniska 
utvecklingen under mitten av 1800-talet då den tryckta boken började produceras i 
massupplagor. Den nya teknologin innebar även att det trycktes böcker som ansågs 
hålla en sämre litterärkvalitet. Den skönlitterära boken blev allt vanligare på biblioteken 
och detta medförde en förändring för bibliotekarierollen, från att vara en 
kunskapsförmedlare till att bli en läsrådgivare. Bibliotekariens nya roll innebar, att de 
var tvungna att välja ut vad de ansåg vara lämpligt för användarna att läsa och trots att 
detta innebar ett subjektivt urval så använde man sig av neutralitetsprincipen. Alfino 
och Pierce menar, att principen om neutralitet blev ett enkelt sätt att kringgå kritik kring 
bibliotekets litterära urval, eftersom bibliotekarierna alltid kunde ställa sig bakom denna 
princip.  
 
Författarna anser, att dagens bibliotek har förändrats med den nya teknologin och 
Internets intåg och att detta kräver en förändring av bibliotekariens yrkesroll, där 
neutralitetsprincipen är i behov av omvandling till ett större ställningstagande och en 
mer aktiv roll. Tidigare har biblioteksurvalet begränsats av till exempel bibliotekets 
budget och platsutrymme, därför har det varit lättare från bibliotekariernas sida att 
utesluta olämpligt material. Alfino och Pierce menar, att Internet har förändrat detta 
genom att tillgängliggöra information som biblioteken tidigare har kunnat utesluta från 
sitt urval på grund av dess tveksamma innehåll. Författarna ser ett behov av en 
förändring inom yrkesrollen och vill skapa en debatt kring varför neutralitet ses som en 
viktig strävan och om det överhuvudtaget är möjligt att uppnå.  
 
En röst som hävdar att neutralitetsprincipen inte går att uppnå är Robert Jensen16. Han 
ställer sig kritiskt till bibliotekarieyrkets ställningstagande till att vara neutrala i sin 
profession. Jensen påpekar, att det alltid råder en dominerad ideologi vars maktanspråk 
påverkar bibliotekariens neutralitet. Han avfärdar neutraliteten som en myt, eftersom ett 
passivt ställningstagande innebär ett accepterande av den dominanta ideologin och 
därför kan inte denna ståndpunkt ses som neutral. Jensen anser, att ett okritiskt 
förhållningssätt till den rådande ideologin är ett lika stort politiskt ställningstagande som 
att förhålla sig kritisk till den. Det går alltså inte att hålla sig neutral. 
 
Anders Ericson är inne på samma linje som Jensen och menar, att det är problematiskt 
att bibliotekarierna utger sig för att aldrig påverkas av det samhälle som de lever i17. 
Ericson tar i sin artikel upp exempel från norska bibliotek där det är vanligt att den 
avdelningen på biblioteket som kallas offentlig information enbart tar emot och 
                                                            

15Mark Alfino & Linda Pierce (2001) ”The Social Nature of Information”, Library Trends, winter 2001, 
vol. 49, issue 3, s. 471-485 
16Robert Jensen  (2004) ”The Myth of a Neutral Professional”, Progressive Librarian, #24, s. 28-33 
17 Anders Ericson  (2003) ”A principle in decline: Information services and the independent public 
library”, Scandinavian Public Library Quarterly, vol. 36, nr 2, 
http://www.splq.info/issues/vol36_2/08.htm  
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exponerar material som kommer från det statliga styret. Ericson menar, att 
bibliotekarierna misslyckas med sin uppgift då de inte presenterar en motpart till 
materialet som kommer ifrån staten. Han försöker uppmärksamma behovet av en debatt 
kring bibliotekens ensidiga informationsutbud angående samhällsinformation eftersom 
denna endast skildrar den dominerande ideologin i Norge. Det finns ett behov av ett mer 
komplext informationsutbud, där nya tankar och idéer representeras, för att på detta sätt 
ge människor en möjlighet till ett nytt synsätt.  
 
Shiraz Durrani uppmanar det statliga styret i sitt land, det brittiska parlamentet, att 
besluta sig för hur de brittiska folkbiblioteken ska styras och hanteras i dagens globala 
samhälle18. För det första måste man bestämma vilken roll folkbiblioteken skall ha. 
Durrani menar, att det är viktigt att folkbiblioteken inte bara accepterar det samhälle och 
den sociala, ekonomiska och politiska situation de existerar i som självklar, utan att de 
försöker förstå hur de hamnade i den sociala kontext de befinner i sig i. Durrani menar 
vidare, att folkbiblioteken måste sträva efter att förbli offentliga och vara till för sina 
medborgare. De ska inte försöka förhålla sig neutrala eftersom detta motverkar ansatsen 
att hjälpa sina medborgare till ett kritiskt tänkande. Det är viktigt att folkbiblioteken står 
som en motpol till de odemokratiska, vinstdrivande krafter som finns i dagens värld. 
Durrani påpekar vikten av att bibliotekarier förstår, att de inte kan förhålla sig neutrala i 
dagens samhälle och att alla beslut de fattar i sin yrkesutövning är en reflektion av det 
samhälle de lever i.   

 
What librarians do – and don´t do – is not merely an academic question. It affects our 
understanding of our natural and social environment, which, taken in its totality, affects 
our world outlook, affects what we think and what we do. It influences the minds of the 
young generation and becomes the prevailing outlook of the adult world of tomorrow.19 

 
Johannes Balslev och Kerstin Rosenqvist bok Bibliotekarien och samvetet – en rapport 
om nordisk bibliotekarieetik, bygger på en nordisk undersökning där författarnas syfte 
var att ta reda på de attityder och värderingar som bibliotekarier använder sig av i sin 
yrkesprofession kring etiska frågor och dilemman20. Denna undersökning genomfördes 
genom att 638 enkäter skickades till olika bibliotek i norden. Svarsfrekvensen blev 
omfattande då hela 75 % av enkäterna blev besvarade. Författarna menar, att tidigare 
undersökningar om biblioteksetik har visat sig vara ett problemområde för många 
bibliotekarier. Bibliotekariens förhållningssätt till etik och olikartade situationer kunde 
även påverka bibliotekariernas handlande och tankar kring deras etiska 
ställningstaganden.  
 
I begynnelsen av Balslev och Rosenqvists undersökning pågick det en etikdebatt i 
Danmark om en bok som heter ”Siste udvej”, som behandlar ämnet självmord och som 
även ger anvisningar inom detta ämne21. I en av de danska dagstidningarna uttalade sig 
                                                            

18 Shiraz Durrani (2004) Create a people-orientated public library service. I Shiraz Durrani (2008) 
Information and liberation: writings on the politics of information and librarianship, Duluth: Library 
Juice Press, s. 123-126 
19 Shiraz Durrani, s. 124 
20 Johannes Balslev & Kerstin Rosenqvist (1994) Bibliotekarien och samvetet: en rapport om nordisk 
bibliotekarieetik, Köpenhamn: Nordisk ministerråd, s. 7, 31 
21 Johannes Balslev & Kerstin Rosenqvist, s. 26 
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en jurist om, att bibliotekarier som lånade ut denna bok till en användare som senare 
begick självmord efter att ha läst denna bok, skulle kunna hållas juridiskt ansvarig för 
användarens handling, åtminstone i de fall som det gick att se en tydlig koppling mellan 
lånet av denna bok och användarens självmord. Denna etikdebatt skapade osäkerhet hos 
danska bibliotekarier eftersom man inte riktigt visste hur man skulle förhålla sig till 
detta etiska problem. 
 
I sin undersökning kring bibliotekariers uppfattningar kring etik samt vad 
bibliotekarierna personligen ansåg var så kallat icke önskvärt material på deras 
bibliotek, använde sig Balslev och Rosenqvist av frågan ”Finns det böcker av något 
slag, som du inte vill ska finnas i ert bibliotek på grund av deras innehåll? Nämn i så 
fall vilka typer:”22. Utav de svar, som framkom i undersökningen kring denna fråga, 
visade det sig att böcker med ett innehåll inom en del ämnesområden nämndes mer 
frekvent än andra23. Några av dessa ämnesområden var böcker som förhärligade, 
uppmuntrade eller gav anvisningar kring våld och våldsutövning, böcker vilka kunde 
fungera som handböcker till att begå självmord och böcker som innehöll pornografi 
eller någon annan form av könsdiskriminerande innehåll. 
 
Balslev och Rosenqvists undersökning tog även upp frågan hur bibliotekarier gick 
tillväga när deras yrkesetik, som innebär att vara neutral och objektiv, kolliderade med 
deras personliga moral24. Författarna skapade etiskt problematiska fiktiva situationer där 
bibliotekarierna fick resonera kring hur de skulle ha gått till väga. De fiktiva fallen 
bestod bland annat av; en situation där en användare efterfrågade en handbok för 
självmord som sa sig behöva denna bok till ett skolarbete, men där olika faktorer i 
användarens beteende tydde på att användaren var självmordsbenägen och hade ett 
annat syfte med boken. Bibliotekarierna i undersökningen fick ta ställning till, om de 
skulle ha hjälpt denna användare till att hitta boken eller om de skulle ha handlat på ett 
annat sätt och då frångått sina yrkesetiska principer. I Balslev och Rosenqvists 
undersökning visade det sig, att av de nordiska länderna var det de svenska 
bibliotekarierna som var minst benägna till att vara tillmötesgående gentemot 
användaren för att hjälpa denna att finna sin bok. Författarna menar att även om de 
svenska bibliotekarierna var de som skulle handla efter sin personliga moral i en allt 
större utsträckning än sina nordiska kolleger, som höll hårdare på sin yrkesetik, var 
svaren från de svenska bibliotekarierna på hur man handlat istället väldigt varierande 
och olikartad. 
 
Balslev och Rosenqvists tog även upp frågor där ämnet censur behandlades25. I ett utav 
fallen, fick bibliotekarierna bland annat ta ställning till, om de hade tagit bort en 
kvalitetsbok från bibliotekets bestånd då en högt uppsatt politiker riktat kritik mot 
denna. Politikern poängterade, att om denna bok inte togs bort från hyllan hotade han 
med påföljder, att hans syn och inställning gentemot biblioteket skulle ändras och att 
detta inte var i positiv riktning. Av de svar, som författarna kunde utläsa i sin 
undersökning, var en majoritet av bibliotekarierna inte tillmötesgående eller handlade 
                                                            

22 Johannes Balslev & Kerstin Rosenqvist, s. 57 
23 Johannes Balslev & Kerstin Rosenqvist, s. 56-57 
24 Johannes Balslev & Kerstin Rosenqvist, s. 48, 214. 
25 Johannes Balslev & Kerstin Rosenqvist, s. 113, 204. 
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efter politikerns förslag. Utav av de nordiska länderna var det de svenska och finska 
bibliotekarierna som lättast kunde ge efter och handla utefter politikerns vilja. 
 
I denna litteraturgenomgång ser vi, att det kan vara komplicerat att upprätthålla 
neutralitetsprincipen i sin yrkesutövning som bibliotekarie. Svårigheterna med 
neutralitetsprincipen hänger samman med demokrati samt rådande ideologi. Det är 
viktigt ur en demokratisk synvinkel att bibliotekarien agerar utifrån ett professionellt 
förhållningssätt där de egna moraliska, politiska och religiösa värderingar inte får 
påverka yrkesutövningen. Dels kan neutralitetsprincipen ifrågasättas, eftersom ett 
neutralt ställningstagande ändå innebär att bibliotekarien är påverkad av den rådande 
ideologin. Några författare menar, att neutralitetsprincipen i bibliotekariens 
yrkesutövning kanske inte är den mest eftersträvansvärda eller ens möjlig att uppnå. 
Utifrån denna uppsats frågeställningar är neutralitetsprincipen och dess dilemma av 
största vikt, eftersom denna princip ska verka för ett demokratiskt bibliotek med ett 
varierat utbud samtidigt som principens tanke kan ifrågasättas och vara svår att uppnå.  
 

2.2 Åsiktsfrihet 
 
I Sverige har vi åsiktsfrihet, vilket betyder att alla har rätt att tycka vad de vill och att ge 
uttryck för sina åsikter26. Det innebär att alla individer har rätt att söka, ta emot och 
sprida information och idéer. Inskränkningar i denna rätt får endast ske om de är 
förbjudna av lagar och nödvändiga för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Den 
svenska lagen om åsikts- och yttrandefrihet bygger på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna.    
 
American Library Association (ALA) publicerar med jämna mellanrum uppdaterade 
utgåvor av sin bok Intellectual Freedom Manual27. Denna manual innehåller guider, 
riktlinjer och förklaringar för bibliotek angående frågor om demokrati och åsiktsfrihet. 
ALA menar att ”intellectual freedom” innebär att vi alla har rätt att tycka vad vi vill och 
att uttrycka våra åsikter, samt att vi ska kunna ha tillgång till all sorts information och 
idéer i det samhälle som vi lever i. För att kunna leva i en demokrati krävs det att 
människor har tillgång till information och kan hålla sig upplysta och informerade. ALA 
menar att ett av folkbibliotekens uppdrag är att se till att samhällsmedborgare kan 
utveckla sina demokratiska rättigheter genom att ha tillgång till information och 
kunskap.  

 
Intellectual freedom accords to all library users the right to seek and receive information 
on all subjects from all points of view without restriction and without having the subject 
of one’s interest examined or scrutinized by others28. 

 

                                                            

26Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna: SFS 1994:1219. (1994) 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1469   
27 Office of Intellectual Freedom (2005) Intellectual Freedom Manual, Chicago: American Library 
Association, 7th edition, s. 3-52 
28 Office of Intellectual Freedom, s. 8  
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Mark Y. Herring kritiserar Intellectual Freedom Manual och dess definition av 
“intellectual freedom”29. Han menar, att manualen presenterar sig själv som den enda 
handledning ett bibliotek eller en bibliotekarie behöver när det gäller frågor om 
åsiktsfrihet, censur och liknande ämnen. Herring menar, att vår grundläggande rätt till 
åsiktsfrihet förvandlas i manualen till att bli en rättighet för att uttrycka sig. Herring 
menar, att detta innebär att biblioteken måste ha alla former av uttryck tillgängliga för 
sina användare och att detta medför att tvivelaktiga åsikter som ej hör hemma i bibliotek 
hamnar där trots allt. Författaren tar även upp sina tankar kring, att ALA numera inte 
vill att bibliotekarier ska kunna bestämma vad som är bra eller dålig litteratur. ALA 
menar att ett sådant synsätt kan leda till censur och att viss litteratur inte finns 
tillgänglig alls. Herring vill inte hålla med om, att det enda sättet att stävja sådana 
tendenser är en fullkomlig och oreglerad frihet till uttryck, eftersom detta innebär att 
biblioteken måste sålla i alla idéer och tankar som har publicerats och att detta är 
fullkomligt omöjligt. Samtidigt som alla åsikter och tankar är i behov av att förekomma 
på ett bibliotek, kan inte bibliotek köpa in allt som publicerats och därför tillämpas ofta 
formuleringen att bibliotekets samling ska vara balanserad och varierande. Herring 
kritiserar det han menar är en paradox, när bibliotekarier väljer bibliotekets bestånd 
anses det vara ett professionellt val och inte censur, men när användare ifrågasätter 
bibliotekets bestånd betraktas de vilja censurera biblioteket.  
 
Joan DelFattore tar upp i boken What Johnny Shouldn´t Read hur skollitteratur och 
skönlitteratur har skapat kontroverser på amerikanska skolor30. Boken bygger på 
domstolsdokument, intervjuer och skollitteratursjournaler, där rättsprocesser har drivits 
av föräldrar till skolelever för att få skol- och skönlitteratur censurerad i undervisningen 
och i klassrumsbiblioteken.  
 
Protester mot skol- och skönlitteratur i de amerikanska skolorna är inget nytt fenomen, 
men under 1980-talet skedde en märkbar ökning av protester över skolornas litteratur. 
DelFattore menar, att skollitteraturen började successivt förändras under 1960-talet i 
USA och att denna förändring blev allt mer märkbar under 1970- och 80-talet. Tidigare 
hade skollitteraturen mer eller mindre alltid skildrat en vit idyllisk förorts medelklass 
kärnfamilj, med tydliga könsrollsfördelningar, där mannen var familjeförsörjaren och 
kvinnan i familjen utförde stereotypa kvinnosysslor. Barnen i familjen skildrades som 
lydiga och även de hade tydliga könsrollsfördelningar. Det amerikanska samhället 
präglades under 1960-talet av medborgarrättsrörelsen och kvinnorättsrörelsen vars 
influenser även kom att påverka och förändra skollitteraturens skildringar av bl. a de 
traditionella familjevärderingarna, där familjer kunde se annorlunda ut i jämförelse med 
den traditionella kärnfamiljen.  
 

From presenting traditional family, religious, and patriotic themes, textbooks have moved 
to endorsing multiculturalism, environmentalism, and globalism while discouraging 
militarism, stereotyping, and unbridled capitalism31.  

 

                                                            

29 Mark Y. Herring (1999) ”Reading Between Librarians´Lines”, Society, vol. 36, nr 6, s. 26-32 
30 Joan DelFattore (1992) What Johnny Shouldn’t Read: textbook censorship in America, New Haven: 
Yale University Press, kap. 1 
31 Joan DelFattore, s. 5 
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DelFattore anser att den kristna högern är en stark opponent till skollitteraturen. 
Kritiken riktas främst mot litteraturens skildringar av vad denna grupp anser vara 
okristna värderingar. Deras protester gentemot skol- och skönlitteraturen på de 
amerikanska skolorna har i somliga fall lett till rättegångar. Dock har det visat sig vara 
svårt att vinna fallen eftersom rätten ogärna vill ändra på skolornas läroplaner. En del 
bokutmanare har därför ändrat sin taktik. Genom att rösta fram personer med liknande 
uppfattningar har de kunnat ändra de officiella riktlinjerna i olika skolors läroplaner så 
att de blivit mer anpassade efter den kristna högerns åsikter. Detta har också inneburit, 
att det i stället är högerns motståndare som får vända sig till rättsväsendet för att driva 
sina önskemål kring skolornas utbud av skol- och skönlitteratur.  
 
Samtidigt ställer sig DelFattore kritisk till den liberala grupp av skolbokskritiker, som 
står i motpol till den konservativa kristna högern, där hon menar att denna förstnämnda 
grupp är ute efter att skildra samhället ur ett politiskt korrekt perspektiv32. Detta menar 
hon tar sig uttryck i att man hellre skildrar samhället utifrån hur det borde vara än att 
skildra det utifrån hur det i egentligen ter sig i verkligheten. DelFattore menar, att denna 
liberala grupp vill förändra framtida attityder och åsikter genom att beskriva historiska 
samhälliga fenomen utifrån hur de borde vara, på bekostnad av en realistisk 
historiebeskrivning. Omskrivningar av historiska samhälliga fenomen som rasism eller 
sexism utifrån ett politiskt korrekt sätt, menar DelFattore, ger en felaktigt och 
missvisande historieuppfattning.  
 
Diane Ravitch beskriver problemen som uppstår när amerikanska skolor utformar de 
prov som eleverna får göra genom att försöka tillgodose att ingen elev känner sig kränkt 
eller upprörd33. Ravitch menar att de ämnen och skildringar som inte får beskrivas eller 
tas upp i proven är alltför många och att självcensureringen är överdriven. Bland de 
ämnen som anses kontroversiella märks bland annat aborter, kriminellt beteende, 
evolutionen, politik, religion, sociala problem, magi, arbetslöshet, dödsfall och 
sjukdomar, personligt utseende och våldsamheter. Ravitch betonar, att det inte finns 
någon forskning som visar att dessa ämnen är chockerande nog att barnen blir så 
upprörda att de inte kan prestera på provet. Hon menar att ämnena ses som 
kontroversiella och upprörande bland vuxna och att de därför censureras hos barnen.    
 
