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Abstract: The focus of this work is to study whether public libraries should
offer their patrons unlimited access to the Internet, or restrict
which sites they can visit. The most common tool used to limit
Internet access is filtering software. The author has administered
four interviews with public librarians working in libraries in
Southern Sweden. All four librarians had different opinions about
restricting Internet access. The most important question asked was
if they had chosen to use filtering, and the reasons for their
decision.

The Internet is becoming more frequently used in modern libraries.
It is a useful source for quickly finding information, but it has
several disadvantages compared to traditional media. The
information can be erroneous, and the amount of information is
enormous. These two problems can make it difficult to find the
desired information and to be sure of its accuracy. The Internet has
also made it much easier for children to access inappropriate
material. These facts demonstrate why librarians have to think
carefully when offering their patrons Internet access.

The librarians interviewed did not think that filtering is a kind of
censorship. Three of the librarians mentioned children when asked
about filtering. Two of them were in favor of filtering, but the third
was against filtering. She stated that in order to learn, children
need to be exposed to information which is suspect, so that they
can be more critical about what they see on the Internet.

The main conclusion is that regardless of the choice of whether or
not to use filtering, librarians need to be aware of the problems
associated with Internet access so they can make an informed
decision. Filtering, in some instances, results in a positive effect,
while in other cases it is inappropriate.

Nyckelord: Filter, filtrering, Internet, folkbibliotek, censur, yttrandefrihet,
tryckfrihet



4



5

,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ

,1/('1,1*  7
     Bakomliggande tankar  7
          %DNJUXQG  7
          9DO�DY�XSSVDWVlPQH  8
     Syfte  9
     Problemformulering 10
     Material 10
     Metod 11
          'HW�SUDNWLVND�JHQRPI|UDQGHW 12

7(25(7,6.�%$.*581' 13
     Internet 13
            9DG�lU�,QWHUQHW" 14
          'H�VW|UVWD�IDURUQD�Sn�,QWHUQHW 15
          ,QWHUQHW�Sn�IRONELEOLRWHN 16
               Intellektuell frihet 17
          6DPPDQIDWWQLQJ 18
     Filtrering av Internet 19
          )LOWUHUD�,QWHUQHW�HOOHU�LQWH" 20
               Argument för filtrering 20
               Argument emot filtrering 21
          8WYlUGHULQJDU�DY�ILOWHU 24
          $OWHUQDWLY�WLOO�ILOWHU 25
          6DPPDQIDWWQLQJ 25
     Riktlinjer biblioteken kan följa 26
����������86$ 26
          (XURSD 27
          6DPPDQIDWWQLQJ 28
     Lagar och förordningar 29
          'HQ�VYHQVND�ODJVWLIWQLQJHQ 29
               Grundlagarna 29
               Bibliotekslagen 30
          81(6&26�V�IRONELEOLRWHNVPDQLIHVW 31
          86$��7KH�)LUVW�$PHQGPHQW 31
          (XURSD 33
          6DPPDQIDWWQLQJ 33
     Forskning 33
          6DPPDQIDWWQLQJ 35



6

5(68/7$7�$9�81'(56g.1,1*(1 36
     Bearbetning av materialet 36
     Analys av materialet 36
     Intervjuresultat 37
          .RUW�SUHVHQWDWLRQ�DY�UHVXOWDWHW 37
          ,QWHUQHW 38
          $QYlQGDUSROLF\ 39
          ,QVWlOOQLQJ�WLOO�,QWHUQHW 40
          )LOWHU�HOOHU�LQWH�ILOWHU" 42
          )LOWHU��HQ�VODJV�FHQVXU" 45
          ,QWHUQHW��VWRUW�SUREOHP��OLWHW�SUREOHP�HOOHU�LQJHW�SUREOHP�DOOV" 46
          0HGGHODV�DQYlQGDUQD�RP�,QWHUQHWV�IDOOJURSDU" 47
          6DPEDQG��,QWHUQHW�±�NYDOLWHWVEHG|PW�EHVWnQG 48
          3UREOHP 49
          .RPPHQWDUHU�IUnQ�DQYlQGDUQD 50
          )UDPWLGHQ 51

',6.866,21 54
     Sammanfattande kommentarer 54
     Legala aspekter 60
     Avslutning 62
          6OXWRUG 65

6DPPDQIDWWQLQJ 66

/LWWHUDWXUI|UWHFNQLQJ 68

%LODJD�� 72

%LODJD�� 73



7

,1/('1,1*

%DNRPOLJJDQGH�WDQNDU

0F&KHVQH\��,�ZRQGHU�LI��LI�,�ZHUH����DQG�,�ZHQW�LQWR�D�SXEOLF�OLEUDU\����DQG�,�ZDQWHG�WR�JHW�D
YDULHW\�RI�SRUQRJUDSKLF�PDWHULDO��ZKDWHYHU�WKH\�KDG�WKHUH��:RXOG�WKH�OLEUDU\�LQ�DQ\�ZD\
VWDQG�LQ�P\�ZD\"�,
P�WDONLQJ�DERXW�KDUG�FRS\�KHUH��SK\VLFDO�VWXII�PDGH�RI�DWRPV��PDJD]LQHV
DQG�VR�RQ��:RXOG�WKHUH�EH�DQ\�DWWHPSW�WR�NHHS�PH�DZD\�IURP�LW��WR�LQWHUIHUH�ZLWK�PH"
6\PRQV��,�ZRXOG�VD\�IURP�P\�SRLQW�RI�YLHZ�WKHUH�VKRXOGQ
W�EH��DQG�LI�WKH�OLEUDU\�GLGQ
W�RZQ
WKLV�PDWHULDO�DQG�\RX�DV�D����\HDU�ROG�DVNHG�IRU�DQ�LQWHUOLEUDU\�ORDQ��WKDW�VKRXOG�EH�JUDQWHG
WR�\RX�MXVW�DV�LW�ZRXOG�EH�WR�DQ�DGXOW�SDWURQ�
(Ann Symons, president i American Library Association, i Hot Wired: "Taking the Dick out
of Moby Dick", 11/97) (http://www.filteringfacts.org/quotes.htm)

%DNJUXQG

De senaste åren har det blivit allt mer vanligt att folkbibliotek erbjuder sina användare tillgång
till Internet. Det är på ett växande antal bibliotek ett naturligt inslag, som användarna också i
allt större utsträckning tar för givet ska finnas. Internet är en tjänst som skiljer sig från det
tradi-tionella biblioteksutbudet. Bibliotekets övriga bestånd har blivit kvalitetsgranskat av
utbildad personal, medan informationen på Internet inte blivit kontrollerad av någon. I princip
kan vem som helst lägga ut vad som helst för alla att ta del av på nätet.

På Internet finns en stor mängd våldsbetonat material och pornografi, men det finns även att
tillgå på många andra sätt och det är en växande industri. Problemet med Internet är att
informationen här är väldigt lättåtkomlig samt att man inte har någon som helst kontroll över
vem som tar del av vad. (Stoker, 1999, s. 3) Detta faktum kan kanske accepteras om alla
datorer vore placerade i privata miljöer, men de finns inte bara där utan även på andra ställen
som exempelvis på biblio-teket. Där förväntar sig de flesta att endast godkänt material finns,
och många föräldrar tror sig tryggt kunna lämna sina barn här.

Det finns olika metoder att anamma om man i någon mån vill ta styra informationsflödet. Ett
av de vanligaste redskapen som ett bibliotek kan använda sig av för att begränsa användarnas
tillgång till Internet är s.k. filter. Dessa fungerar på olika sätt, men de syftar alla till att sortera
bort oönskat eller olämpligt material vid sökning på Internet.

Varje enskilt bibliotek väljer själv hur de ska fördela sina inköp och vilken beståndspolicy de
ska arbeta efter. Bibliotekarierna har tagit fram en policy för vilka inköp som skall göras just
här, och dessa kan skilja sig åt från ett bibliotek till ett annat. Medan någon väljer att satsa på
den breda publiken anser någon annan att bibliotekets syfte är att tjäna den mindre gruppen
som vill ha kvalitetslitteratur. En tredje variant är att inrikta sin verksamhet på att tillgodose
minoriteters behov. Hur man än väljer att arbeta är det viktigt att hela tiden ha som
målsättning att samhällets medborgare skall tjänas på ett demokratiskt vis. Frankrike kan ses
som ett avskräckande exempel på hur snett det kan gå om biblioteket missbrukar sin ställning.
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I mitteln av 90-talet tog det högerextremistiska partiet Nationella Fronten makten i några
kommuner i södra delen av landet. Partiet hade för att främja sitt eget syfte här ändrat
bibliotekens bestånd och inköpsrutiner. Genom att styra vilka tidskrifter och böcker som
köptes in kunde de använda biblioteken som redskap i kampen om väljarna. Man använde helt
enkelt biblioteken som förmedlare i spridningen av partiets propaganda. (Steinsaphir, 1999, s.
6)

9DO�DY�XSSVDWVlPQH

Alvin Toffler förutspådde redan för 15 år sedan att informationsexplosionen skulle komma att
bli världens nästa stora revolution. Genom tillgång till och kunskaper om
informationssamhället styrs med skickliga manövreringar i framtiden ekonomi, politik och
andra viktiga samhälleliga företeelser. (Toffler, 1982) Jag tror att vi fortfarande befinner oss i
vaggan av denna utveckling. Det är oerhört svårt att ana vad som kommer att ske i framtiden,
med den allt mer avancerade teknologin, den växande informationsmängden och den ständigt
effektiviserade kommunik-ationen. Jag tycker att det är både spännande och skrämmande att
få vara med om denna utveckling. Men jag har länge känt att det är den hotfulla biten som
berört mig starkast. Jag har sett informationssamhällets alla faror och risker tydligare än jag
sett dess möjligheter. Den nya informationsteknologin innebär möjligheter för
kommunikation mellan individer, som underlättas drastiskt. Men hoten som medföljer
utvecklingen är stora; olika slags brott, kulturella invasioner samt IT-baserade krig är bara
några exempel. (Kahin, 1997, s. vii)

Innan jag påbörjade min utbildning på Bibliotekshögskolan i Borås hade jag väldigt små
kunskaper i att hantera en dator. Men här fick jag från grunden lära mig att använda den nya
teknologin, och allt eftersom tiden gick upptäckte jag fler och fler fördelar med detta medium.
Som inom så många andra områden så tror jag att okunskap föder rädsla, och så var nog fallet
med mig. Ju mer jag har lärt mig, ju fler användningsområden kan jag se och ju positivare har
min inställning blivit. Dessa tankar är delvis anledningen till att jag valt att skriva min uppsats
inom detta ämne.