Joni Richards Bodart är internationellt erkänd för sin inriktning inom bokprat och 
menar, att ungdomslitteratur ofta kan ses som kontroversiell av vuxna, eftersom den 
ofta behandlar och skildrar svåra ämnen som vuxenvärlden vill skydda ungdomar 
ifrån.34.  Bodart menar, att många vuxna inte tänker på att ungdomslitteraturen ofta 
skildrar den verklighet som många ungdomar lever i och där ämnen som exempelvis 
droger, våld, sex, hat, död, mobbing och konflikter är en del av många ungdomars 
vardag. Behovet av att dessa ämnen behandlas i ungdomslitteraturen är mer givande för 
många ungdomar än att de ska läsa litteratur som endast skildrar positiva, behagliga och 
lättsamma ämnen. Bodart menar, att det är viktigt att ungdomslitteraturen får skildra 
                                                            

32 Joan DelFattore, s. 8 
33 Diane Ravitch (2006) The New Meaning of Bias. I Robert Atkins & Svetlana Mintcheva (Eds.) 
Censoring Culture, New York: The New Press, s. 287-295. 
34 Joni Richards Bodart (2006)”Books that Help, Books that Heal: Dealing with Controversy in YA 
Literature.” YALS: Young Adult Library Services. s. 31-34 
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dessa ämnen eftersom den berör många ungdomar och att många ungdomar i sin väg 
mot vuxenlivet kommer att stöta på många av dessa ämnen förr eller senare i livet. 
Nödvändigheten av ungdomslitteratur, som håller en hög kvalité och som tar upp ämnen 
som frambringar tankar, reflektion och känsla, menar Bodart, kan även ses som en 
förberedande hjälp in i vuxenlivet där ungdomar är upplysta och inte behöver upptäcka 
alla faror själva. Bodart menar, att ungdomar vill läsa realistisk litteratur och inte 
litteratur som känns gammalmodig och falsk. Därför är viktigt att författare till 
ungdomslitteratur använder sig av det språk som ungdomar använder, som exempelvis 
vulgärtspråk och slang, eftersom detta skapar trovärdighet och allvar. 
 
Daniel Björklund och Magnus Darhed undersökning kring folkbibliotekariers syn på 
bibliotekarieetik i magisteruppsatsen Biblioteket är till för användarna visar att deras 
intervjudeltagare ansåg att det var väldigt viktigt att följa etiska riktlinjer i sin 
yrkesprofession35. Björklund och Darhed kom emellertid fram till att ingen av 
intervjudeltagarna använde sig av allmänna etiska riktlinjer i sin yrkesprofession. 
Författarna argumenterar för att DIK:s etiska riktlinjer ska bli allmänt vedertagna och 
användas i folkbibliotekariens yrkesutövning. Intervjudeltagarna i undersökningen 
uppvisade olikartade synsätt angående etiskt ställningstagande, vilket påvisar att 
intervjudeltagarna inte förhåller sig till en gemensam värdegrund. Intervjudeltagarna 
ställde sig alla eniga i att folkbibliotekarien hade ett ansvar i sin yrkesprofession 
gentemot gruppen barn och ungdomar, där de anser att de ska värna om denna grupps 
välbefinnande.  
 
Kim Moody har gjort en undersökning, på australiensiska folkbibliotek i Queensland 
angående bibliotekariernas värderingar kring censur samt hur det praktiska arbetet kring 
detta ser ut36. Moody skickade ut enkäter, som dels tog upp frågor kring bibliotekariers 
värdegrund och dels frågor kring professionens praktiska verksamhet. De praktiska 
frågorna behandlade en hypotetisk situation där bibliotekarierna inte hade någon 
ekonomisk begränsning i sitt inköp av medier och hur de då hade förhållit sig till medier 
med ett innehåll av en kontroversiell karaktär. Exempel på medier som togs upp var en 
bok som kritiserar den allmänt vedertagna uppfattningen om förintelsen, en biografi 
skriven av en aktiv al-Qaidamedlem samt en bok som ger råd för att bota 
homosexualitet. Bibliotekarierna fick fyra alternativ att välja mellan: att inte köpa in 
mediet, att köpa in mediet, att köpa in mediet men märka med varningstext eller att 
köpa in mediet men endast ta fram det vid efterfrågan.  Resultatet visar, att 
bibliotekarierna i undersökningen kunde vara motsägelsefulla i tanke och handling då 
de kunde ställa sig kritiska till censur i allmänhet men deras handlande visar att de 
självcensurerar bort vissa medier för att undvika kontroverser kring dessa. Moody 
påpekar att australiensiska folkbibliotekarier måste bli bättre på att förstå sitt eget 
inflytande och hur det påverkar deras handlingar i professionen.  
 

                                                            

35 Daniel Björklund & Magnus Darhed (2008) Biblioteket är till för användarna: En studie av 
folkbibliotekariers syn på bibliotekarieetik. Borås:  Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2008:59) 
36 Kim Moody  (2004) “Censorship by Queensland public librarians: philosophy and practice.” 
Australasian Public Libraries and Information Services, vol. 17, nr. 4, s. 168-185. 
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Toni Sameks bok Librarianship and Human Rights: A twenty-first century guide tar upp 
frågor som rör bibliotek och deras värderingar angående information, rättvisa och etik37. 
Hon menar att bibliotekarier har en viktig funktion i samhället för att upprätthålla 
tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Författaren vill att biblioteksvärlden ska 
uppmärksamma brott mot de mänskliga rättigheterna och agera så att dessa brott inte 
kan uppstå. Genom att sätta biblioteks- och informationsvetenskap i ett större socialt 
och globalt sammanhang kan bibliotekarier agera inte bara i rent yrkesspecifika 
sammanhang utan även för mänskliga rättigheter i stort. Boken stödjer en rörelse som 
brukar kallas för ”critical librarianship” och vill utveckla en mer humanistiskt 
biblioteks- och informationsvetenskap. Samek menar, att det finns ett ökat intresse för 
bibliotekarieetik runt om i världen och att detta visar sig genom att olika 
policydokument utarbetas för att stödja åsiktsfrihet och de mänskliga rättigheterna. 
Problemet är dock, att det oftast inte finns några sanktioner för bibliotekarier eller 
bibliotek som bryter mot dessa policies och att de därför inte har någon större verkan.  
 
I vår genomgång om åsiktsfrihet beskrivs alla människors rätt till sina egna åsikter samt 
att få uttrycka dessa. Denna demokratiska rättighet uttrycks både i lagar och i olika 
policydokument för bibliotek. Samtidigt som alla människor ska ha tillgång till 
information kan inte biblioteken tillhandahålla allt som publiceras. Detta innebär att ett 
urval av bibliotekets bestånd görs av bibliotekarierna och därmed utesluts viss 
information. Detta kan stå i kontrast till användarnas kritik kring bibliotekets bestånd 
som lätt tenderar till att förknippas med censur. En problematik, som uppstår vid 
användares kritik av bestånd, är när användarna vill gallra bort vad de anser vara 
olämpligt material. I Moodys undersökning framkom det, att bibliotekarier kunde 
använda sig av självcensur för att undvika kontroverser gentemot användarna, trots att 
de i tanken ställer sig kritiska till censur. Våra frågeställningar behandlar relationen 
mellan barnbibliotekarier och användare, där den senare gruppen kan ses som komplex. 
Samtidigt, som användargruppen har rätt till sina egna åsikter, är denna grupp heterogen 
och därför svår att tillgodose för folkbiblioteken.  
 

                                                            

37 Toni Samek (2007) Librarianship and Human Rights: A twenty-first century guide, Oxford: Chandos, s. 
1-40. 
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3. Teori 
 
Den teoretiska utgångspunkt, som vi har valt att använda oss av i vår studie är tankar 
och idéer kring den offentliga sfären där folkbiblioteken ingår och utför en viktig roll. I 
detta kapitel kommer vi att redogöra för Jürgen Habermas idéer, om hur den offentliga 
sfären uppkom och har förändrats samt dess betydelse för samhällsmedborgarna. Vi 
kommer även att presentera Geir Vestheims idéer kring folkbibliotekets ideologi och 
utformning i förhållande till den offentliga sfären. Vestheims rationalitetskategorier; 
värderationalitet och instrumentell rationalitet, kommer att förklaras och utvecklas i 
detta kapitel.  
 

3.1 Habermas offentlighet 
 
Mats Dahlkvist har skrivit ett svenskt förord till professor Jürgen Habermas bok 
Borgerlig offentlighet38. Dahlkvist beskriver Habermas innebörd av begreppet borgerlig 
offentlighet, som en social sfär som existerar mellan andra sfärer, som exempelvis den 
statliga och den marknadsmässiga. Den borgerliga offentligheten utmärks av 
medborgare som tillsammans kan föra dialoger och diskussioner samt framföra kritiska 
tankar.   Habermas menar att den offentliga sfären successivt började formas under 
1500-talet när fjärrhandeln blev allt vanligare39. De handelsresande upplevde ett behov 
av en mötesplats där nyheter och annan information kunde utbytas sinsemellan. Under 
1600- och 1700-talet publicerades nyheter i tidningar, som ställde sig utanför statlig 
kontroll och de intog en allt mer kritisk och resonerade roll i samhällsfrågor. Habermas 
menar, att det kritiska och resonerande ställningstagandet utgör grunden för att skapa 
och upprätthålla en offentlig sfär. I Europa, fram till mitten av 1700-talet, var kungen 
likställd med staten och hade all makt i frågor som rörde hans kungadöme. Den franska 
revolutionen förändrade maktstrukturen i landet och dess politiska förändring påverkade 
även resten av Europa. Denna förändring ledde även till nya samhällsmässiga behov där 
politiska arenor började ta form. Samhällsmedborgarna började kunna utbyta kritiska 
åsikter utan någon fruktan för påföljder av staten. Habermas menar, att borgerskapet 
intog en viktig roll i samhället och utvecklade den offentliga sfären till en demokratisk 
arena, som byggde på principerna åsiktsfrihet och en fri debatt. Borgerskapet ansåg att 
staten inte skulle delta i den offentliga sfären.  
 
Habermas menar, att den offentliga sfären påbörjades en förändringsprocess vid mitten 
av 1800-talet, där staten blev allt mer involverad i den offentliga sfären. Utvecklingen 
av den offentliga sfären innebar, en förändring från allmänhetens fria debatter och 
kritiska resonemang, till ett läge där staten, ekonomiska intressen, organisationer och 
media har tagit över arenan och där allmänheten endast är passiva mottagare. Habermas 
menar dock, att den offentliga sfären också kan verka som en motpol till de statliga och 

                                                            

38 Mats Dahlkvist (1998) Förord. I Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet. Lund: Arkiv Förlag 
39 Jürgen Habermas (1998) Borgerlig offentlighet. Lund: Arkiv Förlag, kap. 1 



 

 

19 

 

kommersiella intressena, eftersom den kan utöva kontroll och övervakning av de 
demokratiska och mänskliga rättigheterna40.  
 

3.2 Vestheims teori kring folkbiblioteket 
 
Professor Geir Vestheim vid Högskolan i Borås menar, att folkbiblioteket är ett av det 
mest offentliga organet i vårt samhälle41. Folkbiblioteken har successivt växt fram i 
symbios med den offentliga sfären. Dagens folkbibliotek har rötter ifrån 
upplysningstiden där kulturen, förnuftet och kunskapen ansågs vara viktiga för 
människans utveckling42. Denna ideologiska tanke finns än idag och anses utgöra 
grunden för ett demokratiskt samhälle, där välinformerade medborgare väljer vilka som 
ska representera dem och deras intressen43. Folkbiblioteket ska, som en del av den 
demokratiska offentliga sfären kunna erbjuda en mångfald av ståndpunkter och 
infallsvinklar, verka för en öppen dialog och kunna stå emot påtryckningar från 
kommersiellt håll. Vestheim menar, att folkbiblioteken i dagens samhälle även fyller ett 
relativt nytt behov där medborgarna har tillgång till en mötesplats som de har rätt att 
uppehålla sig fritt i. Denna sociala mötesplats är en av få offentliga platser som finns 
kvar. 
 
Vestheim beskriver hur norska folkbibliotek förr i tiden förhöll sig till en tänkt 
genomsnittsanvändare, som fick stå modell för hur biblioteken skulle utformas och 
drivas44. Idag är detta förhållningssätt omöjligt, eftersom folkbiblioteksanvändare är en 
komplex och heterogen grupp, där olika faktorer som exempelvis etnisk- och kulturell 
bakgrund, ålder, kön och utbildning utgör skillnader. Användargrupperna ska ses som 
likvärdiga och ha samma demokratiska rättigheter. Utifrån den förändrade 
uppfattningen av folkbibliotekets användare har Vestheim utvecklat 
kommunikationsmodeller. Den första modellen är en envägsmodell där användaren ses 
som en genomsnittsanvändare. Denna kommunikationsmodell är sändarstyrd och 
bygger på att biblioteket är avsändaren av en text eller ett budskap och att användaren är 
mottagaren. Denna envägskommunikation handlar om, att bibliotekspersonal och 
politiker anser sig veta användarens behov och att biblioteken kan tillhandahålla och 
utföra tjänster som tillfredsställer behoven. Användarna ses som en socialkategori, där 
föreställningarna kring dem skapats i en politisk sfär.  
 
Vestheim beskriver, att en ny användarkategori har utvecklats, som är målmedveten i 
sitt behov och sin användning av biblioteket. Denna nya användargrupp kallar Vestheim 
för den målrationelle användaren, då de själva anger villkoren utefter sina önskemål av 
bibliotekstjänsterna. Den andra kommunikationsmodellen, kan därför ses som en 
tvåvägskommunikation, där en dialog mellan användaren och biblioteken skapas. 

                                                            

40Jürgen Habermas (1992) Further Reflections on the Public Sphere. I Craig Calhoun (red.) Habermas 
and the Public Sphere, Cambridge: MIT Press, s. 421-461. 
41 Geir Vestheim (1997) Fornuft, kultur og velferd,  Oslo: Det Norske Samlaget, kap. 4 
42Geir Vestheim (1992) Folkebibliotek i forvandling,  Oslo: Det Norske Samlaget, kap. 1 
43Geir Vestheim (1997) kap. 4 
44Geir Vestheim (1992) kap. 3 
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Kommunikationsmodellen är användarstyrd eftersom användaren har sitt önskemål. 
Användaren och biblioteken är både avsändare och mottagare. Vestheim påpekar, att 
bibliotekarier, som har sin yrkeskodex och dess etik att tänka på, inte kan låta den 
målrationelle användaren styra över biblioteksresurserna och tjänsterna. Bibliotekarien 
måste handla efter vad han/hon tycker är moraliskt rätt, utifrån akademiska och 
kulturpolitiska ramvillkor samt yrkesetiska plikter. Vestheim menar, att det kan vara 
problematiskt att låta användarna styra och bestämma målen för biblioteken, eftersom 
det budskap som sänds ut måste vara i samklang med det som definieras som sanning 
och marknaden ska inte bestämma sanningar.  
 

3.3 Värderationalitet och instrumentell rationalitet 
 
Vestheim urskiljer två skilda rationalitetskategorier som format folkbibliotekets 
ideologi från upplysningstiden fram till idag45. Den första av dessa kategorier är 
värderationalitet. Denna kategori grundar sig på en humanistisk och estetisk tradition 
där värden som individens och nationens frihet, mänsklig lycka, mångfald, 
självständighet och personlig utveckling är drivande krafter. Dessa värderingar utgör en 
grund för folkbibliotekets ideologi och uttrycks i det arbete som folkbiblioteken utför. 
Den andra kategorin definierar Vestheim som den instrumentella rationaliteten. Denna 
kategori grundar sig på mål och resultat och är vanlig inom bland annat offentliga 
organisationer. Folkbiblioteket ses som ett medel för att nå uppsatta mål och drivs av 
politik, ekonomi och byråkrati. Målen inom den instrumentella rationaliteten kan ibland 
bestå av värderingar med en värderationell karaktär.  
 
Värderationalitet och instrumentell rationalitet samexisterar och alla folkbibliotek har 
inslag av båda kategorierna. Ingen av dessa kategorier har dominerat helt och hållet, 
men det har skett en växelverkan, där de olika kategorierna har haft en viss påverkan 
under olika perioder. Vestheim menar, att värderationalitet och instrumentell 
rationalitet, har fungerat som varandras motvikter vid debatter kring folkbibliotekets 
uppdrag. Gratisprincipen, kan ses som ett exempel på en debatt, där de två 
rationalitetskategorierna står för ett olikartat förhållningssätt till frågan. Debatten 
uppstod i Norge när folkbiblioteken började tillhandahålla nya och dyrare medier, som 
film, där debattfrågan handlade om folkbiblioteken skulle ta betalt för dessa. De två 
olika rationalitetskategoriernas förhållningssätt synliggjordes, där den värderationella 
utgångspunkten var ”Felles og gratis tenester til alle utan omsyn til medium…46”, 
medan den instrumentella rationaliteten såg frågan ur ett ekonomiskt perspektiv 
”…gratis basistenester til alle og spesialtenester til dei som kunne betale for 
ressurskrevande tenester…47”. Vestheim anser, att folkbiblioteken och dess politik 
under senare år allt mer har påverkats av den instrumentella rationaliteten och att detta i 
sig är ett demokratiskt problem eftersom folkbiblioteken gynnar användare med 
specialbehov och försummar det kollektiva användarbehovet. 
 

                                                            

45 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
46 Geir Vestheim (1997) s. 427. 
47 Geir Vestheim (1997) s. 427. 
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Vi anser, att en teoretisk användning av dessa två rationalitetskategorier är relevant i vår 
uppsats, eftersom de båda kategorierna samexisterar på dagens folkbibliotek och 
skildrar olika värdegrunder och förhållningssätt. Vi kommer att använda och tillämpa 
oss av begreppen instrumentell rationalitet och värderationalitet på en mikronivå utifrån 
våra informanters svar. De två rationalitetskategorierna står för skilda perspektiv, där 
handlingar och synsätt skiljer sig åt, utifrån vilken rationalitet bibliotekarien har som 
grundvärdering. Detta är relevant för våra frågeställningar, eftersom de svar våra 
informanter ger, kan tolkas utifrån de värdegrunder som de två rationalitetskategorierna 
står för. Denna uppdelning kommer att tydliggöra de grundläggande värderingar som 
styr synen på och hanteringen av medier i barnbibliotekariens arbete. Vestheim menar, 
att rationalitetskategorier sällan förekommer i en renodlad form utan finns integrerade i 
varandra48. Vi är medvetna om, att det finns en särskild svårighet i att kategorisera 
informanternas uttalanden i rationalitetskategorier, eftersom de två 
rationalitetskategorierna är integrerade i varandra. En annan svårighet, som Vestheim 
tar upp är, att människor inte är rationella varelser och att våra handlingar kan vara 
irrationella49. Vi är medvetna om att våra informanters svar kommer att vara komplexa 
och ibland svårkategoriserade. Vår tolkning av informanternas svar kommer att bygga 
på den rationalitetskategori som vi anser dominerar i deras uttalande.  
 
I vår studie kommer vi att använda oss av kategorin värderationalitet. I denna kategori 
placerar vi de svar från våra informanter som innefattar personliga och moraliska 
ställningstaganden samt yrkesetiska värderingar som barnbibliotekarierna har. Vi 
kommer även att använda oss av kategorin instrumentell rationalitet. I denna kategori 
placerar vi informanternas svar, som har en tydlig inriktning på ett användarstyrt 
folkbibliotek, där mål och användarstatistik är viktiga och där barnbibliotekariens egna 
värderingar hålls neutrala i yrkesutövningen och användarnas önskemål är styrande.    
 

                                                            

48 Geir Vestheim (1997) kap. 17 
49 Geir Vestheim (1997) kap. 17 
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4. Metod 
 
Vi har valt att använda oss av intervjuer i vår studie av barnbibliotekariers syn på och 
hantering av medier med en kontroversiell karaktär. I detta kapitel kommer vi att 
redogöra för vårt val av denna metod, hur vår undersökning har gått till samt hur vi har 
analyserat vårt material.  
 

4.1 Intervju 
 
Vi ansåg, att intervjuer var den metod som var bäst lämpad att använda för att få svar på 
våra frågeställningar, eftersom vi ville ta reda på bibliotekariernas uppfattningar och 
värderingar kring vårt ämne. Steinar Kvale menar, att en kvalitativ intervju handlar om, 
att forskaren ska ta del av den intervjuades livsvärld och därmed kunna förstå hur deras 
uppfattningar om ett fenomen ser ut50. Eftersom ämnet för vår studie kan ses som 
komplext, ville vi ge informanterna utrymme för nyanserade svar, vilket vi ansåg att de 
fick bäst utrymme för i en intervju. Kvale menar, att det finns få utformade och 
standardiserade tillvägagångssätt för hur man bedriver kvalitativa intervjuer och att 
många beslut och metodologiska avgöranden måste fattas under själva intervjun51. 
Eftersom vi har genomfört intervjuerna tillsammans, menar vi, att vi då kunde hjälpas åt 
med att fatta dessa beslut för att på bästa sätt genomföra intervjuerna.  
 