Det som gjorde att jag slutligen bestämde mig för att skriva om just Internet-användningen på
folkbibliotek, var det sommarvikariat jag hade från början av juni år 2000 och tre månader
framåt. Jag arbetade under denna period på ett bibliotek i en liten stad utanför San Francisco,
Kalifornien. Biblioteket hade tre gånger blivit stämt för att inte ha filter på sina Internet-
stationer och det fick mig att börja fundera på huruvida man bör begränsa användarnas
tillgång till Internet eller inte. Detta bibliotek var det första i USA som blev stämt för att inte
använda filter, men många har följt i dess fotspår. Det är dock inte bara frågan om filter eller
inte filter som behöver besvaras i och med Internets inträde i biblioteksvärlden. Jag tyckte mig
också se en motsättning mellan det speciellt utvalda biblioteksbeståndet och den fria
tillgången till Internet. Eftersom jag hittade belägg för att detta inte var ett främmande
problem i Sverige, beslöt jag mig för att undersöka detta i min magisteruppsats. Det var bl.a.
Marie Wallin som i sitt magisterarbete angående pornografi på folkbibliotek tog upp frågan.
Britt-Marie Häggström på DIK-förbundet (bibliotekariernas fackförbund) påpekade i ett
samtal med Wallin att det finns en snedvridenhet mellan WLOOJlQJOLJKHWHQ�Sn�,QWHUQHW�VRP�lU
KHOW� IUL� Sn� YLVVD� ELEOLRWHN� RFK� GHQ� NYDOLWHWVEHG|PQLQJ� VRP� PDQ� EUXNDU� KD� QlU� GHW� JlOOHU
ELEOLRWHNHWV�XWEXG�I|U�|YULJW (Wallin, 1999, s. 7).
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Jag vill göra detta arbete med en så neutral inställning till frågan som möjligt, men det är
förstås alltid så att man har erfarenheter och uppfattningar med sig i bagaget. Jag har bl.a. följt
den diskussion som varit närvarande på det bibliotek jag arbetade på, en diskussion som
präglades av en orubblig säkerhet och enighet om vilken lösning som är bäst i frågan om
begränsning av Internet på bibliotek. Enligt mina arbetskollegor i USA skulle tillgången till
Internet absolut vara fri för alla, allting annat är ett brott mot varje individs rätt till
intellektuell frihet. Jag har en del av deras tankar i bakhuvudet när jag nu går in i detta arbete.

Enligt en del forskare är det positivt att ta med sig sina personliga värderingar in i
forskningen. (Holme, 1991, s. 31) Habermas anser att det är omöjligt att vara helt objektiv till
det fenomen som studeras och jag är böjd att hålla med. Eftersom forskaren i de flesta
sammanhang valt ett ämne som han eller hon är intresserad av, kanske t.o.m. brinner för, finns
nog ofta en personlig inställning när han eller hon går in i forskningen. Ämnen som man har
ett stort intresse för har man gärna även en åsikt till. Denna inställning till forskningen har
dock inte alltid varit den enda rådande. Den tyske sociologen Max Weber var en av de första
som intresserade sig för den helt objektiva samhällsforskningen. Weber sökte den
YlUGHULQJVIULD� VDQQLQJHQ, som endast kunde hittas m.h.a. forskning som håller ett stort
avstånd till det den studerar. Forskaren måste då helt gå ur sitt sociala sammanhang. (ibid,
1991, s. 30)

6\IWH

Fler och fler folkbibliotek erbjuder sina användare Internet. Det är för ett växande antal
bibliotek ett nästan lika naturligt inslag som t.ex. böcker. Men det föreligger en stor skillnad
mellan den information som återfinns i de traditionella, tryckta medierna och informationen
som finns på Internet. Det material som finns på biblioteket i fysisk form har blivit
kvalitetsgranskat av pers-onalen, medan det material som finns på Internet inte har blivit
kontrollerat av någon. Där kan man följaktligen hitta i princip vad som helst, på gott och ont.

Syftet med detta arbete är att närmare undersöka förhållandet mellan Internet och
folkbibliotek. Jag är intresserad av att fördjupa mig i problematiken som folkbibliotekarier
tvingas brottas med när Internet kommer till biblioteket. Samtidigt som bibliotekariers arbete
på flera sätt avsevärt underlättas av Internet, så har också många nya problem uppkommit.
Det finns för bibliotekarier olika sätt att närma sig frågan om Internets utbud. De kan tycka att
det är ett bra och effektivt hjälpmedel i biblioteket, men risken är att möjligheterna skyms av
alla problem som kantar den väg utvecklingen tar.

Det jag vill uppnå med denna magisteruppsats är vidga intresset för samt debattera om
huruvida filter passar i folkbiblioteksmiljön eller inte. Genom intervjuer tror jag mig kunna få
en inblick i hur några bibliotekarier resonerat när de tagit ställning i filterfrågan. Detta kan
kanske tjäna som ett av de underlag bibliotekarier använder sig av när de förbereder sina
ställningstaganden.

3UREOHPIRUPXOHULQJ

För att en problemformulering skall vara lämplig att arbeta med ska företrädelsevis tre krav
uppfyllas. Jag, som forskare, skall tycka att min undersökning är spännande. Det ska finnas ett
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intresse och det ska möjliggöra ny forskning på området. För det andra skall
problemställningen vara fruktbar. Med detta menas att det bör finnas kunskap om tidigare
forskning. En tredje viktig aspekt att ta hänsyn till är att det område som skall undersökas är
avgränsat, så att problem-formuleringen hålls enkel. (Holme, 1991, s. 47) Jag har tagit dessa
tankegångar i beaktande när jag utformat min frågeställning.

Genom att titta lite närmare på hur några olika folkbibliotek valt att bemöta frågan om
filtrering av Internet, vill jag öka min och andras insikt i vilka aspekter det finns att ta i
beaktande innan beslut för eller emot fattas. Jag är intresserad av att undersöka tankar som
finns hos såväl de som är positiva till filter som de som är negativa, för att på så vis bredda
infallsvinkeln till problem-atiken. För att göra problemformuleringen intressant och
överblickbar, skulle jag vilja dela in den i en huvudfrågeställning, med därtill hörande
underfrågor.

7\FNHU� ELEOLRWHNDULHU� YHUNVDPPD�Sn� IRONELEOLRWHN� DWW� ILOWHU� VND� ILQQDV� Sn� ELEOLRWHNHWV
,QWHUQHW�WHUPLQDOHU�HOOHU�LQWH��RFK�KXU�DUJXPHQWHUDU�GH�I|U�VLQD�YDO"

• Hur uppfattar bibliotekarierna att användandet av Internet på biblioteken fungerar?

• Ser bibliotekarierna filter som ett slags censureringsverktyg som strider mot
yttrandefriheten?

• Ser bibliotekarierna en koppling mellan Internet, vars innehåll utan filter är fritt och
helt okontrollerat, samt det övriga beståndet som är kvalitetsgranskat?

0DWHULDO

Ett faktum som jag varit medveten om sedan inledningsskedet av detta arbete är att mitt
problemområde inte existerat länge. Detta gör att relativt lite finns skrivet som kan kopplas
direkt till min frågeställning. Jag har dock haft hjälp av litteratur som tar upp frågor om
allmän bibliotekarieetik och moral, samt sådant som rör den intellektuella friheten. Det finns
också färska tidskriftsartiklar skrivna, som varit till nytta. Slutligen kan nämnas Internet, som
jag också använt. Denna informationskälla tycks vara outtömlig, så det har varit viktigt att
skilja agnarna från vetet.

I USA har folkbiblioteken en längre tid än i Sverige haft tillgång till Internet. De har p.g.a.
detta större erfarenhet och de vet i större utsträckning vilka risker Internet kan föra med sig
samt vad som finns att göra för att undvika dessa risker. Mycket av det material som jag hittat
har varit skrivet för amerikanska förhållanden. Jag tycker ändå att denna information kan vara
relevant för min uppsats eftersom det är liknande problem som de svenska folkbiblioteken i
framtiden kommer att tvingas brottas med, om de inte redan gör det.

De ord som jag använt mig av i mina sökningar är; ELEOLRWHN�� ILOWHU�� ,QWHUQHW�� FHQVXU�
WU\FNIULKHW�� \WWUDQGHIULKHW�� EHVWnQG�� LQN|S�� HWLN��PRUDO��Dessa har kombinerats på olika sätt.
Jag har använt olika böjningar av orden och såväl på svenska som på engelska.
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0HWRG

Den metod som jag valt att arbeta med i denna uppsats är undersökning genom ett kvalitativt
tillvägagångssätt. Det sätt som jag funnit vara mest lämplig att utföra denna på är djupgående
intervjuer. Enligt de norska metodforskarna Holme och Solvang syftar den kvalitativa
metoden till att söka förståelse för olika fenomen. Detta står i motsats till den kvantitativa
metoden som genom de resultat man får fram drar generella slutsatser. Den information som
extraheras genom en kvalitativ undersökning är av forskaren framtagen i närhet till källan, i
mitt fall genom intervju. (Holme, 1991, s. 95) Jag anser att denna form passar min
frågeställning bra, bl.a. eftersom det problem som undersöks bara existerat en kort tid i
Sverige. Det kan t.o.m. vara så att det finns bibliotek som inte stött på problem i frågan ännu,
men i dessa fall kan diskussionen föras på en annan nivå och fortfarande vara mycket
intressant. I min undersökning ställs frågor som kräver resonerande svar, jag vill ta reda på
vilka bakomliggande tankar och problem-lösningar som finns. Denna uppsats strävar inte
efter att finna allmängiltiga svar, för att få fram detta tror jag möjligen att det krävs större
resurser än vad som här ges.

Enligt Holme och Solvang är det tänkt att kvalitativa metoder ska InQJD�HJHQDUWHQ�KRV�GHQ
HQVNLOGD� HQKHWHQ� RFK� GHQQHV� VSHFLHOOD� OLYVVLWXDWLRQ (ibid, s. 90). Insamlingen av data görs
främst i form av avslappnade samtal som bidrar till att det finns en nära kontakt mellan
undersökare och det undersökta. Källan bör inte styras, utan i stället ha möjlighet till att yttra
sig fritt.  (ibid, s. 90) Resultaten i den kvalitativa metoden är nog så riktiga som i den
kvantitativa. Man måste bara komma ihåg att det inte går att dra några generella slutsatser
utifrån de svar man får fram. Resultaten är alltså inte kvantifierbara, men de är likväl
intressanta, relevanta och riktiga. (ibid, s. 91) För mig, som intervjuare, är det viktigt att inte
hålla alltför hårt på den färdiga intervjumallen. Intervjun bör vara något ostrukturerad
samtidigt som den är formell. (ibid, s. 92) Intervju med öppna svarsalternativ är en form som
jag tror passar mina syften bra. Det finns fördelar med båda sätten att utföra en undersökning,
såväl den kvantitativa metoden som den kvalitativa. Fördelarna med den sistnämnda är att den
ger ökad förståelse samt att den visar aktörsperspektivet. (ibid, s. 87) Metoden är flexibel
eftersom forskaren kan gå in och ändra på frågorna allt eftersom undersökningen pågår. Ofta
märker ju den som undersöker först en bit in i processen vad som går att förbättra. Slutligen
finns det också en stor öppenhet gentemot nya tankar och ny kunskap. (ibid, s. 88)

'HW�SUDNWLVND�JHQRPI|UDQGHW

Jag har valt att utföra kvalitativa intervjuer på fyra olika folkbibliotek. När jag tog kontakt
med biblioteken gick jag till väga på följande vis. I mitten av november 2000 skickades ett
brev till nio olika bibliotek1, som valdes ut delvis p.g.a. att de var belägna på ett från mig
lämpligt avstånd. I brevet beskrev jag min situation och att jag eventuellt var intresserad av att
göra en intervju. Sju av biblioteken svarade, fem av dem omgående. Av dessa fem var fyra
positiva till att ta emot mig. Dessa hade alla varierande inställning till frågan om filter hör
hemma på ett folkbibliotek eller ej, och därför tyckte jag att detta urval föll sig naturligt att
välja. Av en slump kom det sig att biblioteken hyste ett någorlunda likvärdigt antal besökare
per dag. Men förutom denna likhet skilde andra egenskaper biblioteken markant åt.

                                                          
1 Se bilaga 1.
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Ungefär en månad senare, i mitten av december 2000, var alla intervjuer genomförda och kort
därefter var de också utskrivna i full längd. Detta rekommenderas av Pål Repstad (1993, s.
78), som skriver att om möjligt så ska intervjun skrivas ut i sin fulla längd direkt efter
intervjun ägt rum. Jag delade efter att ha gjort detta noggrant in texten i lämpliga stycken, och
efter att ha gett varje bibliotek papper av olika färg klipptes dessa till remsor. Remsorna lades
i olika högar efter innehåll, och sammanställdes därefter till en text under passande rubriker.
Texten har på detta sätt vuxit fram till en för mig naturlig helhet.

Som teoretisk bakgrund till intervjuerna ligger frågeställningarna som återfinns på sidan 4.
Inledningsvis fördes samtalet kring besökare, samling och inköpspolicy. Eftersom jag var
intresserad av storleken på biblioteket samt hur många användare det går på varje dator,
frågade jag om antal användare per dag. Något som jag inte tog upp men som framkom i alla
fall var vilka typer av låntagare som dominerade på biblioteken. Detta visade sig längre fram
vara av avgörande betydelse för valet för eller emot filter. Därefter övergick vi till att prata
om Internet. Först lite allmänt kring vilken inställning som fanns, och sedan mera konkret
varför bibliotekens personal valt att använda filter eller varför de valt att inte använda filter.
Vilka problem som stötts på och hur biblioteksanvändarna beter sig var andra intressanta
infallsvinklar. Avslutningsvis diskuterade vi kring deras syn på framtiden. 2

När jag gjort alla intervjuer och skrivit ut dem observerade jag att skillnader råder i materialet.
Det är helt enkelt så att informanternas svar blev olika långa samt att de tolkade en del frågor
olika. Därför blev svaren mer nyanserade och inte lika lätta att tolka som vid en
enkätundersökning. Förhoppningsvis gör inte de olika svaren att materialet blir snedvridet,
utan i stället att texten blir intressant och tankeväckande.

                                                          
2 Se bilaga 2.
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Eftersom det ämne som jag valt att behandla i denna magisteruppsats är relativt nytt, finns
inte så mycket litteratur som handlar om Internet och filter kopplat direkt till folkbibliotek.
Det finns ändå en del skrivet som berör mitt uppsatsämne på det ena eller andra sättet, och
dessa arbeten kommer jag att presentera i detta avsnitt. En sak som redan tidigt
utkristalliserades var att mycket av det forskningsarbete som är gjort ägt rum i USA. I Sverige
däremot har det inte skrivits mycket inom området, antagligen är som nämnts en av
anledningarna till detta att problemet inte existerat lika länge här som i USA.

De senaste åren har bibliotek på ett flertal ställen i USA blivit stämda för att de inte filtrerar
Internet. Detta är en av anledningarna till att en het debatt skapats och att det numera skrivs en
hel del inom ämnet. Jag har under arbetets gång kommit i kontakt med artiklar som diskuterar
filter; dess funktioner och dess brister, i förhållande till amerikansk lag och
biblioteksstandard. Författarna har i de flesta fall varit övertygade företrädare för den ena eller
den andra sidan, och jag har därför försökt göra ett så jämt urval som möjligt. Utöver det har
jag läst litteratur som varit mera djupgående.

,QWHUQHW

Kommunikationen mellan människor kan delas in i åtminstone två stora revolutioner. En del
människor anser att vi just nu befinner oss mitt inne i en tredje. Med lite perspektiv kan vi
kanske blicka tillbaka och avgöra om så var fallet.

1. Skriftspråket (uppfanns för ca 5000 år sedan av sumererna). För första gången blir det
möjligt att lagra, bevara och samla information utanför det mänskliga medvetandet.

2. Tryckkonsten (uppfanns för ca 500 år sedan av Gutenberg). Medför att det blir mycket
lättare att sprida information.

3. Internet (blev för ca 5 år sedan, i mitteln av 90-talet, vanligt förekommande hos
allmän-heten i de rikare delarna av världen). Informationsutbytet ökar enormt på bara
ett fåtal år. Internet för framförallt med sig två saker; information framställd i privat
regi kan nu relativt lätt och till ett överkomligt pris göras tillgänglig för människor i
stora delar av världen att ta del av. Dessutom har det blivit möjligt att söka och finna
information från hela världen. (Rask, 1999, s. 12)

Oavsett om Internet kommer att få samma revolutionerande genomslagskraft som
skriftspråket och tryckkonsten eller ej, så kan vi nog fastslå med ganska stor säkerhet att det är
ett media med omvälvande konsekvenser för en stor del av världens befolkning.