4.1.1 Urval 
 
Urvalet till vår undersökning bygger på det som Jan Hartman kallar ändamålsenliga 
urval och dessa urval handlar om att ”finna individer som kan ge den information man 
är ute efter”52.     
 
Våra urvalskriterier har varit, att personerna vi intervjuar ska arbeta på ett folkbibliotek 
och att de ska vara barnbibliotekarier eller ha ett särskilt ansvar för barnavdelningen. 
Eftersom vår studie handlar om informanternas individuella uppfattningar, har vi inte 
begränsat vårt urval gällande till exempel bibliotekens storlek, bibliotekariernas kön, 
ålder och arbetslivserfarenhet. Dessa ovannämnda kriterier anser, vi i denna studie, inte 
vara relevanta, eftersom vårt syfte i denna studie är att ta reda på yrkesverksamma 
barnbibliotekariers eller bibliotekarier med en inriktning mot barn och ungdomar, syn 
på och hantering av medier med ett kontroversiellt innehåll. 
 
På det första förberedande stadiet, inför våra intervjuer, kontaktade vi via e-post fem 
bibliotekschefer vid olika folkbibliotek. Här berättade vi bland annat vilka vi var och 

                                                            

50 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, kap. 2. 
51 Steinar Kvale, kap. 1. 
52 Jan Hartman (2004) Vetenskapligt tänkande, Lund: Studentlitteratur, s. 284. 



 

 

23 

 

vad som var syftet med vår uppsats53. Dessa fem bibliotekschefer skickade vår förfrågan 
vidare till de bibliotekarier som hade hand om det ansvarsområde som vår studie avser. 
Utav dessa fem folkbibliotek, var det ett folkbibliotek som inte var intresserad av att 
delta i vår studie, medan de andra fyra ställde sig positiva till detta. På två av dessa fyra 
folkbibliotek var det vardera två bibliotekarier som ställde sig positiva till att delta i vår 
studie, vilket innebar att vi hade sex informanter i vår studie. Vi beslutade att vänta med 
att skicka ut en ny förfrågan till andra folkbibliotek, eftersom vi ansåg att antalet 
informanter var tillfredställande. Vi övervägde senare, om vi behövde fler informanter 
till vår studie, men vi fann inte detta behov.   
 
De fyra folkbiblioteken som är representerade i vår studie, är lokaliserade inom fyra 
olika kommuner i södra Sverige.  
 

4.1.2 Intervjuguide   
 
Hartman framhåller fördelarna med att ha en intervjuguide till hands under 
intervjuerna54. En intervjuguide tar upp olika teman som ska avhandlas under intervjun 
och hjälper forskaren att komma ihåg vad som är relevant att diskutera. Det gäller att 
även fundera över i vilken ordning de olika temana ska tas upp. En vanlig ordning är 
trattekniken, där man börjar med generella frågor för att successivt gå över till mer 
specifika frågor. Vi använde oss dock inte av denna ordning. Eftersom vi var 
intresserade av att ta reda på hur barnbibliotekarier ser på och hanterar medier med en 
kontroversiell karaktär, så började vi ställa frågor om specifika situationer och händelser 
som våra informanter varit med om, när det gäller användare som har framfört kritik. 
Sedan arbetade vi oss utåt, för att till sist avsluta med mer generella frågeställningar. 
Vår intervjuguide var uppdelad i tre teman; demokrati, barnbibliotekarien och 
användarna och vi använde den som en mall för att få igång ett samtal med våra 
intervjupersoner. Intervjuguiden finns i sin helhet som bilaga i denna uppsats.  
 

4.1.3 Genomförande 
 
Våra intervjuer genomfördes på barnbibliotekariernas arbetsplatser och de fick själva 
välja var vi skulle sitta. Vid ett av intervjutillfällena intervjuade vi två av våra 
informanter samtidigt eftersom de var kolleger. Vi var båda två med på alla intervjuer.  
Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme och våra intervjupersoner fick inte 
tillgång till våra frågor eller teman i förväg. Under intervjuns gång kunde vi komma 
med följdfrågor och våra intervjupersoner kom med frågor om det var något de inte 
förstod eller om det var något som de ville veta mer om. På detta sätt blev intervjuerna 
ett samspel mellan oss som intervjuade och vår informant som blev intervjuad. Kvale 
menar, att detta samspel är en av aspekterna av den kvalitativa forskningsintervjun. 
”Forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter, ett samspel mellan två människor. 

                                                            

53 En kopia av e-postmeddelandet finns som bilaga i denna uppsats.   
54 Jan Hartman, s. 281-282 
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Intervjuaren och den intervjuade reagerar på varandra och påverkar varandra 
ömsesidigt.55”  
 
Vi spelade in alla intervjuer med hjälp av en mp3-spelare samt en diktafon. Kvale 
menar att det idag är vanligast att intervjuaren använder sig av röstinspelning för att på 
detta sätt kunna fokusera på ämnet som intervjun behandlar56. Kvale påpekar att två 
förutsättningar måste vara uppfyllda för att inspelade intervjuer ska kunna användas i en 
studie. Det första är att intervjun verkligen spelats in och det andra är att 
ljudinspelningen är av god kvalitet. Våra ljudinspelningar uppfyllde båda dessa 
förutsättningar.  
 
Intervjuerna har transkriberats och intervjuuttalanden har återgetts ordagrant. Vi har 
dock inte angett emotionella uttryck som pauser, skratt eller andra uttryckssätt utan 
koncentrerat oss på det som sagts i ord. Kvale påpekar, att det som påverkar hur 
utskriften behandlas och ser ut, är hur man ska använda den och vem den är avsedd 
för57. I vårt fall är det endast vi två som kommer att läsa utskriften och vi kommer att 
använda den som en hjälp för att kategorisera och analysera det som intervjupersonerna 
sa.  
 

4.2 Analysmetod 
 
Kvale menar, att analysen av en kvalitativ forskningsintervju sker i sex steg58. Dessa 
steg behöver inte följa i en kronologisk ordning och i en del situationer kan något steg 
hoppas över. Det första steget, handlar om intervjusituationen och att den intervjuade 
här beskriver sin livsvärld, men att inga omfattande tolkningar av vad som sägs görs av 
den som intervjuar eller den som intervjuas. Det andra steget, handlar även det om 
intervjusituationen och det är här som intervjupersonen börjar upptäcka nya innebörder i 
det han eller hon själv berättar. I det tredje steget tolkar den som intervjuar 
intervjupersonens svar och sänder tillbaka dessa under intervjusituationen. Det fjärde 
steget, handlar om att intervjuaren tolkar den utskrivna intervjun. Detta sker i tre 
omgångar. Först struktureras hela intervjumaterialet inför analysen. Sedan klarläggs 
uttalanden genom att väsentligt material skiljs från oväsentligt. Till sist sker själva 
analysarbetet där uppfattningar och innebörder i det som uttrycktes i intervjun klarläggs. 
Ett femte steg i analysförfarandet, är att genomföra en ny intervju, för att på detta sätt 
presentera tolkningarna som gjorts i steg fyra för intervjupersonen. Det sjätte och sista 
steget handlar om att utveckla analysen och tolkningarna till att innefatta handlingar. 
Intervjupersonen börjar handla utefter det han eller hon lärt sig efter 
forskningsintervjun.  
 
I våra intervjuer har vi gått igenom Kvales tre första steg i analysförfarandet. Först 
beskrev våra intervjupersoner sina uppfattningar av sin livsvärld och olika händelser. 

                                                            

55 Steinar Kvale, s. 39. 
56 Steinar Kvale, kap. 9. 
57 Steinar Kvale, kap. 9. 
58 Steinar Kvale, kap. 11. 
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Vid somliga tillfällen under intervjuerna kunde intervjupersonerna förtydliga sina egna 
handlingar och synsätt och på detta sätt tolka sin egen livsvärld. Genom att 
omformulera det som sagts och fråga om vi uppfattat det rätt kunde vi som intervjuare 
tolka det som våra informanter sa under intervjusituationerna. Efter att transkribering av 
intervjuerna genomförts, kunde vi gå vidare till steg fyra i Kvales analysstegsordning. 
Vi började med att skriva ut våra intervjuer och läsa igenom dem noggrant, för att på 
detta sätt bilda oss en uppfattning om vårt material. I vår studies resultatdel 
kategoriserade vi informanternas uttalanden utefter de tre teman vi använt oss av i vår 
intervjuguide, demokrati, barnbibliotekarierna och användarna. Vårt nästa steg var, att i 
analys delen försöka urskilja uttalanden som gjorts och som vi tyckte stämde in på ett 
värderationellt eller instrumentellt rationellt förhållningssätt. De uttalanden, där vi 
kunde urskilja värderingar som bygger på värden som människors rätt till frihet, lycka, 
mångfald, självständighet och personlig utveckling, placerade vi under kategorin 
värderationellt. De uttalanden, där våra informanter uttrycker åsikter som styrs av 
värden som ekonomi, politik, byråkrati och där mål, resultat samt användarinflytande är 
viktiga faktorer, hamnade under instrumentell rationalitet. I vår kategorisering har vi 
även använt oss av begreppet neutralitet och hur detta förhållningssätt skiljer sig åt i de 
två rationalitetskategorierna. Med ett värderationellt förhållningssätt styrs 
barnbibliotekarien av värderingar och ställer sig inte helt neutral medan ett 
instrumentellt rationellt förhållningssätt innebär att barnbibliotekarien ställer sig neutral 
i sin yrkesprofession. Vi valde ut och ordnade informanternas uttalanden och samlade 
dem i ett särskilt dokument där vi enklare kunde urskilja de två olika kategorierna. Till 
sist, försökte vi se skillnader och likheter mellan de olika informanternas svar och om 
det fanns vissa uttalanden som var gemensamma för dem alla. Detta medförde, att vi 
även kunde se enskilda informanters svar som ej överensstämde med de andras.  
 

4.3 Etiska ställningstaganden 
 
Det humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningsrådet har publicerat fyra 
huvudkrav som skall tillgodoses vid forskning inom dessa ämnesområden59. Det första 
kravet, är informationskravet, som innebär att vi som genomför studien ska informera 
våra informanter om syftet med vår undersökning och hur den ska genomföras. I våra 
mejl till bibliotekscheferna och senare även våra informanter presenterade vi att vår 
studie var en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap samt att vi var 
intresserade av att ta reda på barnbibliotekariers syn på och hantering av medier med ett 
kontroversiellt ämnesinnehåll. Vi informerade även om att vi tänkte genomföra 
intervjuer som skulle spelas in.  
 
Det andra kravet, som forskningsrådet presenterar, är samtyckeskravet. Detta krav 
handlar om att undersökningsdeltagarna måste ge sitt samtycke till att medverka i 
forskningen. Vi informerade våra informanter om att deltagandet var frivilligt samt att 
de fick avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon fråga.  

                                                            

59 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer: inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning, 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf  
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Det tredje kravet, som ska tillgodoses vid forskning, är konfidentialitetskravet. Kravet 
innebär, att undersökningsdeltagarnas identitet ska vara skyddad från allmänhetens 
kännedom. I vår studie, är informanterna anonyma, men har fått fiktiva namn. Vi har 
inte skrivit ut vilka folkbibliotek eller orter som de arbetar på. Vi har inte heller haft 
med beskrivningar kring dem som personer för att undvika identifiering.  
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter vi får av 
undersökningsdeltagarna endast ska användas i forskningsändamål. Vi kommer inte att 
använda informationen vi fått av informanterna i något annat syfte än vår studies 
ändamål.   
 
Övergripande, för de fyra forskningsetiska principerna, är individskyddskravet, som 
bland annat innebär att deltagarna i en undersökning inte ska utsättas för ”psykisk eller 
fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning”60. Denna forskningsetiska princip kan 
ibland stå i konflikt med forskningskravet, som innefattar forskarens metoder för att 
komma fram till ny kunskap. Här får forskaren, överväga sina metoder för att uppnå 
undersökningens syfte, gentemot hur individskyddskravet kan upprätthållas i 
undersökningen. Genom att vi i vår undersökning har informerat våra informanter om 
studiens syfte och genomförande, att våra informanter fått ge sitt samtycke till 
medverkan, att våra informanter är anonyma och ej går att identifiera samt att vi endast 
kommer att använda informanternas uppgifter till det ändamål denna studie syftar till, 
anser vi att individskyddskravet har upprätthållits. 
 

4.4 Metoddiskussion 
 
Vårt syfte med denna studie har varit att ta reda på barnbibliotekariers individuella 
uppfattningar kring ett särskilt fenomen och vi ansåg att intervjun var den bäst lämpade 
metoden för detta ändamål. Intervjun som metod, har som utgångspunkt att fungera 
kvalitativt och detta, menar vi, ger informanterna en större möjlighet att kunna utveckla 
och beskriva sina tankar och svar än vad en metod med ett kvantitativt anspråk hade 
medfört. Intervjun som metod, menar vi, ger mer utrymme för reflektion hos våra 
informanter. Våra intervjufrågor är utformade för att vara öppna till sin karaktär och vi 
har haft som utgångspunkt att hålla våra intervjuer halvstrukturerade, detta för att vi ska 
kunna komma med motfrågor eller be informanterna utveckla sina svar och på så vis få 
ut mer av deras svar.  

I vårt urval sökte vi efter informanter som var barnbibliotekarier eller bibliotekarier som 
även arbetade gentemot grupperna barn och ungdomar. Vårt urval byggde på det som 
Hartman kallar för ändamålsenligt urval, där syftet är att ”finna individer som kan ge 
den information man är ute efter”61.  Vi har i vår studie inte varit intresserade av att titta 
på skillnader eller göra en jämförelse angående informanters svar utifrån exempel vis 
kön, ålder, arbetslivserfarenhet eller bibliotekens storlek. Vi är inte av den meningen att 

                                                            

60 Vetenskapsrådet, s. 5 
61 Jan Hartman, s. 284 
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någon sådan studie skulle vara ointressant, men troligtvis skulle en sådan studie vara 
mer tidskrävande vid sin urvalsprocess. Eftersom denna studie är tidsbegränsad har vi 
valt att inte göra ett allt för snävt urval av informanter och vi har inte heller funnit ett 
behov av att göra det för att uppnå vårt syfte. 
 
Vid en av våra intervjuer intervjuade vi två informanter samtidigt. Vi kan nu i efterhand 
se både fördelar och nackdelar i detta tillvägagångssätt. Eftersom de två informanterna 
kände varandra i förväg och var öppna med sina åsikter, upplevde vi inte att de två 
informanterna hämmades i sina svar för att deras kollega var med utan snarare hjälptes 
de åt att fylla ut intervjun.  Det som blev problematiskt för oss i efterhand, var att 
stundtals talade våra informanter samtidigt, vilket försvårade för oss vid 
transkriberingen eftersom det kunde vara svårt att urskilja vad som sades.  
 
I vår studie eftersträvade vi att undersöka hur synen på och hanteringen av medier med 
ett kontroversiellt innehåll framträdde. Nu i efterhand, är vi väl medvetna om att en stor 
del av det material vi fått från våra intervjuer, vilar tonvikten på litteratur. Vi har försökt 
att hålla våra frågor så öppna som möjligt och de flesta av våra informanter har då valt 
att tala om litteratur. En förklaring till att inte mycket diskussion kring andra 
medieformer, som exempelvis TV-spel, film eller skivor, framkom eller tog en större 
plats i våra intervjusvar, beror troligtvis även på att det är mycket dyrare för 
folkbiblioteken att köpa in rättigheterna till dessa medier. Detta medförde även en 
begränsning för folkbiblioteken vid deras inköpsurval av dessa medier. Folkbiblioteken 
använde sig även av rekommenderade åldergränser kring lån av medier som TV-spel 
och film, vilket innebar att små barn inte kom åt dessa medier förutom vid sällskap av 
någon med behörig ålder. 
 
I detta avsnitt har vi tagit upp vår metod som består av intervjuer. Denna metod, anser 
vi, har varit den bäst lämpade metoden för att uppnå vårt syfte eftersom vi genom denna 
metod kan ta del av våra informanters livsvärld, få reflekterande svar samt att vi kan ha 
en dialog med våra informanter. Vi är medvetna om att informanterna fokuserade 
mycket på litteratur och att vi som intervjuare borde ha styrt in intervjusamtalet mot 
flera olika medieformer.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat utifrån informanternas svar kring 
våra frågor62. Vi har placerat deras svar utifrån de tre teman vi använde oss av i vår 
intervjuguide: demokrati, barnbibliotekariens syn på och hantering av medier med ett 
kontroversiellt innehåll samt användarnas syn på och inflytande över bibliotekets 
mediebestånd.  
 
Eftersom vi anser att det underlättar läsbarheten av vår studie och att det blir enklare att 
koppla citat till en specifik informant har vi gett våra informanter fiktiva namn. Detta 
innebär också att de förblir anonyma i vår studie. Våra informanter är:  
  
 Annika  

Beatrice  
 Christian  
 Diana  
 Erika   
 Filippa  
 
Vid citat av informanterna har vi gjort små ändringar där vi har utelämnat onödiga ord 
och uttryck som till exempel: liksom, ju och va. Dessa ord tillför inte citatet något och 
utelämnandet av dem förändrar inte innebörden utan underlättar läsbarheten av citaten. 
Vid något citat har informanten nämnt information som gör det möjligt att avslöja dess 
identitet. I detta fall har vi utelämnat den informationen och istället använt oss av 
klamrar [] där vi skrivit kommunens namn och namn på kollegan. I några citat har 
informanterna inte fullföljt sin mening utan börjat på en ny mening och i dessa fall har 
vi använt oss av tre punkter … i följd.  
 

5.1 Folkbiblioteket som en demokratisk institution 
 
Vårt tema om demokrati tar upp frågor om folkbibliotekets demokratiska uppdrag, 
rätten till åsiktsfrihet och hur barnbibliotekarierna ställer sig till att vara neutrala i sin 
yrkesprofession.  
 
Vid våra frågor kring demokrati, ansåg alla informanter att folkbibliotekets 
demokratiska uppdrag är viktigt. Dock skilde sig argumenten åt på vilket sätt 
folkbibliotekets uppdrag var viktigt för demokratin. Hälften av informanterna ansåg, att 
det demokratiska uppdraget handlade om människors rätt till ett livslångt lärande, 
tillgång till kostnadsfria medier och att bibliotekets utbud är mångsidigt och speglar 
många olika uppfattningar. Beatrice uttrycker det som, att folkbibliotekets uppgift är att 
finnas där för alla människor och fungera som en fortbildning genom hela livet. Annika 

                                                            

62 Intervjuer med informanterna, Utskrifter av ljudupptagningar, mars 2009.  
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ser det som en viktig uppgift för folkbiblioteken, att kunna erbjuda användarna ett brett 
sortiment av medier som tar upp olika åsikter och uppfattningar om skilda ämnen. 
Tanken om ett folkbibliotek för alla medborgare med fria medier tilltalar Diana och hon 
menar, att det troligtvis var anledningen till att hon valde detta yrke. 
 
Tre av informanterna ansåg, att folkbibliotekets viktiga demokratiska uppgift är att 
lyssna på sina användare och särskilt vid inköp av medier. Användarnas önskemål anses 
viktiga utifrån att folkbiblioteket är till för dem, men även för att folkbiblioteken betalas 
genom skattefinansierade pengar. Alla tre informanterna betonar att användarnas 
önskemål kring böcker är viktiga faktorer vid inköp och att det mesta som önskas köps 
in.  
 

Filippa: När det lämnas förslag så köps det nästan alltid in. Det kan vara väldigt speciellt 
och smalt och att man vet att den här boken, den kommer bara lånas ut till en. Men det 
köps nästan alltid in.   
 

Christian menar, att folkbibliotekets synsätt kring användarnas önskemål angående 
medieinköp har förändrats de senaste 15-20 åren. Förr hade folkbiblioteken en stark 
pedagogisk ambition där användarna skulle utvecklas successivt till att nå högre nivåer 
angående allmänbildning och litterär konsumtion. Christian menar, att i dagsläget 
lyssnar folkbiblioteket på användarna och köper ofta in det som efterfrågas.  