Så fort ny teknik slår igenom blir människor engagerade, oroade och upprörda. Nya medel för
kommunikation har alltid väckt känslor och varit upphov till debatt. Detta har gällt såväl det
tryckta ordet, telefonen som TV. Men oavsett vilket medium det handlat om eller vad man
tyckt om det, så är det varje individs rättighet att få skapa sin egen uppfattning och själv välja
vilken delaktighet han eller hon skall ta. (Hochheuser, 1997, s. 10)
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Internet kan enklast förklaras som sammankoppling av olika datorer. Genom denna
sammankoppling möjliggörs snabb överföring av data mellan olika platser. Det hela tog sin
början i 60-talets USA. Försvaret, men också forskare, såg möjligheten att snabbt och
effektivt utbyta kunskap med varandra. Den allra första kontakten som upprättades var mellan
fyra datorer på olika universitet i USA. Först på 80-talet tillkom namnet Internet. 1990
skapades ett text-baserat World Wide Web. Några år senare blev det även möjligt att lägga in
bilder på nätet. Det finns ingen som äger innehållet på Internet, det finns heller ingen som
kontrollerar vad som läggs ut. Det är ett nätverk uppbyggt av miljontals producenter; företag,
privatpersoner, organisationer, statliga inrättningar o.s.v. Det är svårt att avgöra hur många
människor i världen som idag använder Internet. Men antalet datorer som är uppkopplade
växte mellan åren 1995 och 1997 från 6 miljoner till 20 miljoner. Idag tyder mycket på att
siffran är betydligt högre än så. (Medborgarskolans informationshäfte, 1999, s. 1)

Vid sökning av information på Internet används sökmotorer, som finns i många olika
utförande och de fungerar på olika sätt. Sökmotorerna indexerar hemsidor, och sökaren
kommer bara i kontakt med de sidor som just den sökmaskinen har indexerat. Det går alltså
inte att söka på hela Internet på en gång. I juli 1999 publicerades en artikel om en
undersökning utförd av NEC Research Institute. Man fann att det vid detta tillfälle fanns ca
800 miljoner sidor på Internet. Av dessa blir 16 % indexerade av Alta Vista och mindre än 10
% av Yahoo. Många har de röster varit som varnat om det stora utbudet av pornografiskt
material på Internet. Så mycket som 80 % har det på somliga håll skallats. I NEC:s
undersökning visade det sig att endast 1,5 % innehåller pornografi, vilket lyckligtvis är
betydligt mindre än vad man befarat. (Schuyler, 1999, s. 34) Men vänder man på tillgängliga
fakta får man fram siffran 12 000 000 sidor, nämligen 1,5 % av 800 miljoner! Denna
information tycker jag är intressant eftersom det ger oss lite perspektiv när vi nu ska inleda
diskussionen om filtrering av Internet på folkbibliotek. Siffrorna visar vilken outtömlig
informationskälla Internet är. Inte ens en hel livstid räcker till för att undersöka en bråkdel av
alla sidor som finns utlagda. Det är omöjligt att göra en heltäckande sökning, eftersom det
finns många olika sökmaskiner och ingen av dem indexerar allt. När man bestämmer sig för
att leta efter en sida m.h.a. en sökmotor som exempelvis Alta Vista, gör man direkt ett val
som begränsar antalet träffar. Oavsett vilken sökmotor man väljer kan den enligt min
uppfattning, om man hårdrar, ses som ett filtreringsverktyg eftersom alla sökmotorer bara
indexerar en liten del av de sidor som finns på nätet.

'H�VW|UVWD�IDURUQD�Sn�,QWHUQHW

7KHUH�ZLOO�DOZD\V�EH�EDG�VLWHV��EDG�SODFHV�LQ�WRZQ��EDG�SULQWHG�PDWHULDO��DQG�VR�IRUWK��,W�ZLOO
WDNH� JRRG� PLQGV� WR� FRXQWHUDFW� WKLV� LQIOXHQFH�
(http://homepage.mac.com/johnj1/politics/filter.html)

En undersökning utförd i England visade att det finns stor oro för att den allmänna moralen
underblåses av Internet och dess innehåll. (Sturges, 1998, s. 44) Det finns vissa hot som kan
betraktas som de största, allvarligaste och mest utbredda. Nedan följer ett urval av dessa.

Ordet VH[ är ett av de allra vanligaste sökorden på Internet, och det är också ett av dem som
väckt störst uppmärksamhet och oro. Även inom andra medier så upptar pornografin en allt
större del, därför är det kanske ingen överraskning att denna utveckling även sker på Internet.
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De människor som arbetar för en reglering av Internet är främst intresserade av att stoppa
spridningen av pornografi, allra viktigast är att stoppa barnpornografi. Av misstag kan vem
som helst ställas inför detta, i hem, på skolor, eller på bibliotek. (ibid, s. 16) Enligt ett
informationshäfte utgivet av ALA innehåller mindre än två procent av alla webbsidor material
av sexuell karaktär. (Libraries & the Internet toolkit, 2000, s. 1)

Internet används i olika sammanhang av personer som vill föra ut sina tankar i form av
KDWSURSDJDQGD. Informationen är riktad mot exempelvis särskild ras, religion eller sexuell
läggning. Antisemitism t.ex. är vanligt förekommande på Internet. I denna typ av
framställning är det vanligt med mycket våld i terminologin. (Sturges, 1998, s. 17)

För SROLWLVND� H[WUHPLVWHU som exempelvis nynazister, fungerar Internet som en effektiv
kommunikationscentral. En vanlig form är s.k. news groups.

Det finns på Internet en hel del upplysningar att få om annars ganska svåråtkomliga och
IDUOLJD�lPQHQ� Det går att hitta manualer för hur en bomb tillverkas och positiv information
och propaganda för droger. Ett skrämmande exempel är också information om hur man
mördar någon med bara händerna. (Vid ett av mina biblioteksbesök berättade informanten om
hur chockade användare stapplat iväg efter att ha tittat på autentiska våldbilder. Hur rått det
verkligen kan vara, framgick tydligt när jag fick höra att användaren själv hade möjlighet att
välja hur människorna har avlidit.)

Ett sista exempel på faror på Internet är I|UWDO. Vem som helst har möjlighet att uttrycka sina
tankar om andra människor. Detta kan nå många människor utan att den omskrivne ens är
medveten om det. (ibid, s. 18)

,QWHUQHW�Sn�IRONELEOLRWHN

/LEUDULHV�DQG�OLEUDULDQV�H[LVW� WR�IDFLOLWDWH� WKH�H[HUFLVH�RI� WKHVH�ULJKWV� [yttrandefriheten samt
informationsfriheten]� E\� VHOHFWLQJ�� SURGXFLQJ�� SURYLGLQJ� DFFHVV� WR�� LGHQWLI\LQJ�� UHWULHYLQJ�
RUJDQL]LQJ�� SURYLGLQJ� LQVWUXFWLRQ� LQ� WKH� XVH� RI�� DQG� SUHVHUYLQJ� UHFRUGHG� H[SUHVVLRQ
UHJDUGOHVV�RI�WKH�IRUPDW�RU�WKH�WHFKQRORJ\��(The Cybrarian´s Manual, 1997, s. 95)

Biblioteken spelar en stor roll i spridningen av informationen på Internet eftersom de
tillhanda-håller datorer och Internet till alla de som inte har tillgång till det exempelvis i
hemmet eller på jobbet. En undersökning utförd i USA visade att det där var biblioteket som
flest personer gick till för att använda Internet, om de inte hade tillgång till det hemma eller på
arbetsplatsen (Libraries & the Internet toolkit, 2000, s. 2). Det som kan ställa till problem för
folkbibliotek när de erbjuder Internet är att det är samhället som helhet som skall servas. Barn,
ungdomar, studenter, föräldrar, pensionärer o.s.v. ska alla få sina behov tillgodosedda, ingen
ska undantas. (Stoker, 1999, s. 4)

Skillnaden mellan ett biblioteks bestånd och Internet är att när det gäller Internet behöver
biblio-tekarierna inte tänka på hyllors och väggars begränsande egenskaper. (Hochheiser,
1997, s. 11) Det var lättare för dem att ha överblick över och kontroll på sina bestånd förr, när
det bara handlade om material som rent fysiskt fanns där. I och med Internets intåg är det
omöjligt för bibliotekarierna att hålla reda på all information som är åtkomlig på biblioteket.
Olika sätt att begränsa tillgången till Internet kan för vissa erbjuda en hjälp, underlätta något
genom att dra ner på de näst intill oändliga valmöjligheterna. (Chapin, 1999) Men
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motståndarna till begränsning av Internet hävdar att det är upp till var och en att styra och
kunna påverka sitt urval, det ska inte utomstående få makt att göra.

Varje bibliotek har sin egen policy gällande sitt bestånd samt förvärv av nya medier. Vad de
ska köpa in är en stor och viktig fråga som upptar en stor del av bibliotekens tid och resurser.
Eftersom nästan alla bibliotek i dagens Sverige erbjuder Internet till sina användare vore det
kanske naturligt att bibliotekarierna, på samma sätt som de gör för det övriga beståndet,
utarbetar en plan för vilka sidor som bör eller inte bör vara åtkomliga på Internet. Precis som
bibliotekarierna kvalitetsgranskar vad låntagarna kan hitta bland andra medier, så vore det väl
bara naturligt att de står bakom även vad låntagarna kan hitta på Internet.