 
Christian: […]lättviktiga böcker köper vi på ett helt annat sätt jämfört med då. Och 
dessutom, vill man läsa om mystiska främlingar och sådant som kommer i land med 
hemligheter och sådant, så får man göra det. Hela livet om man vill.  

 
Erika menar, att hon köper in väldigt mycket på inköpsförslag från användarna, men att 
det inte är helt oproblematiskt, eftersom hon anser att det ges ut mycket dålig litteratur, 
inom bland annat litteratur som tar upp nya former av familjebildningar. Eftersom 
ämnet är ett populärt inslag i exempelvis förskolor vill folkbiblioteket köpa in denna typ 
av litteratur, men Erika menar, att överväganden ibland görs där folkbiblioteket 
prioriterar litteratur inom samma ämne men som håller en högre kvalitet. Även Beatrice 
nämner, att det publiceras många böcker som tar upp genusfrågor, som inte håller en 
större kvalité. Trots att Beatrice anser att ämnet är viktigt, menar hon, att man inte 
behöver köpa in första boken som publiceras, utan vänta tills det kommer en som håller 
högre kvalité. Beatrice menar, att den låga kvalitén inom detta litteraturområde istället 
för att hjälpa användarna angående genusfrågor snarare kan stjälpa dem. 
 
Trots att informanterna menar, att användarnas inköpsönskemål är viktiga, skulle de inte 
köpa in vilket medie som helst även om de hade haft obegränsat medieanslag och 
biblioteksutrymme. De skulle fortfarande använda sig av folkbibliotekets 
målbeskrivningar och dess kvalitetskriterier för att bestämma vad som ska köpas in.  
 
Alla våra informanter ansåg, att bibliotekarier ska ställa sig neutrala i sin 
yrkesprofession och att detta också eftersträvades av dem. Christian och Diana menade, 
att yrkeserfarenhet har betydelse, eftersom detta gör att man känner sig mer självsäker i 
sin roll som barnbibliotekarie och att man har lärt sig hur man bemöter användarna och 
att detta medför att man kan hålla sig neutral. Alla informanterna menade, att de strävar 
efter att vara neutrala vid medieinköp oavsett mediets ämne. Filippa uttrycker det som, 
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att oavsett vad man personligen tycker om författaren måste man hålla sig neutral för att 
vara professionell. Erika menar, att hon inte behöver tycka om författaren utan att det 
handlar om hur ämnet i boken skildras. Christian menar, att han försöker hålla sig 
objektiv vid inköp och inte påverkas av sin personliga smak utan köper in det som 
användarna gillar. Beatrice menar, att hon även ställer sig neutral när hon hjälper 
användare att hitta information.  
 

Beatrice: Men när det kommer till direkta frågor kring saker och ting så brukar jag hålla 
mig väldigt neutral och verkligen hjälpa till och leta upp allt möjligt. Det spelar ingen roll 
om de letar efter Nalle Puh eller Hitler egentligen. Utan då hjälper jag dem helt enkelt att 
hitta information om det.  

 
Alla informanterna påpekar vikten av, att hålla sig neutral i sin yrkesprofession, men de 
anser att det finns en problematik i att ställa sig neutral vid bokprat. Det som 
informanterna påpekar utgör svårigheter är, att prata om litteratur som de personligen 
inte gillar eller hur ett ämne behandlas i litteraturen. Beatrice menar, att det är svårt att 
hålla sig neutral vid bokprat. 

 
Beatrice: Många böcker tar upp problem på ett eller annat sätt. Så det är klart att då 
förmedlar man vad man själv tycker är intressant med det här problemet i boken så att 
säga. Så då förmedlar man en hel del av sin egen människosyn. Det kan man inte komma 
ifrån, utan det gör man absolut.  
 

Annika menar, att hon inte kan ställa sig neutral till det hon marknadsför, utan att hon 
förmedlar de medier som hon själv tycker är bra. Christian däremot menar, att han 
förhåller sig neutral till vad han själv gillar att läsa om, när han bokpratar. Han påpekar, 
att det är viktigt att ta användarna på allvar och att inte döma ut litteratur som inte anses 
hålla hög kvalitet. Christian menar, att det finns vissa ämnen som han drar sig för att 
prata om. Det kan till exempel handla om litteratur som innehåller mycket sex eller är 
våldsspekulativa. Vissa ämnen, väntar Christian med att bokprata om tills han lärt känna 
användargruppen bättre, så att han inte stöter sig med dem. Erika nämner, att en lärare 
hade gjort en förfrågan om hon kunde hålla ett bokprat om en särskild Christina 
Wahldén bok63. Detta hade Erika vägrat, eftersom hon ansåg att boken var skriven för 
en vuxen målgrupp och innehöll olämpliga och brutala scener. Erika förklarar detta 
med, att hon måste kunna stå för det hon tar upp på sitt bokprat. 
 
Svaren på våra frågor, som berörde åsiktsfrihet och vilka värderingar som speglas i 
medier som tillhandahålls på folkbiblioteket, var kluvna och mångsidiga.  Christian 
menar att folkbibliotek ska undvika att förmedla och förhärliga vissa åsikter, som till 
exempel rasism och kvinnoförakt. Även våldsförhärligande skildringar bör undvikas. 
De värderingar som gäller ute i samhället bör även gälla på folkbiblioteket. Diana anser, 
att det är en svår demokratisk fråga, där dilemmat ligger i hur demokratiskt 
folkbiblioteket är, om det tillhandahåller litteratur som smutskastar en del människor 
eller försöker påvisa vad som är rätt och fel. Erika menar, att inget ämne är tabu för att 
få finnas på folkbiblioteket, däremot menar hon, att det handlar om hur ämnet skildras 

                                                            

63 Författaren Christina Wahldén har förutom många ungdomsböcker skrivit tre kriminalromaner, Till 
salu, Gå på vatten och Operation Ormens huvud.  
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och i vilket syfte. Flertalet av våra informanter nämnde Adolf Hitlers Mein Kampf som 
exempel på en bok som står för odemokratiska värderingar men ändå ska finnas på ett 
folkbibliotek. 

 
Annika: […] Mein Kampf är ändå en bok som, vad jag än tycker om den, så har den en 
plats på ett folkbibliotek. Självklart! 
 

Annika tar även upp dilemmat, som kan uppstå när folkbiblioteket köper in litteratur 
som förmedlar kontroversiella åsikter, som inte följer den rådande ideologins 
demokratiska värderingar.  
 

Annika: Jag tror att vartenda bibliotek brottas med ibland. Alltså det är när du har några 
rakade killar som kommer in och frågar ”Vad har ni om Hitler?”. Hur många ex. ska vi 
köpa in av Mein Kampf? Och så köper man in ett och så blir det stulet. Alltså hur länge 
ska vi hålla på och köpa in Mein Kampf för att lämpa ut till dem här?  

 
Christian menar, att folkbiblioteket måste ha tilltro till individens egen 
omdömesförmåga. Han menar, att många användare kan tycka att det är intressant att 
läsa litteratur som innehåller värderingar som anses odemokratiska och att detta inte 
behöver innebära att läsarna samtycker med de åsikter som uttrycks i litteraturen. Erika 
menar, att det är viktigt att användarna får ta ställning själva och bilda sig en egen 
uppfattning till det de läser och att detta inte är något som folkbiblioteket ska moralisera 
om. Annika ser det inte som sin uppgift, att styra över vilka medier som en del 
användare ska få ta del och vilka medier de inte ska få ta del av.  
 

Annika: Där brukar jag tänka att det är på något vis nästan lite meningslöst för mig att 
inta hållningen att jag ska skydda barn i en viss ålder för en viss sorts böcker. För man 
vet aldrig vad det är som slår knock på någon.   

  
Annika berättar om en oväntad situation, där en förälder kom in till folkbiblioteket och 
berättade om en barnbok som föräldern lånat till sitt barn.   
 

Annika: […] en förälder som kom in och sa att ”Det här var den värsta bok som min 
treåring har läst”. ”Hon grät i flera timmar när vi hade läst den”. Det var Lilla H cyklar på 
av författaren Ann Forslind, om en liten flicka som cyklar iväg på sin trehjuling och 
kommer bort och så hittar hon inte hem igen. Så får hon hjälp hem av en pojke och sedan 
slutar boken med att hon är jätteglad att hon har kommit hem och imorgon ska Lilla H 
cykla ännu längre. Den tyckte den här treåringen var det hemskaste hon hade hört för 
tänk om hon inte hade hittat hem.  
 

Erika är inne på samma linje som Annika och menar, att man som barnbibliotekarie inte 
kan skydda användarna hur mycket som helst, eftersom världen inte är en idyll och 
vissa användare behöver läsa om svåra ämnen.   
 
De flesta informanter påpekar, att det är problematiskt att förhålla sig till medier som 
speglar starka åsikter och värderingar. Filippa menar, att hon förmodligen inte skulle 
köpa in politisk propaganda, men om en användare behöver hjälp med att ta fram 
information kring exempelvis Sverigedemokraterna, skulle hon hjälpa användaren även 
om hon inte stödjer partiets åsikter. Erika tar också upp exemplet Sverigedemokraterna 
och jämför med debatten som har varit i skolor angående om partiet ska få dela ut 
informationsmaterial där. Många i debatten yrkade på, att partiet inte var ett 
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riksdagsparti och därför fick de inte sprida sin information på skolorna. Erika menar, att 
det blir ett dilemma för folkbiblioteket, eftersom partiet har blivit demokratiskt invalda i 
många kommunfullmäktige.  
 

5.2 Barnbibliotekariernas syn på och hantering av medier 
 
Vårt tema barnbibliotekarierna, tar upp informanternas syn på och hantering av medier 
med ett kontroversiellt innehåll.  
 
Vid vår fråga, om vad informanterna själva anser vara tvivelaktigt eller kontroversiellt 
innehåll i medier riktat till barn och ungdomar, svarade alla att det handlar om hur 
ämnet skildras. Det fanns dock några ämnen, som enskilda eller flera av informanterna 
ansåg vara mer problematiska och där det är viktigt hur ämnet behandlas. Ämnena som 
togs upp var: rasism, kvinnodiskriminering, spekulativt våld, sex, glorifiering av droger 
och stereotypa genusskildringar.  
 
Annika menar, att det är hur ämnet behandlas i medier, som avgör om hon upplever det 
som kontroversiellt. I vår intervju nämner Annika, Peter Pohls bok, Nu heter jag Nirak, 
som hon upplever som olämplig för barn och ungdomar att läsa.  
 

Annika: Alltså, det är lite i perspektivet där som jag kan känna ett visst obehag inför och 
tycka att… att lite sådär gubbsnusk känns det.   

 
Annika anser, att boken är tvivelaktig och personligen gillar hon inte den, men är av den 
åsikten att den ändå ska få finnas på folkbiblioteket. Annika marknadsför inte boken, 
men hindrar inte barn och ungdomar från att låna den.   
 

Annika: Ser man att det kommer en 11-åring som har lånat andra böcker av Peter Pohl 
innan och kommer med den så kan man själv känna sig lite tveksam ibland och tänka 
”Oh, det här blir nog inte bra.”. Men så är det med så mycket.  

 
Annika menar, att det är en individuell uppfattning vad användarna kan bli upprörda av 
och därför vill hon inte involvera sig i deras låneval. Annika förhåller sig neutral vid 
användarnas val av litteratur, men när yngre barn lånar litteratur som är åldersanpassad 
för en äldre målgrupp kan hon fundera på om detta är så bra.  
 

Annika: Förhoppningsvis tänker jag att de läser väl några sidor, sen så tycker de inte att 
det är så kul för de känner inte igen någonting och så.  

 
Även Filippa och Erika nämner samma bok av Peter Pohl och menar, att den inte är 
lämplig för barn och ungdomar. Båda två menar, att bokens ämne skildras så att läsaren 
inte kan bilda sig en egen uppfattning kring karaktärerna och att författaren inte tydligt 
nog tar barnets perspektiv, utan snarare tvärtom skuldbelägger barnet. Denna bok, 
nämner både Erika och Filippa, att de har censurerat, det vill säga tagit bort från 
folkbibliotekets hyllor. 
 

Filippa: Jag har censurerat en bok. Men det var alltså jag själv, det var ingen som sa till 
mig. Och den står inne i skrubben.    
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Erika: Det är den som jag har censurerat. Det är den enda jag har tagit bort faktiskt. 
  

Filippa menar att hon har haft stöd i sitt beslut att censurera, eftersom flera kolleger har 
gjort detsamma då den anses olämplig. 
  

Filippa: Vi har diskuterat. Vi har haft mejl-diskussion med de andra bibliotekarierna i 
[kommunens namn]. Flera av de yngre tjejerna som är yngre än [namn på kollegan] och 
jag som också har tagit bort den. Jag är lite äldre och tänkte att det kanske är för att jag är 
moraltant men det tycker alla… Alla tycker samma om den.   

 
Både Filippa och Erika understryker, att inget ämne egentligen är tabu, utan, att det är 
skildringen av det som påverkar deras syn på mediets innehåll. Filippa tar upp exempel 
på litteratur, som skildrar våldtäkter och incest där författare, som exempelvis Christina 
Wahldén, på ett tydligt sätt tar offrets parti och inte skuldbelägger det. Både Erika och 
Filippa menar, att svåra och hemska ämnen kan skildras på ett bra sätt, där författaren 
hjälper läsaren igenom berättelsen och att detta är viktigt för litteratur riktad mot barn 
och ungdomar. Även Beatrice menar, hon att inget ämne är tabu utan det har med 
skildringarna att göra och nämner, till exempel, litteratur som hon tycker glorifierar 
gängmentaliteten och som bland annat ges ut av Argasso-förlaget. Problemet, enligt 
Beatrice, är när de yngre barnen läser dessa böcker, som hon menar riktar sig till 
ungdomar, för en del barn tar till sig det råa och tuffa budskapet. Denna litteratur är 
väldigt populär bland barn och ungdomar eftersom den är lättläst, spännande och barn 
och ungdomar kommer snabbt in i handlingen. Beatrice menar, att det finns ett behov av 
att diskutera denna litteratur med barnen och ungdomarna, då Beatrice menar, att denna 
litteratur inte ska stå oemotsagd. Även Christian tar upp litteratur som skildrar våld och 
som han personligen tycker, gör det på ett spekulativt sätt och därför blir tvivelaktig för 
användarmålgruppen. Han nämner även litteratur som innehåller mycket sex och att han 
försöker undvika att presentera denna litteratur vid bokprat. Diana försöker undvika 
litteratur, som är rasistisk eller som ger en stereotyp genusskildring.  
 

Diana: Jag menar om man läser en recension, för det är ofta det man går på, att man 
skriver kanske att den ger en dålig bild av att vara flicka eller kvinna. Då hoppar jag den 
boken.  
 

Annika tar upp glorifiering av droger, som ett exempel på framställning, som hon inte 
vill förmedla. Hon nämner att vid folkbibliotekets skivinköp har de tagit hjälp av 
skivförsäljarens musikkännedom för att kunna sortera ut de skivor som förmedlar och 
glorifierar droger.  
 

Annika: Vi försökte köpa skivorna lokalt för att det finns en kille som är duktig på pop 
och den här genren. Sådant som man inte själv lyssnar på så mycket. Han kunde säga 
ibland ”Nej, den här kan ni inte köpa, det är rena drogförsköningen!”. Då drog man 
öronen åt sig lite och så kunde man kanske hoppa det.  
 

Erika och Filippa menar, att samtidigt som inget ämne är tabu, utgör författaren och 
dennes syfte med boken en viktig faktor för hur man värderar den. Erika nämner boken 
Alexandramannen av Katia Wagner som hon har köpt in till sitt folkbibliotek. Wagner 
är journalist på dagstidningen Sydsvenskan och boken skildrar både Alexandramannens, 
offrens och deras anhörigas berättelser om händelserna. Erika menar, att folkbiblioteket 
troligtvis inte skulle köpa in boken om den var skriven av Alexandramannen själv, 
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eftersom hon anser att det är viktigt att det är en utomstående, objektiv person som 
skildrar fallet. Erika jämför boken med Liam Norbergs självbiografi64 som hon har köpt 
in till sitt folkbibliotek. Hon menar, att Norberg tydligt tar avstånd till sitt kriminella 
förflutna och att han redan har avtjänat sitt straff.  
 

Erika: Det är samma sak där. Jag menar att Liam Norberg har suttit inne i tio år och då 
tycker man att han är värd en andra chans på något vis. Om Alexandramannen om tio år 
skriver en bok, köper man in den då? Nej, jag vet inte… Liam Norberg tar väldigt tydligt 
avstånd från det han har gjort och då känner man lite… Ja, det kan väl kanske vara någon 
hjälp för killar på något vis.  
 

Även Annika menar, att författaren kan ses som en viktig faktor till om man köper in 
boken eller inte. Annika tar exemplet, Nu heter jag Nirak av författaren Peter Pohl, där 
hon har en tidigare uppfattning av författaren och vet att han brukar skriva om svåra 
ämnen. Därför tror Annika att hans avsikt med boken är god, men detta hade hon inte 
kunnat veta om det varit en okänd författare som debuterar med denna typ av bok.   
 
Filippa nämner, att hon vid litteraturförmedling för barn och ungdomar, tar upp vad 
litteraturen skildrar som hon tror kan väcka anstöt hos användarna. Hon kan till exempel 
nämna, att det förekommer mycket sexuella skildringar eller att litteraturen skildrar 
någon form av en hemsk verklighet. Detta gör hon, för att barn och ungdomar själv ska 
kunna bilda sig en uppfattning och välja vad de vill läsa om. Filippa menar, att på så vis 
blir litteraturen självcensurerande. Erika menar, att en del barn och ungdomar vill och 
behöver läsa om hemska skildringar av verkligheten, medan andra barn och ungdomar 
verkligen inte vill läsa om sådant och att de ska få välja detta själva. Erika tycker, att det 
är viktigt att prata med lärare innan hon ska ut och bokprata om ett känsligt ämne i en 
klass, för att höra sig för så att ingen elev kommer att känna sig utpekad eller ta illa vid 
sig.  
 

Erika: Att en del böcker kan vara fullständigt harmlösa för en del barn och unga medan 
de kan vara helt fruktansvärda för andra. Och en del böcker kan vara, alltså har man gått 
igenom någonting med en sjuk förälder eller någonting bakåt så kan det hjälpa en att läsa. 
Att det finns andra som har haft likadant. Medan en del inte vill läsa om det. Känner jag 
att jag har något sådant bokprat där jag har en sådan bok så brukar jag alltid höra med 
läraren innan. ”Är det okej?”, ”Finns det någon i klassen som kommer att ta illa upp med 
det här?”, ”Finns det någon som kommer att må dåligt av det här?”. Men det är också 
beroende från person till person hur man handskas med det. 
 

Samtidigt som Erika och Filippa menar, att de ska vara lyhörda så att barn och 
ungdomar inte känner sig kränkta eller tar illa vid sig, är de inte rädda för att bokprata 
om ämnen som kan skapa debatt. Filippa berättar om ett bokprat hon haft samma dag, 
där ämnet homosexuell kärlek togs upp. Hon menar att en del ungdomar är livrädda för 
detta ämne och att det därför behöver tas upp och diskuteras.  
 

Filippa: Jag bokpratade om Du och jag, Marie Curie idag, den handlar om två tjejer som 
är ihop, för killar i sjuan. Ja, det var några tjejer i den gruppen också. ”Åh, fy fan va 
äckligt!”, ”Vad är det för äckligt med det?”.  

                                                            

64 Liam Norberg har författat två böcker: Liam och Insidan.  
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Christian menar, att han ställer sig neutral till folkbibliotekets medieutbud. Han menar, 
att det kan finnas skildringar i litteraturen som han personligen inte är förtjust i, men 
som ändå ska få finnas på ett folkbibliotek. Han tar bland annat upp våldsspekulativ 
litteratur samt litteratur som skildrar mycket sex.  
 

Christian: Det är jättesvårt för att man tänker på ”sex säljer”. Alltså de böckerna lånas. 
Och det är samma med böcker som innehåller våld. Det har kommit lite sådana här 
samuraj- och kampsportsromaner som man kan ha synpunkter på men samtidig så 
attraherar de en grupp ungdomar som kanske har svårt att hitta något annat. Alltså de 
tilltalar grupper som man gärna själv vill att de ska komma igång med läsningen.  

 
Christian poängterar, att han är en subjektiv person men att yrkeserfarenheten har lärt 
honom att vara objektiv och kunna ställa sig neutral i sin yrkesprofession.   
  

Christian: Man får på något sätt läsa med andras ögon rätt mycket.  
 
Erika nämner, att hennes folkbibliotek har fått kritik för TV-spel65 som de har i sitt 
medieutbud. Hon berättar om en förälder som var kritisk till att folkbiblioteket 
tillhandahöll våldsamma TV-spel för små barn. I detta fall, hade det äldsta barnet lånat 
ett TV-spel som småsyskonet exponerats för. Föräldern menade, att småsyskonet inte 
ska behöva utsättas för våldsamma TV-spel och att detta var folkbibliotekets ansvar. 
Erika menar, att detta är föräldrarnas eget ansvar och inte folkbibliotekets. Annika 
berättar, att hennes folkbibliotek tillhandahåller TV-spel, men inte de spel som har en 
åldersgräns på över 16 år.  
 

Annika: […] vi har dem för yngre barn. Vi har inga av de här tonårsspelen så att säga. 
Inga dem här GTA66 och sådana. Den typen av spel där det bara handlar om att gå ut och 
stjäla bilar och våldta någon, köra iväg och skjuta ner fem poliser och sådär.  
 

Annika menar att hon och hennes kollegor för tillfället inte har haft tid att sätta sig in i 
TV-spel och därmed inte har tillräcklig kunskap. Därför har de valt att bara köpa in TV-
spel som riktas till de lägre åldrarna. Beatrice menar, att hennes folkbibliotek köper in 
TV-spel med ett pedagogiskt innehåll, som inte bara är till för att underhålla. Hon 
nämner också, att hennes folkbibliotek har satt en åldersgräns på 16 år för att låna TV-
spel och film, eftersom det är dyrt att ersätta försvunna medier. Dianas folkbibliotek har 
inte kommit så långt i sin utlåning av TV-spel, men de har ett urval till utlåning, 
samtidigt som diskussioner förs om hur de ska arbeta med detta medie i framtiden. En 
av diskussionerna handlar om, att TV-spelsrättigheterna är dyra att köpa in i jämförelse 
med böcker. Diana nämner, att de har en åldersgräns på 15 år för att få låna filmer och 
detta gäller även barnfilmer. Även Diana nämner, att det är dyrt att ersätta en 
försvunnen film och att de därför följer samma policy som videobutiker.      
 
   

                                                            

65 Våra informanter använder de båda begreppen TV-spel och datorspel. Vi använder begreppet TV-spel 
som ett samlingsnamn för båda kategorierna.  
66 GTA är en förkortning av Grand Theft Auto som är en TV- och datorspelsserie.  
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5.3 Användarnas inflyttande över folkbibliotekets mediebestånd 
 
Detta tema, tar upp informanternas erfarenhet av användares åsikter och kritik, som 
framförts kring folkbibliotekets medieutbud. Under detta tema, uppvisas även 
kontroverser och konflikter, som uppstått mellan barnbibliotekarier och användare.  
 
De flesta av våra informanter menar, att konflikter med användare angående mediernas 
innehåll inte är särskilt vanligt. Alla, utom en, poängterar att det inte är vanligt 
förekommande på folkbiblioteken, men att det händer att användare har synpunkter på 
medieutbudet och i vissa fall vill att ett medie med ett särskilt innehåll ska tas bort. 
Informanterna berättade vilka ämnen, som användare har framfört kritik av, för att vara 
kontroversiella eller olämpliga för barn och ungdomar. Vissa av de ämnen, som har 
tagits upp, har varit återkommande, medan andra bara har nämnts av någon informant. 
En majoritet av de användare, som har kritiserat folkbibliotekets medier, har handlat om 
vilket språk som använts. Andra ämnen som tagits upp av våra informanter, har varit 
våldsspekulativa skildringar, sex, glorifiering av droger, religion, julen och kiss och 
bajs. Flertalet av informanterna menar, att vuxna utgör en klar majoritet av dem som 
ställer sig kritiska till något medie som folkbiblioteket tillhandahåller för barn och 
ungdomar. Det är inte vanligt, att barn och ungdomar själva framför synpunkter över att 
mediernas innehåll är tvivelaktigt, utan det är föräldrar, lärare och förskolelärare som är 
de vanligaste kritikerna. Den kritik, som barn och ungdomar brukar framföra kring 
medier som de inte gillar är att de är tråkiga.  
 
Annika nämner, att hennes folkbibliotek fått klagomål av en förälder för att de 
tillhandahåller Monica Zaks litteratur om gatubarn67, där kritiken har bestått av att 
skildringarna har varit för hemska för barn och ungdomar att läsa. Annika menar, att 
hemska verkligheter finns och att litteraturen är ett tillvägagångssätt för att sprida 
kunskap och att detta är en viktig anledning till att den ska finnas i folkbibliotekets 
utbud. Annika berättar även om kontroverser som har uppstått kring folkbibliotekets 
utbud av skivor, där föräldrar har reagerat över att artister som Marilyn Manson lånas ut 
till barn och ungdomar. Föräldrarna har ifrågasatt om detta verkligen är lämpligt för 
barn och ungdomar att lyssna på. I Marilyn Mansons fall, tror Annika, att det är hela 
hans attityd som föräldrarna reagerar på. Annika menar, att det har varit barn och 
ungdomar som själva har fått ge inköpsförslag på skivor i skolans biblioteksråd och att 
det ibland är samma skivor som föräldrarna senare har klagat över. Hon nämner, att de 
vanligaste kategorier som föräldrar har synpunkter på angående skivor som 
folkbiblioteket köper in, är droganvändning, sexism och det språk som används. Annika 
har i dessa konfrontationer med föräldrarna försvarat skivutbudet på folkbiblioteket och 
inte vidtaget några åtgärder för att tillmötesgå föräldrarna.  
 

Annika: Och då har vi i 100% av fallen kunnat säga att det här biblioteket är ett 
folkbibliotek och öppet för vem som helst. Av det skälet så har vi material som inte är 
specifikt inköpt för barn men som om de kommer och vill låna så lägger vi oss inte i det.   
 

                                                            

67 Författaren Monica Zak har bland annat skrivit Felix, Gatubarn och Gatubarnsmordet.  
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Christian berättar om en dispyt, som han har haft med en användare som sa sig 
representera flera andra användare. Dispyten handlade om en bilderbok med texter 
skrivna av James Joyce, som Christian hade glömt titeln på men att boken skulle handla 
om en djävul68.  
 

Christian: Där var en mycket påstridig person som sa sig representera flera som tyckte att 
vi skulle ta bort den boken ur sortimentet. ”Stryk den!”. Och jag sa att: ”Det gör jag inte 
för man får välja att läsa den eller låta bli att läsa den men det är en bok av en känd 
författare och den behandlar ett ämne som är helt på ett relevant sätt. Så den tar jag inte 
bort.” Så vi skiljdes som ovänner sådär. Den löste sig inte den konflikten.  

 
Christian menar, att det gäller att kunna försvara och ta diskussionerna med användare 
som har synpunkter på folkbibliotekets utbud.  
 

Christian: Det är nog bra att man har jobbat några år så att man inte faller till föga 
omedelbart. Det är väldigt frestande då att hålla med. ”Usch nä, den boken tar vi genast 
bort.”, och så blir vi vänner igen. 

  
Annika berättar, att hon har fått ett flertal klagomål från användare över Ulf Starks 
böcker, som hennes folkbibliotek tillhandahåller. Klagomålen har grundat sig på det 
språk Stark använder sig av i sina berättelseskildringar och många lärare har framfört att 
de inte kan använda sig av dem i skolan på grund av böckernas språkbruk. Annika 
menar, att den vanligaste och mest förekommande kontroversen när det gäller barn- och 
ungdomslitteratur är att språket innehåller mycket svordomar och könsord. Annika 
menar, att hon försvarar Starks språkbruk vid kritik från användarna. 
 

Annika: Och där har jag klippt ut någon intervju med Ulf Stark där han förklarar. Det är 
rätt mycket svordomar i hans böcker men han har också jättebra förklaring till varför hans 
språk ser ut som det gör. Där han tycker att det går inte att göra en ungdomsverklighet 
trovärdig om man inte använder sig av det språk som barnen faktiskt pratar. Och många 
barn svär faktiskt en hel del. Skulle man plocka bort allt det, då skulle det inte låta 
ungdomsaktigt längre. Så jag har klippt ut ett litet bra citat, som jag brukar ta fram om det 
är någon som kommer fram och säger någonting. 

 
Även Christian nämner, att någon förälder och några lärare reagerat över språket i 
Starks böcker och hans användning av svordomar. Christian menar, att detta inte har lett 
till någon åtgärd från folkbibliotekets sida där böckerna finns kvar och användarna får 
välja att låta bli att läsa dem om de inte kan acceptera språkbruket. Även Diana har varit 
med om att kritik framförts mot två böcker som hennes folkbibliotek tillhandahållit. I 
båda två fallen har kritiken framförts av barn som kommit tillsammans med sina 
föräldrar till folkbiblioteket. Ett av fallen handlade om det språkbruk och den skildring 
som användes i en fortsättning av boken Pojken och lånarna69, där en flicka hade 
reagerat över att skurkarna framställdes som stereotypa och på ett rasistiskt sätt. Diana 
anser, att det är viktigt att ta barns åsikter på allvar och gallrade boken. Efteråt, 
kontaktade hon Barnboksinstitutet för att fråga, om det fanns en nyare översättning på 

                                                            

68 Författaren James Joyce har skrivit en bok som heter Katten och djävulen (dess engelska titel är The 
Cat and the Devil.) 
69 Författaren Mary Norton har publicerat flera böcker i hennes serie Pojken och lånarna (dess engelska 
titel är The Borrowers.) 
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denna bok. Diana nämner, att både hon och barnets förälder försökte förklara för barnet 
att boken var skriven i en tid då dessa utryck var vanligt förkommande, men samtidigt, 
menar Diana, att detta i sig inte är en ursäkt att folkbiblioteket tillhandahåller dem. I det 
andra fallet, berättar Diana om en mörkhyad pojke som kom med sin förälder och 
riktade kritik mot en bok som tog upp roliga historier där mörkhyade personer kallades 
för neger och där etnologen Ulf Palmenfelt är redaktör. Diana och hennes kolleger, 
ansåg boken smaklös och gallrade boken direkt. Diana ansåg, att detta fall inte innehöll 
några tveksamheter över att ta bort boken och hon poängterar att det är viktigt att ta 
barnens synpunkter på allvar.  
 

Diana: Och som sagt var, sådant kan smyga sig in i böckerna, man har ingen aning alltså. 
Vi kan absolut inte veta allt som finns, därför är det viktigt att man lyssnar också. 

 
Beatrice berättar, att hennes folkbibliotek regelbundet skickar boklåder till förskolor i 
kommunen. Bibliotekspersonalen väljer ut barnlitteratur som skickas i en boklåda till 
förskolorna. Bilderboken, Kan man av författaren Petter Lidbeck, fanns i boklådan och 
upprörde förskolepersonalen, som kontaktade folkbiblioteket och menade att om 
bibliotekspersonalen fortsatte skicka sådan litteratur ville de inte i fortsättningen ha fler 
boklådor. Beatrice menar, att bibliotekspersonalen kanske har blivit mer försiktig med 
vad de förmedlar efter händelsen. Samma bok av författaren Petter Lidbeck, blev även 
kritiserad av en förälder som menade att den var provocerande och farlig.  
 

Beatrice: Så vad vi gjorde var faktiskt att vi plockade bort den från bilderbokstrågen och 
satte in den bland hcf kapitelböcker istället. Dels så vänder den sig till lite äldre barn kan 
man säga. Jag tror inte de riktigt små barnen förstår ironin i den här texten och bilderna. 
Det passar barn från kanske sex till åtta, nio år och då är det den åldersgruppen man lite 
grann vänder sig till när det gäller de här kapitelböckerna också.  Så att då blev det lite 
mer att man måste söka upp den boken aktivt än att man bara råkade få den i handen, som 
ett litet barn.    
 

Även Christian nämner Petter Lidbecks bilderbok och menar, att boken bygger på en 
tankelek och att barn troligtvis behöver vara lite äldre för att förstå den. Christian menar 
att boken är uppskattad av barn och även deras föräldrar, men att det är viktigt att 
hantera boken rätt, så att inte föräldrar lånar boken av misstag till sina allt för små barn.  
 

Christian: Den är en väldigt rolig bok och ungarna tycker att det är jättekul när man 
drar… Och även föräldrar. Men det är klart, för att förstå det där måste man kanske vara 
en sex år i alla fall. Hon blir fasansfullt misshandlad den här flickan men hon återuppstår 
hela tiden, så att man förstår att det är en tankelek. Men det gör man kanske inte om man 
är tre, fyra år. Det finns andra sådana exempel men jag kommer inte på något nu. Som 
mer har med barnets ålder att göra än att innehållet skulle vara kontroversiellt.  

  
Diana nämner även bilderboken, Kan man av Petter Lidbeck. Boken har blivit kritiserad 
av föräldrar som menar, att den är olämplig för små barn, eftersom den innehåller 
scener där en liten flicka blir svårt skadad på många olika sätt. Diana menar, att boken 
är skriven i ett humoristiskt syfte och att det handlar om vilken sorts humor läsaren har, 
om man uppskattar den eller inte.  
 

Diana: Flickan säger att man inte kan bada med hajar och nästa bild så har hon badat med 
hajar och är lemlästad och så här. Och det är en del föräldrar som vänt sig emot den men 
då säger vi att då får man låta bli att läsa den. Det är som att titta på TV, välja bort. För 
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det har med vilken sorts humor… Jag vet att det finns barn som tycker att den är 
jätterolig just för att ”Vad händer om man gör det som man inte kan göra?”. Man lägger 
sig framför en ångvält, då blir man platt.  
 

Christian nämner, att temat kiss och bajs upprör en del vuxna, samtidigt som många 
barn tycker att detta tema är väldigt roligt. Det har publicerats ett antal böcker inom 
detta tema den senaste tiden, bland annat Bajsboken av Pernilla Stalfelt och Det var det 
fräckaste! av Werner Holzwarth. Christian menar, att han mycket väl kan ha med dessa 
böcker under sagostunder och läsa dem som en uppskattad avslutning för barnen. Han 
menar dock, att han vill lära känna sin sagogrupp innan han använder sig av dessa 
böcker. Christian nämner, att skol- och förskolepersonal oftast är de som har negativa 
åsikter till denna sorts litteratur och ställer sig kritiska till folkbibliotekets förmedling av 
dessa böcker. Christian berättar även om en incident med en förälder som kom in till 
folkbiblioteket och var upprörd över den gåvobok hon fått av folkbiblioteket till sitt 
nyfödda barn. Boken var antologin Barnens första bok och det var en visa som hette 
Ketchup ska prutta som upprörde föräldern.  
 

Christian: Och då var det en mamma som lämnade tillbaka boken. Den boken skulle inte 
hennes barn få läsa. Då tog jag tillbaka boken och hon ville nog att vi skulle elda upp hela 
upplagan men det gjorde vi ju inte. Och så tänkte jag ”Stackars barn”.  
 

Christian berättar, att en del användare kan reagera negativt på litteratur som inte följer 
den traditionella skildringen av julen. Han nämner boken Jultomten av Raymond 
Briggs70. Användaren upprördes över, att jultomten skildras som en introvert surpuppa 
som gärna drack konjak och att boken vanhelgade julen. Christian anser, att boken är 
skriven i ett humoristiskt syfte och att det handlar om vilken sorts humor man har.    
 

Christian: Den väckte ont blod. Och till och med så pass så att den försvann från en av 
filialerna då.  
 

Erika berättar, att boken Den sista väktaren71, har upprört många vuxna som kommit till 
folkbiblioteket. Boken är en roman som handlar om skolskjutningar och många vuxna 
undrar hur folkbiblioteket kan tillhandahålla en sådan bok. Erika menar, att boken ska 
stå kvar på folkbiblioteket och att ungdomarna själva får ta ställning till ämnet. Erika 
menar, att vuxna har en tendens att lägga sig i och underskatta ungdomars omdöme.  
 
Annika berättar att hennes folkbibliotek, som även är ett integrerat skolbibliotek, har ett 
biblioteksråd bestående av elever som kommer med önskemål om folkbibliotekets 
medieutbud. Genom biblioteksrådet får eleverna välja vad de vill att folkbiblioteket ska 
köpa in. Förr var det mycket musikskivor som önskades och folkbiblioteket köpte in. En 
del föräldrar upprördes av, att folkbiblioteket köpte in och tillhandahöll dessa skivor, 
eftersom de tyckte att skivorna innehöll olämpligt material för barn och ungdomar.   
 
I detta kapitel har vi presenterat studiens resultat, genom att placera informanternas 
uttalanden kring deras synsätt på folkbiblioteket som demokratisk institution, 
barnbibliotekariers yrkesutövning gällande medier samt användarnas åsikter och 
                                                            

70 Bokens originaltitel är Father Christmas.  
71 Den sista väktaren är skriven av författaren Robert Harnum. 
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uppfattningar kring folkbibliotekets mediebestånd. Vi kan urskilja att informanternas 
syn på folkbiblioteket som en demokratisk institution, skiljer sig åt. Folkbiblioteket ska, 
enligt informanterna, erbjuda en mångfald av fria medier, fungera som en fortbildning 
genom hela livet, vara till för alla medborgare samt lyssna på sina användare och detta 
särskilt vid inköp av medier. Alla informanter menar, att det är viktigt att förhålla sig 
neutral i sin yrkesprofession som barnbibliotekarie, men de flesta menar, att det inte går 
att förhålla sig neutral vid bokprat, eftersom deras egna värderingar påverkar valet av 
litteratur. Informanterna anser, att inget ämne är tabu utan det är främst skildringen av 
ämnet, som påverkar deras syn på om mediet är olämpligt för barn och ungdomar. De 
ämneskategorier som informanterna menade kan ses som olämpliga av både 
informanterna själva och av användarna, är skildringar av våld, sex och droger. 
Användarna har även framfört kritik mot medier, som tar upp ämnen som kiss och bajs, 
religion och julen. Den främsta ämneskategorin, som användare framfört kritik mot, är 
språkbruket som används i mediet. De användare som oftast framför kritik mot 
folkbibliotekets barn- och ungdomsmedieutbud är de vuxna och inte den egentliga 
målgruppen barn och ungdomar. Medier med ett kontroversiellt innehåll hanteras på 
olika sätt av informanterna, allt från att censurera mediet till att försvara mediets 
existens på folkbiblioteket. Vi kan urskilja, att kontroverser mellan användare och 
barnbibliotekarie angående folkbibliotekets medieutbud, ej är särskilt vanligt på 
informanternas folkbibliotek.  
 
I nästa kapitel kommer vi att kategorisera informanternas åsikter kring våra teman efter 
Vestheims två rationalitetskategorier: värderationalitet och instrumentell rationalitet.  
 



 

 

41 

 

6. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att kategorisera och analysera informanternas svar. Detta gör 
vi utifrån Vestheims två kategorier: värderationalitet och instrumentell rationalitet. 
Dessa kategorier är de två övergripande rubrikerna i detta kapitel. I vår analys kommer 
vi även att använda oss av Vestheims kommunikationsmodell kring folkbibliotekets 
användare samt Habermas teori om den offentliga sfären.  
 
Vestheim menar, att de två rationalitetskategorierna; värderationalitet och instrumentell 
rationalitet samexisterar på folkbiblioteket72. Värderationaliteten grundar sig på värden 
och värderingar och som härstammar från en humanistisk och estetisk tradition. Den 
instrumentella rationaliteten står i motsats till den förra kategorin och grundar sig på 
uppsatta mål och styrs av politik, ekonomi och byråkrati. Vestheim menar, att en 
rationalitetskategori kan vara mer inflytelserik på folkbiblioteket under en viss period, 
men att båda ändå finns där och samexisterar. Under vår studie har vi märkt att de båda 
rationalitetskategorierna förekommer i yrkesrollen hos våra informanter. Utifrån de svar 
vi har fått genom våra intervjuer har vi kunnat se vilken kategori som är den 
övergripande i olika sammanhang. Däremot anser vi, att det finns nyansskillnader i 
svaren som vi har kategoriserat. Många svar är komplexa och kan ses utifrån båda 
kategorierna. Vi har valt att placera dem i respektive kategori utifrån vad vi ansett vara 
svarets övergripande värdegrund. Vid vissa frågor placerades informanternas svar i båda 
kategorierna, eftersom delar av svaren antydde på ett värderationellt förhållningssätt, 
medan andra delar av svaret tydde på ett instrumentellt förhållningssätt.  
 