Det är inte alla som självklart ser en policy som något positivt. Ann Curry fann i sin
forskningsrapport om den intellektuella friheten, att bibliotekschefer från Kanada är mer
positiva till att använda policys än bibliotekschefer från Storbritannien. De förra anser att
policyn skall klargöra hur biblioteket arbetar i frågor om den intellektuella friheten. Den
syftar till att skydda de värderingar som finns samt även arbetstryggheten. Men många
bibliotekschefer var oroliga att deras personal inte kände till de tankar som låg till grund för
policyn. Bibliotekscheferna från Storbritannien var osäkra på om en policy skyddar. De litar
hellre på att varje enskild bibliotekarie löser problemet i den aktuella situationen. Att de ser
till person och tillfälle hellre än en ensam gällande policy. (Curry, 1997, s. 249)

Den amerikanska förening som binder samman alla bibliotek, American Library Association
(ALA), är viktig för folkbiblioteken i USA. I ett dokument som lades fram av ALA 1996,
skrevs att ,Q� PDNLQJ� GHFLVLRQV� DERXW� KRZ� WR� RIIHU� DFFHVV� WR� HOHFWURQLF� LQIRUPDWLRQ�� HDFK
OLEUDU\�VKRXOG�FRQVLGHU�LWV�PLVVLRQ��JRDOV��REMHFWLYHV��FRRSHUDWLYH�DJUHHPHQWV��DQG�WKH�QHHGV
RI�WKH�HQWLUH�FRPPXQLW\�LW�VHUYHV��(The Cybrarian´s Manual, s. 96) ALA tar tveklöst avstånd
från filtrering av Internet på bibliotek, eftersom det enligt föreningen strider mot den
intellektuella friheten. Men ALA trycker samtidigt på vikten av att alla bibliotek antar en
policy angående hur Internet bör användas. På så vis vägleds användarna till att bete sig på
bästa sätt så att de får största möjliga utdelning av sitt Internet-användande. Det är varje
biblioteks skyldighet som ansvariga. (Libraries & the Internet Toolkit, 2000, s. 1)

Den största förespråkaren för filter har i USA länge varit organisationen Filtering Facts, som
strävat efter att bibliotek ska införa restriktioner på Internet-terminalerna. Detta motiverar
organisationen med det enkla faktum att barn, framför allt, bör skyddas från att komma i
kontakt med opassande material. (http://www.filteringfacts.org/)

Oavsett om bibliotekspersonalen bestämt sig för att förlita sig på ett filter eller inte, så är det
viktigt att lära användarna att söka, sortera och sovra bland mängden av sidor utlagda på nätet.
Den metod som används vid granskning av validiteten på fysiska objekt går inte att direkt
överföra på elektroniska dokument. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att utföra källkritik
i traditionell mening på dokument hämtade från Internet. Detta av ett flertal anledningar. Ett
krav för att kunna källkritisera är att det finns en beständighet hos materialet. Idén med
Internet är raka motsatsen, nämligen föränderlighet. Här är det möjligt för författaren att gå in
och ändra i sitt material när som helst. Detta försvårar för källkritiken men det för också med
sig att det blir en hög grad av aktualitet på informationen. Det försvårar även att
informationens karaktär på Internet är svår att definiera. All slags information går att hitta,
men det är blandat i en salig röra. Den sista faktorn som gör det svårt att källkritisera
informationen på Internet är de s.k. hyperlänkarna. Hyperlänkar är sammankoppling av olika
elektroniska sidor med varandra. Ska sidans länkar också granskas, och länkarnas länkar?
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Dokumenten är inte längre begränsade på det sätt vi tidigare varit vana vid. (Rask, 1999, s.
32)

,QWHOOHNWXHOO�IULKHW

Intellektuell frihet är enligt FN att;

(YHU\RQH�KDV�WKH�ULJKW�WR�IUHHGRP�RI�RSLQLRQ�DQG�H[SUHVVLRQ��WKLV�ULJKW� LQFOXGHV�IUHHGRP�WR
KROG� RSLQLRQV� ZLWKRXW� LQWHUIHUHQFH� DQG� WR� VHHN�� UHFHLYH� DQG� LPSDUW� LQIRUPDWLRQ� DQG� LGHDV
WKURXJK�DQ\�PHGLXP�DQG�UHJDUGOHVV�RI�IURQWLHUV��(Curry, 1997, s. 11)

Biblioteken har alltsedan de tillkom spelat en av huvudrollerna i diskussionerna om den
intellektuella friheten, såväl i Sverige som i USA. Man är och har varit en av de absolut
största förkämparna för en fri tillgång till information. Blickar man bakåt i tiden ser man att
målet som vi nått idag gått via en väg som inte varit helt rak. Debatter om vad som bör finnas
eller inte finnas har ständigt varit närvarande i biblioteksmiljöer. T.ex. har böcker som Mark
Twains +XFNOHEHUU\�)LQQ och James Joyces 2G\VVHXV varit omdiskuterat bortcensurerade ur
biblioteks bestånd. (http://knut.kks.se/knutnytt/artikelserier/juridik/kkjur62.htm) Diskussioner
har bl.a. kretsat kring vad som är god litteratur, vad som är information och vad som krävs för
att fri åsiktsbildning ska vara möjlig.

Förhållandet mellan folkbiblioteket och den intellektuella friheten är av största vikt, men det
är för många bibliotek problematiskt. Bibliotekschefens och de anställdas åsikter spelar en
avgörande roll för hur biblioteket väljer att tillgängliggöra information. Enligt forskaren Ann
Curry bör alla bibliotekarier vara med och utforma den inställning som ska råda på
biblioteket. (Curry, 1997, s. 1)

ALA beskriver intellektuell frihet som arbetet mot censur av tryckt material. Det urval som
görs av biblioteken, att alla användare ska ha lika och rättvis service. ALA inräknar i termen
även varje biblioteks intellektuella och sociala frihet. (ibid, s. 10)

6DPPDQIDWWQLQJ

För endast ett fåtal år sedan blev Internet ett hjälpmedel som den vanlige medborgaren med
framgång kunde ta till sig. Tekniken blev på några år starkt förenklad och det blev möjligt att
utan större specialkunskaper ta till sig vad Internet hade att erbjuda. Informationsexplosionen
som håller på att äga rum är i västvärlden något som gemene man i allt större utsträckning kan
ta till sig. Men det är långt kvar innan resten av världen i lika hög grad är ansluten, eftersom
det ännu finns en stor obalans i nyttjandet. Mängden information på Internet har växt i takt
med att användarna blivit fler, och det finns ingenting som tyder på att trenden ska vända.
Antalet personer med intresse och kunskaper att använda Internet blir allt större, och
användnings-områdena växer p.g.a. det också i antal. Dessa faktorer sammantagna visar på
Internets allt större betydelse och att detta nya medium är här för att stanna.

Internet kan verka både hotfullt samtidigt som det kan ses som fullt av möjligheter, beroende
på ur vilket perspektiv betraktaren tittar. (Rask, 1999, s. 13) Internet är ett medium som
tillgänglig-gör både bra och dåligt material, och det går fort och är för den som är något insatt
relativt enkelt att hitta vilket som. Både dess svaghet och dess styrka ligger i att all
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information är väldigt lättillgänglig. (ibid, s. 18) I detta ligger såväl fördelen som nackdelen
med Internet när det kommer till folkbiblioteket. På de flesta svenska folkbibliotek är Internet
idag ett naturligt inslag. Detta kräver av bibliotekarier ett annorlunda sätt att arbeta, eftersom
Internet som medium skiljer sig från det traditionella biblioteksutbudet. Kvaliteten på
materialet har en stor spännvidd, det går att hitta sidor om allt från barnpornografi till
information om NASA. Minderåriga kan besöka närmsta bibliotek och där via Internet ta fram
material som de annars aldrig hade kunnat komma över. Å andra sidan har biblioteken nu ett
ovärderligt hjälpmedel i sitt arbete med att tillgodose samhällets medborgare med information
och kunskap. På ett helt nytt sätt kan bibliotekarier ta fram dagsfärsk information samt
kommunicera med kolleger på andra bibliotek för att på så sätt underlätta
fjärrlåneverksamheten.

)LOWUHULQJ�DY�,QWHUQHW

Det finns olika sätt att begränsa biblioteksanvändarnas tillgång till Internet, men det vanligast
förekommande och mest välkända är att använda filter.

Filter är ett hjälpmedel som syftar till att blockera viss information på Internet, som t.ex.
pornografi eller sidor som uppmanar till våld. Från början var det endast tänkt att användas av
föräldrar som ville skydda sina barn i hemmen, men idag används det även på allmänna
platser som skolor och bibliotek. (Libraries & the Internet toolkit, 2000, s. 12) För alla filter
gäller att de inte kan blockera grafik, utan endast text.. Alla filter kostar pengar, men priset
varierar. 1998 fann en undersökning att det utkommer 3 000 nya sidor varje dag (Schrader,
1999). Med tanke på vilka ofantliga siffror antalet sidor på Internet handlar om, blir det tydligt
vilken enorm uppgift filterproducenterna har.

Fyra olika typer av filter kan urskiljas.

• Blockering av nyckelord. Detta innebär att man söker bland sidor, e-post eller chatt
efter ord som finns på en lista av förbjudna ord. När datorn hittar ett ord kommer
antingen hela texten att försvinna eller bara just den aktuella delen. Listan av ord är för
det mesta färdigställd av producenten, men man kan i vissa fall lägga till ord. (Ormes)
Stopplistan fungerar på samma sätt som när man söker m h a nyckelord i fulltextmiljö.
Uttryck kan sökas genom användning av sökoperatorer; närhets, term eller booleska.
(Schrader, 1999). De tidigaste filtren använde denna metod. Det är framför allt den
som är orsaken till att filter har dåligt rykte, eftersom den inte fungerar utan att en
mängd material blir stoppat av fel anledning. (http://www.filteringfacts.org/)

• Blockering av sidor. Filterföretaget har en lista över de sidor som inte är tillgängliga.
Filtret fungerar genom att blockera åtkomsten till vissa specifika sidor. Eftersom en
strid ström av nya sidor utkommer kontinuerligt så erbjuder filterproducenterna för det
mesta sina kunder möjligheten att uppdatera listan. Listan kan modifieras efter
kundens intresse och behov. Det blir allt vanligare att man använder sig av en
kombination av denna och föregående metod. (Ormes) Sidorna hittas genom en
stopplista av nyckelord. Olika filter blockerar olika många sidor. Det kan vara allt från
15 000 ändå upp till 138 000 sidor. Ibland används i stället för nyckelord listor över
dåliga ämnen. Dessa listor är indelade i olika underavdelningar, framställda av
producenten. Det varierar från tre kategorier upp till 28. Somliga sidor hamnar under
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flera kategorier. (Schrader, 1999) Personal anställd på företagen söker efter sidorna
och placerar dem i olika kategorier. En redaktör kontrollerar i de flesta fall sidorna
innan de placeras på stopplistan. Enstaka misstag kan enligt Filtering Facts ske.
(http://www.filteringfacts.org/)

• Listor över godkända sidor. Filtret fungerar som ett skydd och endast sidor som ar
godkända släpps igenom och görs tillgängliga. (Allard, 1998) Denna metod är pålitlig
men långsam, enligt Filtering Facts. Det är tidskrävande att gå igenom sidorna. Därför
missar man mycket, sidor som man helt enkelt inte hinner gå igenom. (http://www.
filteringfacts.org/) Det är människor med varierande bakgrund som arbetar med att
framstalla dessa listor, det kan vara t.ex. lärare eller universitetsstudenter. (Libraries &
the Internet toolkit, 2000, s. 13)

• Slutligen kan ett filter fungera genom att det nekar tillträde till ”dåliga” tjänster, såsom
exempelvis chatt, e-post och spel. (Schrader, 1999)

)LOWUHUD�,QWHUQHW�HOOHU�LQWH"

Detta avsnitt syftar till att åskådliggöra vilka för- och nackdelar med att begränsa Internet för
bibliotekets användare som jag har hittat. Det har varit de röster som varit negativa till filter
som klingat högst. Färre är de som kämpat för att filter ska finnas på bibliotek och andra
offentliga inrättningar såsom exempelvis skolor. Jag vill än en gång poängtera att jag inte
försöker lyfta fram den ena sidan framför den andra.

Diskussioner om folkbibliotek skall anamma detta hjälpmedel eller inte har de senaste åren
börjat blossa upp. Här i Sverige är problematiken relativt ny, det är framför allt i USA som
debatterna förs. Förespråkarna för filter på bibliotek finns, men filtermotståndare med vässade
pennor och skarpa tungor saknas absolut inte heller. I mina litteratursökningar har jag med
förvånansvärd lätthet funnit material som motiverar varför filter inte hör hemma på
folkbibliotek. Däremot har det varit svårare att hitta material som propagerar för filter på ett
seriöst sätt. En av de starkaste rösterna var tidigare David Burt och hans organisation Filtering
Facts. Denna existerar dock inte längre, av okänd anledning, men det organisationen stod för
finns fortfarande att ta del av på deras hemsida. Dess målsättning var att utbilda allmänhet och
media om filter samt att övertyga bibliotek att använda filter. Dessutom ville man få ALA att
inta en mer diplomatisk hållning i frågan. (http://www.filteringfacts.org/) Enligt bibliotekarien
Karen Schneider är de starkaste före-trädarna för filter de grupper som är för en stark censur
även på bibliotekets övriga bestånd. Böcker som inte överensstämmer med dessa gruppers,
ofta smala, värderingar bannlyses. Exempel på sådana organisationer är American Family
Association och Family Friendly Libraries. (Schneider, 2000)

$UJXPHQW�I|U�ILOWUHULQJ

Fördelarna är med filter är kanske mer självskrivna än nackdelarna. Enligt min mening är den
första, viktigaste och mest uppenbara är att minderåriga med betydligt större säkerhet kan
använda Internet utan att stöta på olämpligt material.

Eftersom varje bibliotek har en fastställd beståndspolicy när det gäller övrigt material, vore
det, anser jag, naturligt att de tillämpade denna även på det virtuella materialet. När
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bibliotekarierna gör sina inköp tvingas de, av ekonomiska skäl eller andra, att välja ut en del
och sortera bort annat. Att helt frånsäga sig ansvar från utbudet på Internet motsäger idén om
ett särskilt utvalt bestånd.

Ett folkbibliotek ses av de flesta människor som en säker plats för barn att vistas på. Många
föräldrar räknar med att deras barn är skyddade från material som inte når upp till en viss
kvalitetsnivå. Vuxna människor har alltid velat skydda sina barn och ungdomar från olämpligt
material, den tanken är inte ny. Det är omständigheterna som vi inte är vana vid och som vi
måste lära oss att anpassa oss till. (Beuselinck, 1997)

Bibliotekarierna bör enligt förespråkarna se till att samma regler gäller för Internet som för
det material som står att finna på hyllorna. Bibliotek är en kommunal institution som kostar
skattebetalarna pengar. Med detta i åtanke kan man ställa sig frågan om det är rätt att dessa
pengar delvis går till att sprida material av pornografisk eller våldsam karaktär?

I vårt samhälle är inte allt tillgängligt för alla. Vi har lagar och regler för vilka personer som
har rätt att t ex se en viss film eller köpa alkohol. Det finns åldersgränser för en rad
företeelser. Även om de inte alla gånger är de allra bästa tänkbara, utgör de ändå en grund för
vårt samhälles värderingar. Att välja vad som ska finnas i beståndet är ingenting nytt för
biblioteket. Syftet med den processen handlar inte om att skilja det dåliga materialet från det
som är bra, det är att avgöra vad som passar in i just den miljön. Biblioteket har alltid varit
några av de främsta förespråkarna för det fria ordet. Även om bibliotekarierna väljer att inte
köpa in något, så betyder inte det automatiskt att de är emot intellektuella friheten. Det är inte
alla som tror att filter omöjliggör eller försvårar för forskning genom att förhindra tillträde till
viss information. Det finns fortfarande så mycket kvar att välja bland, även om filtret
reducerat valmöjligheten något. Dessutom väljer var och en själv frivilligt bort en hel massa
bara genom att begränsa sig till vissa sökmotorer. (Beuselinck, 1997)

$UJXPHQW�HPRW�ILOWUHULQJ

När man använder sig av filter är det i de flesta fall en tredje part som står för själva
filtreringsprocessen. Bibliotekens urval är i normala fall gjorda av utbildad personal på
biblioteket, men nu läggs denna uppgift alltså över på utomstående. De flesta filterföretag
använder inte bibliotekarier eller informationsspecialister, vilket har till följd att de som utför
filtreringen inte besitter bibliotekariers kunskaper om användares vitt skilda karaktärer,
intresse-områden och behov. Är dessa då tränade att göra de rätta valen, så att filtreringen
fungerar tillfredställande? Ett annat problem med att lägga över ansvaret på en utomstående
part är att bibliotekarier kanske inte lär sig hur filter fungerar och hur de ska användas. Om
filter används bör det finnas en medvetenhet om att det är ett subjektivt framställt hjälpmedel.
(Ormes) Biblioteksbesökarna räknar med att det är bibliotekarier som står för urvalet på
biblioteket, inte utomstående. Får de detta ansvar är det omöjligt att veta vilket resultat det
blir. Vad är det som säger att en tredje part är kapabel att utföra det selektiva arbete som
filtrering innebär? (Willems, 1998, s. 56) De filter som inte styrs av mänsklig personal,
framställs genom automatiserade system. Det är långt ifrån alla beslut som tas av det
mänskliga medvetandet, och ännu mer ovanligt är det att en utbildad bibliotekarie gör det.
Filter är många gånger framställda på mekanisk väg. (Schrader, 1999)

Enligt ALA blockerar filter många gånger sidor som med fördel kan användas av skolor,
företag, arbetsplatser m.m. (Libraries and the Internet toolkit, 2000, s. 2) Vissa filter kan
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stoppa sidor p.g.a. deras budskap eller deras värderingar. Exempel på sidor som blivit
stoppade ar American Health Association (p.g.a deras ståndpunkter), samt sidor om
homosexualitet, AIDS, anorexi eller abort. En del filter stoppar t.o.m sidor som har negativa
synpunkter på filter!  (ibid, s. 12) På CyberSitters lista över förbjudna ord finns frasen ”don’t
buy CyberSitter!” med. Detta finns antagligen för att förhindra att den kritik som finns om
företaget sprids. (Schrader, 1999) När beslut ska tas om användning av ett filter måste en
noggrann undersökning göras; YHP har tagit bort YLOND sidor och YDUI|U.