Vestheim menar, att den instrumentella rationaliteten har fått större inflytande på 
folkbiblioteken och att detta i sig kan bli ett demokratiskt problem, eftersom det gynnar 
en mindre och mer krävande användargrupp och missgynnar den allmänna och större 
användargruppen73. Vi har i vår kategorisering och i vår analys inte värderat de olika 
kategorierna värderationalitet och instrumentell rationalitet som bättre eller sämre. Vi 
ser det som positivt, att dessa två kategorier kan fungera som två motpoler och påverka 
samt ifrågasätta varandra.  
 

6.1 Värderationalitet 
 
Under denna rubrik har vi placerat svar från informanterna som vi anser tyder på 
barnbibliotekariens yrkesetik samt deras personliga och moraliska ställningstagande. Vi 
kommer att ta upp frågor som berör demokrati, barnbibliotekarien samt användarna.   
 
Alla våra informanter ansåg att folkbibliotekets demokratiska uppgift var viktigt och 
några av dem betonade att folkbiblioteket ska verka för människors rätt till ett livslång 
lärande, tillhandahålla kostnadsfria medier och erbjuda ett mångsidigt utbud som ska 

                                                            

72 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
73 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
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spegla en mängd olika uppfattningar. Dessa värderingar tyder på en tradition från 
upplysningstiden om den offentliga sfären, som Habermas beskriver som en arena där 
fria debatter och åsiktsfrihet var två viktiga demokratiska principer74. Vestheim menar, 
att värderationaliteten står för folkbibliotekets ideologi där personlig utveckling, 
mångfald, frihet och självständighet är viktiga grundelement75. Vi menar, att 
informanternas svar är ideologiskt kopplade till folkbibliotekets värdegrund, eftersom 
deras svar tydligt värdesätter samma principer som Vestheim och Habermas tar upp i 
sina teorier.       
 
Informanterna i vår studie tycker att det är viktigt att ställa sig neutral i sin 
yrkesprofession som barnbibliotekarie, men det finns även en problematik i detta 
ställningstagande, som tydliggörs mestadels vid bokprat och sagostunder. Informanterna 
har uppgett, att de ogillar eller undviker att bokprata om litteratur som de personligen 
ställer sig negativa till. Det kan finnas olika anledningar till varför barnbibliotekarien 
förhåller sig negativ till exempel personlig smak, att litteraturen behandlar ett ämne som 
barnbibliotekarien själv anser är svårt att prata om eller att litteraturen inte är anpassad 
till den åldersgrupp som bokpratet riktas till. Informanterna ställer sig inte neutrala vid 
bokprat, utan förmedlar litteratur de själva ställer sig positiva till eller gillar. Beatrice 
menar, att hon förhåller sig subjektiv till bokprat och att detta speglas i mötet med 
användarna. 

 
Beatrice: Många böcker tar upp problem på ett eller annat sätt. Så det är klart att då 
förmedlar man vad man själv tycker är intressant med det här problemet i boken så att 
säga. Så då förmedlar man en hel del av sin egen människosyn. Det kan man inte komma 
ifrån, utan det gör man absolut.  
 

Detta anser vi, tyder på att informanterna har tagit ett personligt och moraliskt 
ställningstagande, vad det gäller vilken litteratur de vill förmedla till sina användare. Vi 
menar, att detta visar att barnbibliotekarierna inte enbart handlar efter användarnas 
önskemål. Ett annat tydligt exempel är, när Erika vägrar att bokprata om en bok som 
önskas av en lärare, eftersom Erika menar, att den inte var anpassad för den 
målgruppen. Detta bör ses som ett värderationellt ställningstagande eftersom 
barnbibliotekariens handlingar är grundad på en personlig eller yrkesetisk värdering. 
Informanterna menade, att de värderingar som folkbiblioteket ska förmedla bör vara 
anpassade till samhälleliga lagar och normer, därför bör förhärligandet av vissa åsikter 
inte förekomma eller uppmuntras här. Det som togs upp i våra intervjuer var rasism, 
kvinnoförakt, våldsförhärligande skildringar, diskrimineringar och förtal, propaganda, 
hur ämnet skildras och i vilket syfte. Vi anser, att synsättet visar på ett värderationellt 
ställningstagande där man ser den mänskliga lyckan och individens och nationens frihet 
som viktiga demokratiska utgångspunkter för ett folkbibliotek. Dessa principer är även 
viktiga utgångspunkter för det demokratiska samhället. Om, den instrumentella 
rationaliteten hade varit den dominanta och styrande rationalitetskategorin på 
folkbiblioteket hade dessa utgångspunkter inte varit lika relevanta eftersom användarnas 
önskemål och behov hade styrt medieutbudet och folkbibliotekets mål hade varit att 
tillgodose användarna.  

                                                            

74 Jürgen Habermas (1998) kap. 1. 
75 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
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Vad informanterna ansåg vara tvivelaktigt eller kontroversiellt innehåll i medier riktat 
till barn och ungdomar, var huvudsakligen hur ämnet i mediet skildras. Skildringen av 
ämnena rasism, kvinnodiskriminering, våld, sex, droger och könsroller är särskilt 
viktiga hur de behandlades i mediet. Det ska inte vara spekulativa, glorifierande eller 
stereotypa skildringar av dessa ämnen. I de exempel som har tagits upp, har kritiken 
från informanternas sida varit, att författaren inte har tagit tydligt parti för barnet utan 
skuldbelagt det och att författarens perspektiv och skildring inte visar ett klart 
ställningstagande att övergreppen i boken är fel, vilket informanterna menar är viktigt i 
barn- och ungdomslitteratur. Vi anser, att återhållsamheten hos informanterna angående 
skildringen av dessa ämnen betyder, att de står för värderingar som kan ses som allmänt 
vedertagna i vårt demokratiska samhälle. Detta, menar vi, kan ses som ett 
värderationellt tänkande där barnbibliotekariernas moral påverkar deras syn av sin 
förmedling på folkbiblioteket. Två av informanterna censurerade en särskild bok, som 
de inte tyckte var lämplig. Detta tyder på ett värderationellt handlande, där de moraliska 
värdena går före användarens tillgång till mediet. Informanterna berättade, att innan de 
vidtagit åtgärden, att censurera boken, fördes en mejl-diskussion med kollegor för att få 
stöd i sitt handlande och ställningstagande.  

 
Filippa: Vi har diskuterat. Vi har haft mejl-diskussion med de andra bibliotekarierna i 
[kommunens namn]. Flera av de yngre tjejerna som är yngre än [namn på kollegan] och 
jag som också har tagit bort den. Jag är lite äldre och tänkte att det kanske är för att jag är 
moraltant men det tycker alla… Alla tycker samma om den.   

 
Detta, anser vi, visar på att det värderationella handlandet inte sågs som oproblematiskt 
utan behövde diskuteras och att barnbibliotekarierna behövde få sitt ställningstagande 
bekräftat. Även informanten Diana har censurerat två böcker från sitt folkbibliotek. I 
hennes fall var det två barn, som reagerat på böcker med ett rasistiskt och kränkande 
språk, där Diana tog beslutet att ta bort dessa från folkbibliotekets medieutbud. Diana 
menar, att det är viktigt att ta barns åsikter på allvar. Vi anser, att Dianas handlande är 
värderationellt, eftersom hon har handlat efter sin moraliska uppfattning och inte vill att 
barnen ska känna sig kränkta. Även de kulturpolitiska målen och riktlinjerna för hennes 
folkbibliotek poängterar att folkbiblioteket bör förhindra rasism och diskriminering. Vi 
anser, att Dianas handling inte bör anses instrumentell, fastän hon har agerat utefter 
användarnas kritik, eftersom det är viktigt att inte kränka barn och att grunden för 
hennes handling att censurera böckerna ligger i en demokratisk värdering att verka för 
mänskliga rättigheter.  
 
Författaren till böcker nämns som viktig av några av våra informanter. Erika och Filippa 
menar, att inget ämne är tabu, men att det är viktigt vem författaren är samt dennes syfte 
med boken. De nämner boken Alexandramannen av Katia Wagner, där de menar att 
författaren är objektiv och skildrar ett mångsidigt perspektiv. De antar att de troligtvis 
inte hade köpt in boken om Alexandramannen själv hade skrivit den, eftersom de tror att 
boken då skulle vara skriven ur ett subjektivt perspektiv. Detta visar på ett 
värderationellt förhållningssätt, där informanternas moraliska värderingar och tankar har 
ett inflytande på deras yrkesroll. Vi antar, att en del användare hade varit intresserade av 
att läsa en självbiografi av Alexandramannen, om han hade skrivit en. Vi menar, att 
utifrån instrumentell rationalitet skulle barnbibliotekarien inte ha lagt in värderingar 
kring författaren eller dennes syfte, utan agerat utefter användarnas önskemål. Våra 
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informanter nämner dock inte denna aspekt i vår intervju. Angående Peter Pohls bok Nu 
heter jag Nirak, ställer sig tre av våra informanter kritiska till dess innehållsskildring. 
Annika rekommenderar inte boken till användare, men menar att den har en plats på 
folkbiblioteket. Hon menar, att författaren är välansedd och att hon personligen vet att 
han brukar skildra svåra ämnen och därför utgår hon ifrån att hans syfte med boken är 
gott. Annika menar, att det skulle ha varit skillnad om boken var skriven av en okänd 
debutant. Detta visar, att Annikas inställning till författaren och dennes syfte, grundar 
sig på en värderationell princip där hennes tidigare positiva uppfattning av denna 
författare påverkar hennes moraliska handlingar.   
     
Erika nämner, att hon vid bokprat brukar prata med läraren i förväg för att höra sig för 
om någon elev i klassen kan ta illa upp av de ämnen och den litteratur som kommer att 
presenteras och diskuteras. Erika gör detta för att ingen elev ska känna sig utpekad, 
kränkt eller ta illa upp.  

 
Erika: Att en del böcker kan vara fullständigt harmlösa för en del barn och unga medan 
de kan vara helt fruktansvärda för andra. Och en del böcker kan vara, alltså har man gått 
igenom någonting med en sjuk förälder eller någonting bakåt så kan det hjälpa en att läsa. 
Att det finns andra som har haft likadant. Medan en del inte vill läsa om det. Känner jag 
att jag har något sådant bokprat där jag har en sådan bok så brukar jag alltid höra med 
läraren innan. ”Är det okej?”, ”Finns det någon i klassen som kommer att ta illa upp med 
det här?”, ”Finns det någon som kommer att må dåligt av det här?”. Men det är också 
beroende från person till person hur man handskas med det. 

 
Erikas agerande, ser vi som en värderationell handling, eftersom hon lägger in 
moraliska värderingar i sitt handlande, när hon anpassar sitt bokprat efter den 
information hon fått av läraren. Erika gör även ett ställningstagande, då hon tar ett 
ansvar för att inte utsätta barn för kränkning eller för att fara illa. Om Erika hade handlat 
efter en instrumentell rationalitet, hade hon pratat om de böcker som hon visste gick 
hem hos de flesta av eleverna samt fokuserat på att tillmötesgå deras intressen och inte 
koncentrerat på enskilda elevers problembild. 
 
Några av våra informanter berättar om att deras folkbibliotek tillhandahåller TV-spel för 
yngre barn. Att de till största del erbjuder pedagogiska TV-spel för en yngre målgrupp 
förklarar de med, att de inte har tillräcklig kunskap om mediet, att det är dyrt att köpa in 
TV-spel samt att det är dyrare att ersätta dessa verk. Vi har placerat informanternas 
kommentarer kring detta som ett värderationellt förhållningssätt, eftersom det visar, att 
informanterna lägger in värderingar i sitt val till utbud för folkbiblioteket. Vi menar, att 
informanternas val att tillhandahålla TV-spel av en pedagogisk karaktär, som inte enbart 
är till för att roa och som riktas till barn i de lägre åldrarna, är ett ställningstagande som 
bygger på ett moraliskt ställningstagande eftersom dessa spel är harmlösa och inte 
olämpliga för någon åldersgrupp. Ett instrumentellt rationellt förhållningssätt hade 
inneburit att folkbiblioteken hade köpt in de TV-spel som varit populära eller efter 
enskilda användares önskemål.  
      
Flera av våra informanter, har fått försvara medier i folkbibliotekets utbud, när 
användare har riktat kritik mot dess ämnesinnehåll. I de fallen, där kritik riktats mot 
ämnesskildringen eller språket, har våra informanter tagit ställning till att försvara 
mediets rätt till att finnas på folkbiblioteket och att ta en diskussion med användaren 
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som framfört kritiken. Vår informant Christian berättar om en dispyt han haft med en 
användare, som ville att folkbiblioteket skulle censurera en bok. 
 

Christian: Där var en mycket påstridig person som sa sig representera flera som tyckte att 
vi skulle ta bort den boken ur sortimentet. ”Stryk den!”. Och jag sa att: ”Det gör jag inte 
för man får välja att läsa den eller låta bli att läsa den men det är en bok av en känd 
författare och den behandlar ett ämne som är helt på ett relevant sätt. Så den tar jag inte 
bort.” Så vi skiljdes som ovänner sådär. Den löste sig inte den konflikten.  

 
Att barnbibliotekarien har valt att försvara mediet och inte tillmötesgå användarens krav 
på att ta bort mediet från folkbiblioteket, visar på ett värderationellt förhållningssätt hos 
våra informanter. Argumentationen, från barnbibliotekariernas sida, riktat mot 
användarna över mediers behov av att finnas på folkbiblioteket kan te sig olika. Ett 
exempel är Christians argumentation om, att ämnet och författaren ska få finnas på ett 
folkbibliotek. Ett annat exempel ger vår informant Annika, som använder sig av ett citat 
från Ulf Stark, som hon menar argumenterar för och förklarar, att det språk han 
använder sig av skapar en trovärdighet. Annika menar, att dessa böcker av Stark är 
relevanta och ska få finnas på ett folkbibliotek. 
 

6.2 Instrumentell rationalitet 
 
Under denna kategori har vi placerat svar från informanterna, som vi anser tyder på 
barnbibliotekariernas neutralitet samt användarnas inflytande på folkbiblioteket. Vi 
kommer att ta upp frågor som berör demokrati, barnbibliotekarien samt användarna.   
 
Några av våra informanter nämnde, att folkbibliotekets viktiga och demokratiska roll är 
att lyssna på sina användare och då särskilt vid inköp av medier. Informanterna menar 
att användarnas önskemål är viktiga, eftersom folkbiblioteket är till för dem och för att 
folkbiblioteket bekostas av skattefinansierade pengar. Dessa argument över 
folkbibliotekets demokratiska uppgift, visar på en instrumentell rationalitet, då 
informanterna betonar användarnas inflytande över folkbiblioteket och dess 
mediebestånd. Vi menar, att mål som grundar sig på ekonomi och politik är något man 
försöker tillgodose och detta är även något Vestheim påpekar utmärker den 
instrumentella rationaliteten76. Genom att tillgodose användarnas önskemål i en allt 
högre grad, har man som utgångspunkt att öka användandet av folkbibliotekets utbud. 
Detta tänkande vilar på en värdegrund där gynnsamhet och användande ger ett 
existensberättigande för folkbiblioteket som institution.  
 
Vår informant Christian menar, att hans folkbibliotek har förändrats angående 
medieinköp under de senaste 15-20 åren. Förr styrdes folkbiblioteket av en annan 
värdegrund, som stod för allmänbildning och personlig utveckling.  

 
Christian: […]lättviktiga böcker köper vi på ett helt annat sätt jämfört med då. Och 
dessutom, vill man läsa om mystiska främlingar och sådant som kommer i land med 
hemligheter och sådant, så får man göra det. Hela livet om man vill.  

                                                            

76 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
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Christian nämner, att numera lyssnar folkbiblioteket på användarnas önskemål av 
medier och köper ofta in det som förr inte köptes in av folkbiblioteket då det sågs hålla 
en lägre kvalitet. Vestheim menar, att förändringen på folkbibliotek från att ha styrts av 
ett värderationellt förhållningssätt till att influeras av ett mer instrumentellt rationellt 
synsätt, är ett demokratiskt problem77. Han anser, att folkbiblioteken gynnar en liten 
användargrupp med snäva specialintressen på bekostnad av den stora allmänna 
användargruppen78. Vestheim kallar användarna i denna nya lilla användargrupp för 
målrationella användare, som utmärker sig genom att själva ange villkoren för 
folkbibliotekets utbud och tjänster utifrån sina egna önskemål. Vestheim menar, att det 
kan bli ett demokratiskt problem, om folkbiblioteket lägger alla sina resurser på de 
målrationella användarna, eftersom den stora användargruppen blir åsidosatt. Tre av 
våra informanter betonar att de köper in väldigt mycket medier som önskas av 
användarna.  

 
Filippa: När det lämnas förslag så köps det nästan alltid in. Det kan vara väldigt speciellt 
och smalt och att man vet att den här boken, den kommer bara lånas ut till en. Men det 
köps nästan alltid in.   

 
Vår informant Filippa menar, att hennes folkbibliotek kan köpa in förslag från 
användarna även om de vet att det är ett smalt och speciellt ämne som behandlas i 
mediet och att det bara kommer att lånas av ett fåtal användare. Det ses som allt 
viktigare, att vara tillmötesgående och lyssna på sina användare. 
  
Alla våra informanter anser, att det är viktigt att hålla sig neutral i sin yrkesprofession 
och strävar efter att vara detta i exempelvis sina medieinköp och vid 
informationssökning. Våra informanter nämnde, bland annat, att de strävar efter att vara 
neutrala och objektiva vid medieinköp och inte påverkas av sin egen smak eller 
värderingar när de väljer ut vad de ska köpa in. Två informanter menar, att ett neutralt 
ställningstagande i sin yrkesprofession är något som kommer med yrkeserfarenheten. 
De menar, att ju mer självsäker man blir i sin yrkesroll desto mer professionell blir man 
i sin yrkesprofession. Vi anser, att ett neutralt ställningstagande i sin profession som 
barnbibliotekarie tyder på en instrumentell rationalitet, då denna princip är en 
inställning gentemot användarna som grundar sig på ett användarstyrt förhållningssätt.  
 
Flera av våra informanter nämner, att det inte är folkbibliotekets uppgift och ansvar att 
helt och hållet skydda sina användare från medier med ett kontroversiellt innehåll. De 
nämner, att det många gånger är upp till användarens eget omdöme vad de ska ta del av 
och att det är användaren själv som får ta ställning till de åsikter och värderingar som 
uttrycks i mediet. Vi menar, att detta synsätt på användarna och deras ansvar, visar på 
ett instrumentellt rationellt ställningstagande. Även här influeras barnbibliotekarierna av 
tankar kring ett neutralt ställningstagande, där folkbiblioteket har som uppdrag att 
förmedla medier utan att lägga in någon form av värdering, till skillnad mot ett 
värderationellt förhållningssätt som bygger på ett flertal etiska grundprinciper. Två av 
våra informanter menar, att det kan uppstå tveksamheter i fall som berör politiska 

                                                            

77 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
78 Geir Vestheim (1992) kap. 3. 
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partier vars ideologi och värderingar inte helt överensstämmer med den vedertagna 
normen i samhället kring vad som anses vara ett demokratiskt parti. En av 
informanterna menar, att hon hade ställt sig neutral och objektiv vid 
informationssökningshjälp om användaren önskat sig information om ett sådant politiskt 
parti. Detta visar, att vår informant använder sig av ett instrumentellt rationellt 
förhållningssätt, där hennes personliga moral läggs åt sidan och den neutrala yrkesrollen 
får råda.  
 
Angående medier, med ett innehåll som barnbibliotekarierna personligen tycker är 
tvivelaktigt, menar många av informanterna att mediet ändå skulle få finnas på 
folkbiblioteket. En informant nämner, att litteratur som han personligen inte gillar ändå 
köps in till folkbiblioteket, eftersom den når ut och uppskattas av en användargrupp som 
är svårlockad till att börja läsa. En annan informant menar, att hon inte vill bestämma 
vad barn och ungdomar ska få låna på folkbiblioteket. Hon tar bland annat upp litteratur 
som är anpassad för äldre åldersgrupper, men som lånas av yngre användare, där hon 
menar att hon låter användarna låna vad de vill och att de själva får upptäcka att boken 
inte är intressant och därför slutar läsa.  

 
Annika: Förhoppningsvis tänker jag att de läser väl några sidor, sen så tycker de inte att 
det är så kul för de känner inte igen någonting och så.  

 
Vår informant Annika menar, att hon inte vill involvera sig i användarnas låneval och 
ser det inte som sin uppgift att bestämma över dem och deras val. Instrumentell 
rationalitet handlar om, att uppfylla mål och att vara så användarvänligt som möjligt och 
vi anser att man kan se dessa faktorer i de ståndpunkterna som våra informanter har 
uttryckt. Ett exempel på ett målrationellt ställningstagande är, att folkbiblioteket vill få 
barn och ungdomar att läsa och därför köper in litteratur som barnbibliotekarierna själva 
kan se som tvivelaktig, men som de vet att dessa barn och ungdomar gillar och vill läsa.  
 
Ett tydligt exempel på instrumentell rationalitet är det biblioteksråd som en av våra 
informanters folkbibliotek har. Rådet består av elever som får komma med önskemål 
och inköpsförslag till folkbiblioteket. Vår informant berättade, att det som köptes in 
utifrån barn- och ungdomars inköpsförslag kunde kritiseras av en vuxen användargrupp, 
som exempelvis föräldrar. Exemplet visar på en användarstyrning där barn- och 
ungdomars önskemål tillgodoses och tas på allvar.  
 
En av våra informanter berättar om folkbibliotekets samarbete med förskolan, där 
folkbiblioteket skickade ut boklådor med barnböcker. Kritik riktades av 
förskolepersonalen mot en av böckerna som fanns i boklådan. De menade, att om 
folkbiblioteket fortsatte skicka sådana böcker ville förskolan inte ha fler boklådor. 
Informanten menar, att folkbibliotekspersonalen blivit mer återhållsamma med vilka 
böcker de skickar med boklådan. Samma kritiserade bok fick även en ny placering på 
folkbiblioteket. 

 
Beatrice: Så vad vi gjorde var faktiskt att vi plockade bort den från bilderbokstrågen och 
satte in den bland hcf kapitelböcker istället. Dels så vänder den sig till lite äldre barn kan 
man säga. Jag tror inte de riktigt små barnen förstår ironin i den här texten och bilderna. 
Det passar barn från kanske sex till åtta, nio år och då är det den åldersgruppen man lite 
grann vänder sig till när det gäller de här kapitelböckerna också.  Så att då blev det lite 



 

 

48 

 

mer att man måste söka upp den boken aktivt än att man bara råkade få den i handen, som 
ett litet barn.    

 
När folkbiblioteket anpassar sina tjänster efter användarnas synpunkter tyder det på en 
instrumentell rationalitet. I detta fall visar det sig att användarnas omdöme och 
värderingar, är viktigare än bibliotekspersonalens personliga uppfattningar.  
 
I detta kapitel har vi kategoriserat informanternas uttalanden utifrån Vestheims två 
rationalitetskategorier: värderationalitet samt instrumentell rationalitet. Vi anser, att en 
del uttalanden tyder på ett värderationellt förhållningssätt, trots att våra informanter 
strävar efter en neutral hållning i sin yrkesprofession, vilket borde visa på ett 
förhållningssätt som bygger på instrumentell rationalitet. Många gånger agerar våra 
informanter utifrån en etisk värdegrund som inte bygger på en neutralitetsprincip. 
Informanternas svar uppvisar ofta, ett mångfacetterat och komplext förhållningssätt, där 
de båda rationalitetskategorierna vävs samman. Vi har kunnat se att de båda 
rationalitetskategorierna finns representerade hos alla våra informanter. Dessa utgör 
enligt Vestheim folkbibliotekets två integrerande värdegrunder79. I nästa kapitel 
kommer vi att föra en diskussion kring informanternas svar och vår kategorisering av 
dessa kopplat till neutralitetsprincipen, åsiktsfrihet och demokrati som vi tidigare tagit 
upp i vår litteraturgenomgång.  

                                                            

79 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
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7. Diskussion  
 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring resultatet och analysen av vår 
studie kopplat till tidigare forskning samt våra egna reflektioner om detta ämne.  
 
Vestheim menar, att folkbiblioteken vilar på två skilda värdegrunder; värderationalitet 
och instrumentell rationalitet80. Dessa värdegrunder samexisterar och fungerar som 
motpoler till varandra. Vestheim menar, att den instrumentella rationaliteten har blivit 
allt mer betydelsefull för folkbiblioteken och att det numera har blivit det rådande 
förhållningssättet. Vestheim anser, att detta är ett demokratiskt problem eftersom mål 
och användarstyrning påverkar folkbibliotekets medieutbud och tjänster och att 
bibliotekariens personliga och yrkesetiska värderingar hamnar i skymundan. Vestheim 
påpekar, att det till stor del kommer att vara den målrationella användaren som styr 
folkbiblioteket utefter sina egna särintressen och att denna användare inte representerar 
folkbibliotekets användargrupp i stort81. I vår studie kan vi se, att de båda 
värdegrunderna finns representerade i de svar vi har fått av våra informanter. I en del 
svar gick det att urskilja de båda värdegrunderna och detta visar, att kategorierna är 
komplexa och integrerade i varandra hos informanternas tankar kring biblioteket och 
dess tjänster samt i deras yrkesroll som barnbibliotekarie. Vi anser, att de två 
värdegrunderna kompletterar varandra när de samspelar i harmoni, det vill säga att 
ingen av värdegrunderna dominerar över den andra. I en ytterlighet av den 
värderationella värdegrunden kan folkbiblioteket ges ett existentiellt värde bara genom 
att finnas som institution, även om det skulle innebära att någon användare inte 
någonsin använde sig av det. Det existentiella värdet ligger här i de demokratiska 
värderingar som folkbiblioteket representerar. Våra informanter tog bland annat upp att 
folkbiblioteket ska verka för människors rätt till ett livslång lärande, ett brett sortiment 
av medier där många olika åsikter representeras, vara till för alla medborgare och att 
tillhandahålla kostnadsfria medier. Den andra ytterligheten, angående den 
instrumentella rationaliteten hade inneburit att folkbibliotekets existentiella värde 
grundar sig på lönsamhet, där besöks- och lånesiffror värderas högt. Några av de svar vi 
fick av våra informanter kring deras syn på folkbiblioteket som en demokratisk 
institution beskrev att folkbibliotekets viktiga uppgift är att lyssna på sina användare 
och särskilt vid inköp av medier. Informanterna poängterade att folkbiblioteket är till för 
användarna och att det är de som genom skattepengar betalar för folkbibliotekets 
verksamhet. Om folkbiblioteket helt hade styrts av en instrumentell rationalitets 
värdegrund, hade de köpt in medier som önskats av användare, oavsett hur smalt ämnet 
är. Detta bidrar till att folkbiblioteket hade prioriterat en särskild användargrupp som 
hörs och ställer krav på folkbibliotekets utbud och tjänster. Vestheim kallar denna 
användargrupp för den målrationella användaren82. För att tillgodose den målrationella 
användaren måste folkbiblioteket omprioritera sina resurser på bekostnad av den stora 
allmänna användargruppen.  
 

                                                            

80 Geir Vestheim (1997) kap. 17-18. 
81 Geir Vestheim (1992) kap. 3. 
82 Geir Vestheim (1992) kap. 3. 
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Habermas menar, att den offentliga sfären är en ”plats” där människor kan mötas för att 
kommunicera och föra dialoger samt föra kritiska resonemang83. Den offentliga sfären 
existerar mellan den marknadsmässiga sfären och den statliga sfären. Vestheim menar, 
att folkbiblioteket är en av de få offentliga mötesplatser som finns kvar i vårt 
samhälle84. För att folkbiblioteket ska kunna fungera som en mötesplats där 
diskussioner och kritiska resonemang förs, menar vi, att det krävs åsiktsfrihet och en 
rättighet att kunna söka samt inhämta information för alla medborgare. Samek menar, 
att folkbibliotek bör stå för humanistiska värden som ska upprätthålla tolerans, 
demokrati och de mänskliga rättigheterna85. Även Durrani menar, att folkbiblioteket bör 
stå för humanistiska värden och att det är viktigt att bibliotekarierna är medvetna om de 
sociala värderingar som råder i samhället och de krafter som försöker påverka 
folkbiblioteket i en odemokratisk riktning86. Några av våra informanter nämner, att 
folkbiblioteket ska representera de värderingar och normer som råder i samhället. De 
nämner till exempel, att de inte vill förmedla medier som förhärligar rasism eller 
kvinnoförakt. Två av våra informanter diskuterade hur de skulle behandla politiskt 
material som tenderar att framstå som propaganda. De menar, att det kan vara 
problematiskt med partier som inte helt delar de demokratiska värderingar som kan ses 
som normer i samhället, men som ändå har blivit valda av folket i demokratiska val. 
Dilemmat för folkbiblioteket blir om de ska tillhandahålla material från dessa partier 
eller om de ska utesluta material som står för åsikter och värderingar som inte 
folkbiblioteket delar. Samhällets normer och värderingar är inte beständiga, utan 
förnyas och förändras hela tiden, vilket kan innebära en annan syn på till exempel 
åsiktsfrihet. Här kan vi ställa oss frågan om hur folkbiblioteket ska förhålla sig och stå 
för en högre humanistisk värdegrund, som Samek menar, innebär tolerans, demokrati 
och skydd för de mänskliga rättigheterna?  
 
Åsiktsfrihet står för att alla människor har rätt till sina åsikter samt att få uttrycka dessa. 
Hur folkbiblioteket ska hantera människors åsikter och värderingar råder det delade 
meningar om. ALA menar, att folkbibliotekets användare ska få ta del av information 
som kan innefatta en mängd olika åsikter utan att detta ska granskas av en yttre makt, 
som exempelvis rättsväsendet87. På detta sätt visar ALA att de amerikanska 
folkbibliotekens värderingar bör ligga på en högre nivå än det amerikanska samhällets, 
för att i första hand tillgodose de mänskliga rättigheterna. Vi menar, att den 
humanistiska värdegrunden hos folkbiblioteken kan stå i konflikt med samhällets 
värdegrund. Ett exempel är Patriot Act i USA där tvivelaktiga åsikter ska registreras och 
lämnas ut till det amerikanska rättsväsendet. Herring kritiserar ALAs definition 
angående åsiktsfrihet och menar, att folkbiblioteken inte kan upprätthålla total 
åsiktsfrihet, eftersom folkbiblioteken då hade fått skildra precis allt88. Han menar, att 
detta inte kan ske, eftersom bibliotekarierna måste göra ett inköpsurval av medier till 
sitt folkbibliotek.  Herring menar, att det är hyckleri att bibliotekariernas urval ses som 
professionellt medan användarnas kritik mot folkbibliotekets mediebestånd ses som 

                                                            

83 Jürgen Habermas (1998) kap. 1. 
84 Geir Vestheim (1997) kap.4. 
85 Toni Samek, s. 1-40. 
86 Shiraz Durrani, s. 123-126 
87 Office of Intellectual Freedom, s. 3-52. 
88 Mark Y. Herring, s. 26-32 
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censur. Även Moody kommenterar bibliotekariers syn på censur på folkbiblioteken89. I 
hennes undersökning, visar det sig att det var skillnad på folkbibliotekariernas tanke och 
handling kring censur. Hennes informanter svarade, att de var emot censur men 
samtidigt kunde de självcensurera medier för att undvika kontroverser med användarna. 
Två av våra informanter säger själva, att de har censurerat en bok som folkbiblioteket 
köpt in, men de poängterar även att det är den enda boken de har censurerat samt att 
beslutet föregicks av en diskussion kollegor emellan. Våra informanters svar visar, att 
de är väl medvetna om sin utförda handling och benämner den själva som censur. Även 
om censur inte är vanligt förekommande hos våra informanter, är vi väl medvetna om 
att en viss form av censur förekommer på nästan alla folkbibliotek vid inköp och urval 
av medier. En av våra informanter nämner till exempel, att hon undviker att köpa in 
litteratur med stereotypa genusskildringar.  
 
Vad människor anser är kontroversiellt påverkas av våra moraliska värderingar, som i 
sin tur är knutna till den tid och kultur vi lever i. DelFattore menar, att en del litteratur 
har genomgått en förändring till att bli mer realistisk och spegla det nya samhället där 
nya värderingar har uppstått90. Dessa värderingar delas inte av alla människor och 
därför har kritik riktats mot denna litteratur och kontroverser har uppstått. Våra 
informanter menar, att kontroverser mellan användare och barnbibliotekarie inte är 
särskilt vanligt förekommande. Alla har ändå upplevt situationer där användare riktat 
kritik mot ett medie på grund av dess innehåll. I de flesta av de fall som våra 
informanter berättat om har inte användarens kritik lett till att folkbiblioteket gallrat bort 
mediet. I något fall har kritiken från användaren medfört att litteratur har tagits bort, 
men endast för att barnbibliotekarien tyckte att kritiken var befogad och vår informant 
ansåg att böckerna inte hörde hemma på hennes folkbibliotek. I vissa fall, har kritiken 
från användarna lett till andra åtgärder i hanteringen av mediet, som till exempel att 
omplacera litteratur. I vår studie menar informanterna, att kritik från användarna har 
riktats mot skilda ämnen som mediets språkhantering, våld, droger, sex, kiss och bajs, 
mediets skildring av julen och religion. Detta visar, att vad som anses vara 
kontroversiellt i ett medie riktat till barn och ungdomar många gånger är individuellt 
och att det ibland kan vara svårt att förutse vad som kommer att väcka anstöt hos 
användarna. I vår studie nämner informanterna, att den största delen av kritiken mot 
barn- och ungdomsmedier framförs av vuxna och inte av barn- och ungdomarna själva. 
Informanterna nämner, att den kritik som barn och ungdomar själva framför är att 
mediets innehåll är tråkigt. En del av informanterna berättar att det som vuxna reagerar 
på i innehållet i barn- och ungdomsmedier många gånger kan vara uppskattat och 
efterfrågat av barn- och ungdomarna själva. Bodart menar, bland annat, att vuxna ofta 
anser ungdomslitteratur vara kontroversiellt eftersom den tar upp och skildrar ämnen 
som vuxenvärlden ofta vill skydda ungdomar ifrån. Bodart menar, att det många gånger 
råder ett motsattförhållande mellan vuxna och ungdomar kring de ämnen som 
ungdomslitteraturen skildrar, medan ungdomar vill läsa och ta del av svåra men aktuella 
och relevanta ämnen som berör dem, vill vuxenvärlden skydda dem från dessa ämnen. 
En intressant infallsvinkel, anser vi, hade varit att låta användarna komma till tals 
angående deras syn på folkbibliotekets medier riktat mot barn och ungdomar. Detta för 
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att ta reda på vad som anses vara kontroversiellt, samt hur användarna anser att 
barnbibliotekarier ska hantera dessa medier.  
 
I våra intervjuer med informanterna menar de alla, att det är viktigt att de ställer sig 
neutrala i sin yrkesprofession och detta särskilt när de köper in medier. Det visar sig 
dock, att det finns ett komplext förhållningssätt till att ställa sig neutral i sin yrkesroll 
som barnbibliotekarie. Några av våra informanter menar, att det handlar om 
yrkesprofessionalitet att vara objektiv och lägga sina egna värderingar åt sidan när de 
köper in medier. Att ställa sig neutral innebär enligt IFLA att bibliotekarien inte ska 
påverkas av sina personliga, moraliska, politiska eller religiösa värderingar i sin 
yrkesutövning91.  Det framkom emellertid i våra intervjuer med informanterna, att de la 
in värderingar, som till exempel vilken författare som skrivit boken när de köper in 
litteratur. Detta visar, att det är svårt att hålla sig helt neutral i sin profession och det 
visar sig tydligast när våra informanter kommer in på ämnet bokprat. Vid detta ämne, sa 
sig de flesta av våra informanter, att de inte ställde sig neutrala. De menar, att det är 
viktigt att de själva gillar eller kan stå för de böcker de bokpratar om. En av våra 
informanter nämnde, att hennes bokprat reflekterar hennes personliga människosyn 
oavsett om hon gör det medvetet eller inte. Frågan är om det går att förhålla sig neutral 
som barnbibliotekarie på folkbibliotek? Jensen menar, att det inte går att uppnå 
neutralitet som bibliotekarie92.  Han menar, att alla människor lever i ett samhälle med 
en dominerande ideologi som vi omedvetet eller medvetet påverkas av och förhåller oss 
till. Jensen menar, att ställa sig neutral innebär, att man följer den rådande ideologin, 
vilket han menar inte är ett neutralt ställningstagande. Alla våra informanter har visat på 
värderationella uppfattningar vid intervjuerna och detta går emot neutralitetsprincipen, 
eftersom det värderationella förhållningssättet står för bibliotekariens personliga och 
moraliska samt yrkesetiska värderingar. Detta dualistiska synsätt, att ställa sig neutral 
samtidigt som man har moraliska värderingar som styr ens yrkesprofession anser vi 
även går att urskilja i IFLAs riktlinjer för folkbibliotek. Samtidigt som IFLA 
förespråkar ett neutralt ställningstagande för bibliotekariekåren, menar de även att 
bibliotekarier ska stå för värderingar som grundar sig på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Vi menar, precis som Jensen, att FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna är en del av den rådande ideologin i vårt samhälle och att dela 
dessa värderingar är i sig inte ett neutralt ställningstagande.  
 
En annan fråga är, om det ens är eftersträvansvärt att förhålla sig neutral som 
bibliotekarie? Några som ställer sig denna fråga är Alfino och Pierce som menar, att 
skiftet till ett informationssamhälle medförde en förändring för folkbiblioteket och dess 
hantering av information93. Nu för tiden finns all sorts information att tillgå genom 
Internet och detta medför att även olämplig information blir tillgänglig på 
folkbiblioteken. Vi menar, att neutralitetsprincipen kan bli problematisk att förhålla sig 
till som barnbibliotekarie, när det gäller den mängd information som finns tillgänglig 
idag. En stor del av den information, som finns gratis tillgänglig via Internet har inte 
haft en naturlig plats på folkbiblioteket tidigare, vilket underlättade det neutrala 
ställningstagandet. Vi menar, att det neutrala ställningstagandet numera kanske inte är 
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den princip barnbibliotekarier bör sträva efter, utan att exempelvis FN:s deklaration för 
de mänskliga rättigheterna är de grundregler som barnbibliotekarier bör eftersträva. Vi 
anser, att det humanistiska synsättet bör sätta sin prägel på yrkesprofessionen som 
barnbibliotekarie där värderingar ska grunda sig på FN:s deklaration för de mänskliga 
rättigheterna. Ett icke neutralt ställningstagande innebär inte, att yrkesprofessionen ska 
påverkas av individers personliga, politiska eller religiösa åsikter.   
 
Det finns en strävan hos våra informanter efter att förhålla sig neutral i sin yrkesroll. De 
olika momenten som uppstår i yrket kräver dock ett flexiblare förhållningssätt eftersom 
det inte finns något rätt svar på olika omständigheter. Som vi tidigare har nämnt har vi 
tolkat många av våra informanters svar som värderationella. I något fall berättar två av 
barnbibliotekarierna om att de censurerat en bok på grund av att de ansåg att det inte var 
moraliskt försvarbart att tillhandahålla på deras folkbibliotek De två informanterna 
förde en dialog med sina kollegor angående denna bok och hur de skulle hantera den. 
Alla var enhälliga om att censurera boken. Dialogen kollegorna emellan visar på ett 
ickeneutralt ställningstagande och grundar sig på deras moraliska värderingar. 
Komplexiteten i att handla efter det etiskt korrekta ligger i att behöva välja mellan att 
förhålla sig neutral eller att följa sina värderingar.  
 