Nya sidor tillkommer i en rasande fart. Jag nämnde tidigare exemplet från USA med 3000 nya
sidor varje dag! Man inser då hur svårt det är för filterföretagen att hålla sig à jour. Dessutom
förändras gamla sidor; upphovsmän kan ta bort, lägga till eller ändra i sina texter. (Schrader,
1999)

Ett annat problem är termers innebörd. Nya ord tillkommer och gamla försvinner. Samma ord
kan ha olika innebörd i olika delar av världen. Det finns så många olika språk på Internet
eftersom det är ett universellt fenomen. Detta gör att mycket kan slinka igenom ifall det råkar
vara på ”fel” språk. Homonymer, synonymer och slangord kan också försvåra för filtreraren,
som helst bör dubbelkontrollera alla sådana tänkbara varianter. Vårt språk är dynamiskt, det är
levande och ständigt föränderligt. Synonymer, homonymer, slangord, ord som ändrar
betydelse, nya ord o.s.v. försvårar indexeringen. Filtreraren kan ha svårt att se skillnad på
olika slags våld. Allt ligger på samma nivå, oavsett om det handlar om 6FKLQGOHUV� OLVW eller
7HUPLQDWRU.  (Schrader, 1999)

Hur ett filter fungerar är direkt kopplat till hur dokumenten har blivit indexerade.
Svårigheterna med indexering; identifiering, kontroll och återvinning, återkommer i
filtreringsprocessen. Att avgöra vad en text handlar om kan vara problematiskt, eftersom det
är en subjektiv process att få fram essensen av innehållet. Tio olika personer tolkar
otvivelaktigt samma sak på tio olika vis, med större eller mindre avvikelser. Hur man ser på
ett fenomen och bedömer det är en process som är beroende av sociala, kulturella och fysiska
sammanhang. Alla människor har inte samma uppfattning om saker och ting, vi människor ser
helt enkelt på samma objekt med olika ögon. Följaktligen uppfattar vi en sak på olika sätt
beroende på vilken social och kulturell kontext vi befinner oss i. Vår bakgrund spelar också
en stor roll för hur vi uppfattar objektet. Många av våra värderingar är kulturspecifika, vilket
innebär att vad vi i den västerländska kulturen uppfattar som stötande kanske inte är det i en
annan kultur. Inte heller finns universella regler för vilken ålder som är passande till vilken
information. Indexering är en process utförd i en social kontext. Det finns inte en kultur utan
många olika i hela världen, och beroende på vilken man tillhör kommer indexeringens resultat
att se olika ut.  Huvudsaken är att vi är medvetna om att den mänskliga kraften inte fungerar i
ett vakuum, indexeraren/filtreraren kan omöjligt vara helt och hållet objektiv i sitt arbete.
(Schrader, 1999)

Olika sidor som behandlar fördelar respektive nackdelar om samma ämne hamnar under
samma tak i identifieringen. På samma sätt sorterar ett filter bort material som propagerar
såväl för något som emot, exempelvis homosexualitet. Det är också ett problem att ett och
samma dokument ofta behandlar flera olika aspekter. Är alla indexerade? Handlar texten om
mer än en sak kan det vara svårt att identifiera de delar som folk är intresserade av. (Schrader,
1999)

Bibliotek och bibliotekarier ses av många som utbildare och förmedlare av information, och
de har då inte rätt att hindra information att nå låntagarna. Det ingår enligt filtermotståndarna
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inte i bibliotekariens yrke att ta rollen som uppfostrare. Denna roll kan man inte som
bibliotekarie självutnämna sig till. (Schneider, 2000, s. 103)

Användare kan luras att tro att bara för att biblioteket använder filter på sina datorer så är det
riskfritt och helt säkert att använda dem. Så är dock inte fallet, som flera utvärderingar har
visat på. Skulle det visa sig att en filtrerad dator släpper igenom opassande material, kan det
leda till juridiska problem. Det är alltså viktigt att inte luras att tro att bara för att en dator har
filter, så innebär det att den är helt skyddad från olämpligt material. (Ormes)
Vuxna/bibliotekarier invaggas i en falsk säkerhet att Internet är säkert att använda för
barn/låntagare. Detta kan göra att de som har ansvaret slappnar av i förvissningen om att de
inte har något att oroa sig för. Men tyvärr fungerar de tekniska hjälpmedlen inte fullt ut, och
material som borde bli stoppat släpps igenom medan material som borde släppas igenom blir
stoppat. Metoden kan inte ersätta en traditionell undervisningsform, där eleverna får lära sig
att söka och sortera information samt även grundläggande etiska tankegångar. Att utrustas
med mycket skyddsutrustning kan vara en fara i sig, eftersom vi då kanske glömmer att
berätta om de risker som trots skyddsutrustning ändå finns. Ansvaret förflyttas från individ till
system. Världen är inte perfekt och detta måste alla förr eller senare bli medvetna om. Är
människor inte beredda på detta faktum kan de få svårt att klara sig när de en dag skall ge sig
ut i en värld som är långt ifrån perfekt. (Rask, 1999, s. 19)

)UnJDQ�lU�LQWH�YLOND�WHNQLVND�ILOWHU�YL�NDQ�LQVWDOOHUD�L�GDWRUHUQD�XWDQ�YLOND�HWLVND�ILOWHU�YL�NDQ
LQVWDOOHUD�L�HOHYHUQD� (ibid, s. 5) Med detta menar Stig Roland Rask, lärare och ansvarig för
Etik och källkritik på KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling), att
det inte bara är en fråga om att lösa de tekniska aspekterna med filter, utan det allra viktigaste
är hur man undervisar barnen i att använda Internet. På så vis får de kunskapen och ansvaret
att själva sätta sina moraliska barriärer. Rask argumenterar vidare för att filter inte är något
bra sätt att skydda barn från Internets dåliga sidor. Han menar att filter på längre sikt bidrar
till att göra människor mer passiva. De kommer inte att klara att ta egna beslut och att ha
ansvar. Detta beror på att viktiga frågor om etik blir lämnade åt tekniken, vilket får som följd
att vi upphör att ta egna ställningstaganden angående etik och moral.

När man sätter upp ett stängsel blir det mer spännande att försöka komma över till den andra,
förbjudna sidan. På samma sätt kan det kanske fungera när man använder filter på Internet.
Det finns onekligen de som bara har som målsättning att komma över hindret. (ibid, s. 19)

Filterföretagen är kommersiella verksamheter och som sådana strävar de efter att gå med
vinst. Det är alltså viktigt att ha i åtanke att de inte är opartiska. Eftersom de inte måste röja
vilken information som filtreras bort finns det inget sätt att ta reda på detta. Det hemlighålls
av företagen, vilket gör att köparen inte har en aning om vad han eller hon går miste om.
(Willems, 1998, s. 56)

Den filtreringsmetod som fungerar genom att placera s.k. dåliga ämnen på listor, är subjektiv
eftersom det ofta är svårt att avgöra exakt vad en sida handlar om. Kanske finns det flera
ämnesområden, och hur ska sidans länkar värderas? Att använda denna metod kan medföra
svåra ideologiska problem. (Schrader, 1999)
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I tidskriften Popular Electronics har det skrivits om det stora utbudet av varningsrapporter
angående filter. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns en stor marknad för filtren.
Det är av största betydelse att tid läggs ner på att reflektera över vilken produkt man väljer,
eftersom alla filter fungerar olika tillfredställande. Den enda gemensamma nämnaren är att
inget av de filter som idag finns ute på marknaden fungerar perfekt. (Angelopoulis, 1999, s.
14) Kanske kan en filterutvärdering underlätta för den som står i begrepp att börja använda
filter? �  

En hel del olika utvärderingar av filter har gjorts, och de finner ofta att metoden inte är utan
brister. Bibliotekarien Karen Schneider var huvudansvarig för Internet Filter Assessment
Project (TIFAP), som utvärderade filter genom att låta bibliotekarier svara på referensfrågor
genom att använda såväl Internet med filter som utan. Denna undersökning är en av de mera
omfattande som gjorts på området. (Schrader, 1999) Medverkade gjorde ca 40 frivilliga
bibliotekarier, alla med varierande inställning till filter. Undersökningen pågick april till
september 1997. TIFAP kom fram till att filter inte fungerar helt tillfredsstallande. En del
material blockerades trots att det krävdes för att besvara frågan. Detta skedde mer än en
tredjedel av gångerna. En del material som upplevdes som stötande släpptes igenom, närmare
bestämt i åtta procent av fallen. Bibliotek-arierna fann vad de sökte i 78 % av fallen. Fann de
det inte berodde det framför allt på filtret. 8 % av det som hittades hade de helst velat slippa.
Slutsatser som drogs av Schneider var att för att biblioteket ska kunna använda filter ska det
gå att stänga av vid behov. Det är viktigt att de är anpassningsbara. Det var stor skillnad på
vad de olika filtren presterade. Endast ett bedömdes som värdelöst, CyberSitter. Viktigast för
hur filtret fungerade var hur det användes av den person som satt framför datorn. Därför
rekommenderar Schneider att prova filtret före köp, eftersom det handlar om subjektivt
framställda tekniska hjälpmedel. (http://www.bluehighways.com/tifap/ learn.htm)

I en annan utvärdering som gjorts kom man fram till liknande resultat. Av 200 utvärderade
webbsidor, så blockerades hela 25 % av sidorna innehållande laglig information. 15 % av
materialet släpptes igenom trots att det sågs som opassande. (Libraries & the Internet toolkit,
2000, s. 1) Det kan vara ett stort problem när material som är lagligt och inte kontroversiellt
blockeras av filter. Detta eftersom upphovsmännen i de flesta fall inte på något sätt blir
informerade om att deras sidor har blivit blockerade, och alltså förblir ovetande om att något
har gjort att sidorna blivit blockerade. (Neumann 1999, s. 1)

Enligt Karen Schneider står och faller alla utvärderingar eftersom de har en gemensam
svaghet, nämligen att de bygger på någonting subjektivt. Alla människor har olika synsätt och
värderingar, samma sak uppfattas av olika människor på olika sätt. Man kan inte se
Internetanvändare som en homogen folkgrupp med ett gemensamt sätt att tänka. I TIFAP
märkte Schneider att inte ens 40 bibliotekarier kunde komma överens om vad som är stötande
eller ej. Filter är och måste ses som ett mekaniskt framställt verktyg som tyvärr inte
tillkommit på objektiv väg. Följaktligen blir även utvärderingar av filter en subjektivt
framställd produkt, som enligt Schneider bör tas med en nypa salt. (Schneider, 2000)
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Innan man bestämmer sig för eller emot filter bör man ta i beaktande vilka alternativ som
finns. Det finns andra metoder än filtrering, om man tror sig vilja ta ansvar för eller
kontrollera hur användandet av Internet skall bedrivas. Fördelen med dessa metoder är att de
inte är begränsade till att fungera på enstaka utvalda datorer. Dessutom stimulerar det
individen till att tänka självständigt och att lära sig att sortera och värdera information.
(Hochheiser, 1997, s. 2)

• Biblioteket kan utarbeta en genomtänkt användarpolicy, med råd och direktiv för hur
användarna kan utnyttja Internet på ett bra sätt. Detta kan såväl lärare, bibliotekarier,
biblioteksanvändare samt föräldrar dra nytta av.