Den etikdebatt som pågick i Danmark angående självmordshandboken som Balslev och 
Rosenqvists hänvisar till, visar på dilemmat att förhålla sig yrkesprofessionellt neutral 
eller utgå från sin egen moraliska uppfattning. Här uppstår frågan vilken handling som 
är den mest etiskt riktiga och om bibliotekarien ska kunna hållas juridiskt ansvarig för 
användares handlingar. Alla våra informanter menar, att de har något ansvar i sin 
medieförmedling riktat mot barn och ungdomar. Några av våra informanter var av den 
meningen, att de lade över ansvaret på användarnas eget omdöme när det gällde att 
bestämma vad som är lämpligt. Informanterna menar, att om det handlar om mindre 
barn är det upp till föräldrarna eller vårdnadshavare att skydda sina barn. Det visar sig i 
vår studie att alla informanter, även de som påpekade användarens eget omdöme när det 
gäller vad som är lämpligt, har berättat om handlingar, som vi menar, visar på att de 
styrs av en ansvarskänsla som grundar sig på moraliska värderingar. Exempel på sådana 
handlingar är att prata med läraren innan ett bokprat om svåra ämnen så att ingen elev 
ska känna sig utpekad eller kränkt, att censurera böcker som inte anses lämpliga för 
barn och ungdomar, att placera böcker så att inte allt för små barn får tag på dem, att 
föra en dialog med musikkunniga människor så att folkbiblioteket inte köper in 
olämpliga skivor och att till största del köpa in trivsamma och pedagogiska TV-spel 
riktat till lägre åldersgrupper. Dessa handlingar, anser vi, grundar sig inte i ett neutralt 
ställningstagande, utan påverkas av den målgrupp som barnbibliotekarien riktar sig mot. 
En intressant frågeställning är om barnbibliotekarier har ett mer komplicerat förhållande 
till neutralitetsprincipen än bibliotekarier som arbetar med en vuxen målgrupp? 
Samtidigt kan man även ställa frågan om det är eftersträvansvärt för barnbibliotekarier 
att förhålla sig neutral i sin yrkesprofession då deras arbete riktar sig mot barn och 
ungdomar?  
 
Våra informanter nämner, att det är viktigt att ta barn- och ungdomars önskemål och 
åsikter på allvar. Det kan gälla både vid inköp av medier till folkbiblioteket, men också 
att lyssna på barnen och ungdomarnas åsikter och tankar. Vi menar, att folkbiblioteket 
spelar en viktig roll för barn och ungdomar, eftersom den fungerar som en mötesplats 
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och står för alla medborgares rätt till att föra diskussioner och inhämta information. 
Detta kan vara särskilt viktigt för grupperna barn och ungdomar eftersom de inte har en 
stor röst och inflytande i samhället. Folkbiblioteken kan fungera som en av de få 
samhälleliga institutioner där barn och ungdomar får en naturlig plats att vistas i och 
framföra sina tankar.  
 
I detta kapitel har vi diskuterat informanternas svar, utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter samt relevanta resonemang, som tas upp i vår litteraturgenomgång. I en 
del av våra informanters uttalanden, menar vi, att de båda rationalitetskategorierna går 
att utläsa, vilket i sin tur pekar på hur komplexa de två rationalitetskategorierna är. Att 
inta ett neutralt ställningstagande ansågs viktigt av alla våra informanter, samtidigt som 
de flesta menade att de inte gjorde det vid exempelvis bokprat. Frågan om det är mindre 
eftersträvansvärt att ställa sig neutral i sin yrkesroll som barnbibliotekarie än 
bibliotekarier som arbetar med en vuxenmålgrupp ställs. Samtidigt ställs frågan om 
folkbiblioteken borde eftersträva att stå för en neutral värdegrund, eller om 
folkbiblioteket borde sträva efter att stå för en högre humanistisk värdegrund som 
grundar sig på tolerans, demokrati samt de mänskliga rättigheterna? 
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8. Slutsatser 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att ta reda på några barnbibliotekariers syn på 
och hantering av medier som innehåller ämnen med kontroversiell karaktär. Vår studie 
bygger på sex stycken intervjuer gjorda med verksamma barnbibliotekarier. I detta 
kapitel kommer vi att besvara våra frågeställningar med hjälp utav det material vi har 
fått fram genom vårt resultat och vår analys i denna studie.  
 
 
Vilka ämnesskildringar anser barnbibliotekarier vara av kontroversiell karaktär? 
 
I vår studie nämndes olika ämneskategorier som våra informanter ansåg vara mer 
tvivelaktiga eller kontroversiella i medier riktat till barn och ungdomar. Alla 
informanterna poängterade att en väsentlig faktor var hur ämnet skildrades och 
behandlades. De ämneskategorier som informanterna nämnde till att vara tvivelaktiga 
eller kontroversiella var rasism, kvinnodiskriminering, spekulativt våld, sex, glorifiering 
av droger och stereotypa genusskildringar. Informanterna menade, att dessa 
ämneskategorier mycket väl får skildras och behandlas i folkbibliotekets medieutbud 
riktat mot barn och ungdomar, men att det krävs en skicklighet för att förmedla dessa 
ämnen på ett professionellt sätt. Det våra informanter betonade var viktigt i innehållet 
av medier är att de inte skildrar dessa ämneskategorier på ett spekulativt, glorifierande 
eller stereotypa sätt.  Några av våra informanter nämnde, att vem författaren är, har en 
viss betydelse för hur de ser på och hanterar litteraturen. 
 
Vid jämförelse med vad våra informanter nämnt att användarna ansåg vara 
kontroversiellt i medier riktat till barn och ungdomar fanns det likheter och olikheter 
med barnbibliotekariernas personliga synpunkter på mediers innehåll. Den vanligaste 
kritiken från användare handlar om hur språket uttrycks och skildras i mediet. Många 
ungdomsböcker använder sig av svordomar, slang och könsord för att skapa en 
realistisk trovärdighet och detta upprör en hel del användare. Andra kontroversiella 
ämneskategorier är våldsspekulativa skildringar, sex, glorifiering av droger, kiss och 
bajs, julen och religion.  
 
 
Hur hanterar barnbibliotekarier medier med kontroversiella ämnesskildringar? 
 
Våra informanters hantering av medier med kontroversiella ämnesskildringar kan se 
väldigt olikartad ut. Generellt sett har våra informanter ett öppet förhållningssätt till 
ämnesskildringar som kan anses vara kontroversiella, eftersom de trots kritik från 
användare, oftast inte anpassar sig efter deras synpunkter. Några av våra informanter 
nämner att inget ämne är tabu på deras folkbibliotek. Våra informanter berättar, att de 
ibland särbehandlar vissa medier som de själva eller användarna anser vara 
kontroversiella. I somliga fall kan det innebära att exempelvis bilderböcker som mindre 
barn kan uppleva upprörande placeras på kapitelbokshyllan. Likaså litteratur, som 
skickats till förskolor i så kallade boklådor, har tagits bort när kritik från förskolan 
framförts mot böckerna. Andra åtgärder har varit, att vid bokprat prata med läraren i 
förhand angående de ämnen som ska tas upp, så att ingen elev ska känna sig utpekad 
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eller kränkt. Vid inköp görs ett urval där våra informanter försöker hålla sig neutrala, 
men undviker ändå att köpa in vissa medier beroende på dess ämnesskildring, kvalitet 
och mediets upphovsmän, som till exempel författare. Några av våra informanter 
nämnde, att de har censurerat eller gallrat litteratur på grund av mediets innehåll. 
Censuren, av en särskild bok grundar sig på våra informanters eget ställningstagande, då 
de ansåg boken som olämplig för barn och ungdomar att läsa. I det andra fallet, handlar 
det om två barn som framfört kritik mot två böcker, som de upplevt kränkande. Vår 
informant ansåg att kritiken var befogad och gallrade böckerna.  
 
 
Förekommer det kontroverser mellan användare och barnbibliotekarier angående 
medieutbudet? Om så, hur tar sig kontroverserna uttryck? 
 
Våra informanter menade, att det inte är särskilt vanligt med kontroverser mellan dem 
och användarna angående folkbibliotekets medieutbud riktat mot barn och ungdomar. 
Trots detta, hade alla varit med om situationer där användare framfört kritik mot 
innehållet i ett medie, som tillhandahölls på folkbiblioteket. I några fall har kritiken från 
användarna yttrat sig i ett ifrågasättande av hur folkbiblioteket kan tillhandahålla ett 
medie med ett sådant innehåll. I ett fåtal mer extrema fall har användarna yrkat på att 
folkbiblioteket ska ta bort mediet från sitt bestånd. En distinkt skillnad förekommer i de 
kontroverser som har uppstått mellan våra informanter och användare. I de flesta fallen 
har kontroversen yttrat sig i form av en konstruktiv diskussion där det finns respekt 
mellan båda parter. I några fall har kontroversen utvecklats till osämja mellan 
användaren och barnbibliotekarien. De användare som framför kritik mot 
ämnesskildringarna i vissa medier riktade till barn och ungdomar är till största del 
vuxna personer och inte barnen eller ungdomarna själva. De användargrupper som mest 
frekvent framförde kritik var föräldrar, lärare och förskolelärare. Den kritik som barn 
och ungdomar själva framförde kring medier handlar oftast om att mediet var tråkigt.  
 
 
Hur påverkar barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som innehåller 
ämnen med kontroversiell karaktär folkbiblioteket som en demokratisk institution?  
 
Alla av våra informanter har en öppen syn kring folkbibliotekets medieutbud. Några av 
dem nämnde att inget ämne är tabu på deras folkbibliotek. Detta visar att informanterna 
tycker att det är viktigt att folkbiblioteket tar upp många skilda åsikter samt ämnen som 
kan ses som svåra och därmed kontroversiella. Om ett folkbibliotek ska kunna ses som 
en demokratisk institution är det viktigt att all sorts information finns representerad där. 
Folkbiblioteket fungerar även som en offentlig mötesplats där barn och ungdomar kan 
vistas och få sina röster hörda och att det de har att framföra ses som viktigt. Barn- och 
ungdomars åsikter hamnar ofta i skymundan i samhället i stort och därför kan 
folkbiblioteket ses som en viktig demokratisk arena för dessa grupper, där deras åsikter 
tas på allvar. Våra informanter menar, att det är viktigt att lyssna på barnen och 
ungdomarna och ta till sig av deras åsikter. Detta är inte alltid problemfritt då vuxnas 
åsikter kan stå i konflikt med barn- och ungdomars. I vår studie har det framkommit att 
de medier barn och ungdomar många gånger gillar och uppskattar har upprört vuxna, 
som menar att mediet är olämpligt för dessa grupper. Med tanke på att denna konflikt 
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förekommer är det väsentligt att barnbibliotekarier lyssnar och tar barn- och ungdomars 
åsikter på allvar.  
 
I vår studie nämnde alla informanter, att det var viktigt att förhålla sig neutral och att 
detta i sig visar på en yrkesmässig professionalitet. Att ställa sig neutral innebär, att 
ingen form av etiskt ställningstagande görs, utan barnbibliotekarien drivs av ett 
objektivt förhållningssätt. I vår studie nämndes en strävan och vikt efter att ställa sig 
neutral, samtidigt, anser vi, att många av informanternas uttalanden visar på att de ändå 
följer en etisk värdegrund. Vi menar, att det inte behöver vara fel att följa en etisk 
värdegrund, eftersom en humanistisk sådan bygger på tolerans, demokrati och de 
mänskliga rättigheterna.  Vi menar även, att det går att diskutera om man som 
barnbibliotekarie bör eftersträva att förhålla sig helt neutral eftersom den målgrupp 
barnbibliotekarien vänder sig till är i behov av ett etiskt ansvarstagande. 
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9. Sammanfattning 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på barnbibliotekariers syn på och hantering 
av medier med ett kontroversiellt ämnesinnehåll. Vi menar att vår inriktning av 
folkbibliotekets medieförmedling mot barn och ungdomar är särskilt intressant att 
undersöka eftersom denna grupp i de flesta fall representeras av vuxna, där barn- och 
ungdomars yttrande- och åsiktsfrihet många gånger står i konflikt med det skydd som 
vuxenvärlden vill ge dem. I flera demokratiska länder förekommer det olika och vida 
kända kontroverser kring folkbibliotekets medieutbud. Vi är intresserade av att ta reda 
på hur det ser ut på svenska folkbibliotek genom våra frågeställningar: 
 

1. Vilka ämnesskildringar anser barnbibliotekarier vara av kontroversiell karaktär? 
 

2. Hur hanterar barnbibliotekarier medier med kontroversiella ämnesskildringar? 
 

3. Förekommer det kontroverser mellan användare och barnbibliotekarier angående 
medieutbudet? Om så, hur tar sig kontroverserna uttryck? 

 
      4.   Hur påverkar barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som innehåller    
            ämnen med kontroversiell karaktär folkbiblioteket som en demokratisk   
            institution?  
       
Diskussion kring folkbibliotekariens intagande av ett neutralt ställningstagande i sin 
yrkesprofession förs i biblioteksvärlden. Neutralitetsprincipen innebär och ska verka för 
ett objektivt synsätt hos bibliotekarier där inga personliga moraliska värderingar ska 
påverka yrkesutövningen. I diskussionen kring denna princip ifrågasätts den av några 
författare eftersom de menar, att ett neutralt ställningstagande aldrig kan vara neutralt, 
utan endast ett upprätthållande av den dominerande ideologin. En annan diskussion som 
förs i biblioteksvärlden handlar om åsiktsfrihet, där folkbiblioteken ska stå och verka för 
åsikts- och yttrandefrihet, samtidigt som de ofta är begränsade i vad de kan 
tillhandahålla i sitt medieutbud. 
 
Vår teoretiska utgångspunkt i denna uppsats bygger på Vestheims teori kring 
folkbiblioteket som en del av den offentliga sfären. Vestheim har utformat två 
rationalitetskategorier; värderationalitet och instrumentell rationalitet, där den först 
nämnda står för värden som grundar sig på en estetisk och humanistisk tradition, som 
exempelvis mänsklig lycka och frihet samt personlig utveckling, medan den 
instrumentella rationaliteten i sin tur står för att vara målorienterad där ekonomi, politik 
och byråkrati utgör styrande drivkrafter.  Vi har använt oss av Jürgen Habermas teori 
kring offentlighet. Offentligheten tog successivt form i början av 1500-talet eftersom 
behovet av en mötesplats för att kunna föra diskussioner och utbyta kritiska tankar 
uppstod. Den offentliga sfären fick en allt större betydelse under 1600- och 1700- talet 
och fungerade slutligen som en demokratisk sfär, där åsiktsfrihet och fria debatter utan 
statlig inblandning, utmärker det som Habermas kallar för den borgerliga offentligheten. 
I denna undersökning har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer, för att få svar på 
barnbibliotekariers syn och tankar kring kontroversiella ämnesinnehåll i medier riktade 
mot barn och ungdomar. Alla våra intervjuer är gjorda på folkbibliotek, där några av 
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dem även har fungerat som integrerade skolbibliotek i södra Sverige. De individer, som 
utgör denna uppsats informanter, är sex stycken barnbibliotekarier eller bibliotekarier 
som bland annat arbetar mot gruppen barn och ungdomar. 
 
I resultatet av våra intervjuer kom vi bland annat fram till, att informanterna tyckte att 
det var viktigt som barnbibliotekarie att förhålla sig neutral i sin yrkesprofession, trots 
detta ansåg de flesta av våra informanter att de inte förhöll sig neutrala vid bokprat och 
inte helt eftersträvade detta förhållningssätt när det gällde bokprat. Vi kom även fram 
till, att våra informanter inte anser något ämne som tabu på folkbiblioteket, men att 
skildringen av ämnet är viktigt och många gånger avgörande i bedömningen av mediets 
lämplighet, riktat mot gruppen barn och ungdomar. Våra informanter ansåg att medier 
vars innehåll på något sätt förhärligade eller glorifierade våld, sex och droger kunde ses 
som olämpliga för barn och ungdomar. Hanteringen av medier med ett kontroversiellt 
innehåll hanterades olika hos våra informanter, från att censurera det till att försvara 
mediets existens, på folkbiblioteket. De medier vars ämnesskildringar upprört och 
kritiserats av användare har bestått av våld, sex droger, religion, julen, kiss och bajs. 
Den generellt vanligaste kritiken från användarna är det språkbruk mediet använder sig 
av, som exempelvis svordomar och könsord. Den främsta kritiken, mot folkbibliotekets 
medieutbud riktat mot gruppen barn och ungdomar kommer från vuxna och inte från 
barn och ungdomar själva. Den kritik som framförs gentemot folkbibliotekets 
medieutbud kan ta sig olika uttryck, från konstruktiva diskussioner till mer aggressiva 
dispyter. Emellertid framkom det i vår studie att kontroverser mellan användare och 
barnbibliotekarier inte är särskilt vanligt, men att det förekommer. 
 
Genom att kategorisera svaren vi fått från informanterna utifrån Vestheims två 
rationalitetskategorier, har vi kunnat se att dessa två värdegrunder finns representerade 
hos alla våra informanter. Informanternas uttalanden som tyder på ett synsätt där etiska 
värderingar styr deras yrkesutövning påvisar ett värderationellt förhållningssätt, medan 
ett neutralt och användaranpassat yrkesutövande pekar på ett instrumentellt rationellt 
förhållningssätt. De båda rationalitetskategorierna är komplexa och båda två är många 
gånger integrerade i informanternas svar. Ett exempel på detta är, informanternas åsikter 
kring vikten av att ställa sig neutral i sin yrkesroll som barnbibliotekarie samtidigt, som 
de menar att de inte alltid kan eller vill inta detta förhållningssätt.  
 
Våra informanter menar att det är viktigt att ta barn- och ungdomars åsikter på allvar 
och att inget ämne ska vara förbjudet på deras folkbibliotek. Detta, menar vi, utgör en 
stark grund för folkbiblioteket som en demokratisk mötesplats och särskilt för de 
grupper som inte har stort inflytande i det övriga samhället. 
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Intervjuguide 
 
 
 
Demokrati  

• Hur ser ni på folkbibliotekets uppgift att tillgodose allmänheten och verka som 
en demokratisk institution? 

• Hur ställer ni er till att vara neutrala i er yrkesprofession? (angående medieurval, 
förmedling, tillgängliggörande) 

• Hur ställer ni er till att folkbiblioteket som demokratisk institution kan 
tillhandahålla medier med odemokratiska värderingar? 

• Hur viktigt anser ni att det är att folkbiblioteket representerar en mängd olika 
åsikter?  

 
 
 
Barnbibliotekarien 

• Vad anser ni personligen är kontroversiellt eller tvivelaktigt innehåll i medier 
riktat till barn och ungdomar? 

• Vad anser ni att folkbiblioteket har för ansvar gentemot barn och ungdomar i sin 
medieförmedling?  

• Hur hanterar ni medier med kontroversiellt innehåll, angående medieurval, 
förmedling och tillgängliggörande? 

• Om ni hade ett icke begränsat medieanslag och ett obegränsat 
biblioteksutrymme hade ni då kunnat tänka er att köpa in vilket medium som 
helst oavsett dess innehålls skildring?  

 
 
Användarna 

• Vad har användare framhävt vara kontroversiellt innehåll? 
• Har ni varit med om en konflikt där användare ifrågasatt folkbibliotekets 

medieutbud? Vad handlade den om och hur gick ni tillväga för att lösa den? 
• Hur kan användarnas åsikter och inflytande påverka barnbibliotekariens 

yrkesutövning? (angående medieurval, förmedling och tillgängliggörande)  
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Hej! 
Vi är två studenter vid namn Cecilia Björk och Sofia Örnberg som läser biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Växjö universitet.  Nu under våren skriver vi vår 
magisteruppsats och skulle gärna vilja intervjua en eller flera barnbibliotekarier på ert 
bibliotek.  
 
Vår uppsats handlar om barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som tar upp 
ämnen vilka kan uppfattas vara av en kontroversiell karaktär. Vi vill bl.a. ta reda på 
vilka ämnen som kan anses vara kontroversiella och om kontroverser mellan 
barnbibliotekarier och användare har förekommit. 
 
Vi skulle uppskatta om ni ville höra med era barnbibliotekarier om de är intresserade av 
att delta i vår intervju. Intervjuerna kommer att ske under vecka 12 och 13. Hör gärna 
av er om ni är intresserade, vill veta mer eller undrar över något.    
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Björk och Sofia Örnberg 
 

 

E-postadress: xxx@student.vxu.se 

 xxx@student.vxu.se  

Telefonnummer: Cecilia  xxxx 

       Sofia     xxxx 

          

 

 