• Tidsbegränsning, d v s bibliotekspersonalen avgör när och hur länge användarna får
använda Internet.

• ”Körkort”. Precis som på en teorilektion för ett vanligt körkort, får användarna lära sig
vilka faror som finns, men i stället för på vägbanan så på Internet. På detta sätt får
eleven också lära sig kritiskt tänkande och att värdera det material han eller hon hittar.

• Biblioteket eller skolan rekommenderar en rad sidor som är relevanta och intressanta
för Internet-surfaren. Sidor kan också sättas som bokmärken, för att visa att de är
kontrollerade och bra att använda.

• Skärmar som skyddar från förbipasserandes blickar. (Hocheiser, 1997, s. 2) (jag är
personligen kritisk till detta och undrar om effekten inte blir den motsatta..?)

• På skolor och skolbibliotek kan encyklopedier på CD-ROM vara ett bra alternativ. De
är oftast informationsspäckade.

• Det finns särskilda sökmaskiner som riktar sig till barn i en viss åldersgrupp, t.ex.
Yahooligans. (Chapin, 1999)

• Bibliotekarierna har slutligen möjlighet att placera datorerna på ett sådant sätt att de
kan bevaka användningen av Internet, t.ex. i anslutning till utlåningsdisken.

6DPPDQIDWWQLQJ

Filter är en produkt vars syfte är att neka tillträde till delar av innehållet på Internet. Det kan
fungera på olika sätt, men vanligast är att mjukvaran söker efter sidor m.h.a. en lista över
otillåtna ord. Det finns en uppsjö av argument att stödja sig på för bibliotekarier som ska
besluta om filter ska användas eller inte på biblioteket, såväl för som emot. En mängd
utvärderingar av filter är gjorda. Dessa kan vara värda att ta en titt på, dels för att se om idén
med filter verkar intressant men också i så fall vilken typ av filter som verkar mest lämplig.
Slutligen kan det vara värt att betänka vilka alternativ till filter som finns, innan ett avgörande
beslut fastslås.
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1995 lades ett dokument fram i USA av The American Library Association; ALA Goal 2000.
Syftet med detta dokument var att under den följande femårsperioden förstärka bibliotekens
roll och inflytande i informationssamhället. Målsättningen var att se till att biblioteken ger
medborgarna den information de behöver så att ett demokratiskt samhälle kan upprätthållas.
Det är, enligt ALA Goal 2000, bibliotekens ansvar att tillgängliggöra bra material, och i
utbyte ska de erhålla allmänhetens stöd. Problemet, vilket inte är litet, ligger i att definiera vad
som är bra material och vad som är dåligt. (Raber, 1996, s. 224)

ALA Goal 2000 klargör att det är viktigt för varje bibliotek att informera sina användare så att
de ser vilka alternativ som finns och därmed kan göra sina egna val. Biblioteken skall fungera
som mellanhänder mellan människor å ena sidan och alla former av idéer å andra. Man tar
även upp att allmänheten i allt större utsträckning kommer att vilja ha tillgång till den nya
informationsteknologin, vilket biblioteken också skall ge den. (ibid, s. 229) I dokumentet
poäng-teras slutligen att det ligger en stor skillnad mellan att konsumera information och att
verkligen använda den. Det sistnämnda innebär att man lär sig något och drar nytta av de
kunskaperna. (ibid, s. 230)

Enligt ALA erbjuder 73 % av alla amerikanska folkbibliotek Internet till sina användare, och
de flesta av dessa har en policy som säger hur Internet skall användas. ALA ser inte att
filtrering är lösningen till problemet med tillgång till Internet. De anser att den bästa vägen att
gå är att undervisa hur teknologin används på bästa sätt samt hur de rätta valen görs. Det
viktigaste är att bibliotekarier bör vägleda sina användare på samma vis oavsett om de söker
information på hyllorna eller på Internet. (Libraries & the Internet toolkit, 2000, s. 1)

ALA:s inställning är att bibliotekets uppgift är att se till att låntagare i alla åldrar skall få den
information de behöver, oavsett vilket innehållet är. De hävdar att det inte är bibliotekariers
uppgift att gallra ut bra information från dålig. Risken för att dålig information kan hittas av
misstag är inte anledning nog att begränsa tillgången till Internet. ALA ser helst att bibliotek
förespråkar friheten att läsa samt friheten till information. De anser inte att filtrering är en
lösning på problemet med Internets dåliga sidor, eftersom de filter som finns på marknaden
idag är så pass opålitliga. I stället föreslår de utbildning och vägledning som lösningar,
eftersom filtrering låter många lagliga sidor blockeras, medan andra tveksamma sidor släpps
igenom. ALA hävdar att bibliotekets uppgift är att göra människor mer kunniga, och detta kan
biblioteken uppnå genom att tillgängliggöra så mycket information som möjligt. För att detta
inte ska missbrukas eller göras på fel sätt, ska bibliotekarier lära ut hur sökningen blir till
något positivt. Därför har ALA givit ut ett antal texter vars syfte är att hjälpa bibliotekarier i
sitt arbete att utveckla en policy. ALA ställer sig fullständigt emot ett lagstadgat tvång av
filteranvändning. (ibid, s. 2)

ALA utgår i sina värderingar från The Code of Ethics samt Library Bill of Rights. I den
förstnämnda är det den intellektuella friheten samt varje bibliotekaries skyldighet att skilja
privata värderingar från yrkeslivet som betonas. Alla låntagare har samma rättigheter och ska
bemötas på likvärdigt sätt. Library Bill of Rights trycker på att material inte får uteslutas



26

p.g.a. bakgrund eller upphovsman samt att bibliotek ska se till att göra så mycket information
som möjligt tillgängligt. (Allard, 1998, s. 4)

The Cybrarian´s Manual är en antologi, utgiven av ALA, som är tänkt att vara ett hjälpmedel
till bibliotekarier som vill lära sig mer om praktiska och vardagliga frågor inom cybervärlden.
(The Cybrarian´s Manual, 1997, s. viii) I ett avsnitt behandlas frågan om vilken tillgång
biblioteks-användarna ska ges till Internet, så som ALA ser det. Enligt dem får på inga villkor
barns användande av Internet begränsas, barn och vuxna har enligt den amerikanska
konstitutionen lika rättigheter (ibid, s. 96). Det skrivs också om att tillgängliggöra elektronisk
information, som inte kan jämställas med att utföra ett beståndsurval i traditionell mening.
Internet skiljer sig från andra media, eftersom det inte är upp till bibliotekarierna att avgöra
vad som är bra information utan det är upp till de enskilda användarna. All information på
Internet är skyddad av konstitutionen så länge en domstol inte säger någonting annat. Därför
anser ALA inte att biblioteken har rätt att hindra att information görs tillgänglig. Biblioteken
skall göra allt som står i dess makt för att hjälpa användare, oavsett ålder, att hitta vad de
söker oavsett vad det handlar om. (ibid, s. 97)

På ett möte i mars 1999 tog ALA:s president Ann Symons ett steg mot en mjukare attityd i
filterfrågan. I stället för att ställa sig helt emot användandet av filter på bibliotek, så förde
Symons fram att ALA anser att det viktigaste är att oavsett vilken inställning som finns till
Internet i sin policy är det ett beslut som bör tas lokalt.  Det är användarna och inte biblioteket
som själva bör kunna styra sin Internet användning. Anledningen till denna nya inställning är
att ALA inte längre kan ignorera att organisationens medlemmar har väldigt varierade åsikter.
För att ta hänsyn till dem som arbetar for filter på bibliotek, så har organisationen tagit denna
inställning. (Oder, 1999,s. 1)

(XURSD

Precis som ALA formulerat sin inställning i USA är det viktigt att den europeiska
motsvarigheten gör likadant här. I oktober 1997 hölls ett möte i Strasbourg på temat ”The
information society: a challenge for Europe”. Sammanfattningsvis blev utkomsten av mötet
att en betoning bör ske på självreglerande informationsförmedlare samt utbildning för
allmänheten i de nya teknikerna. En förutsättning för att ett samhälle ska utvecklas är att alla
människor har fri tillgång till information samt möjligheten att uttrycka sina åsikter fritt.
Angående det mindre lämpliga material som kan hittas på Internet så fann mötet att det inte är
anledning nog att anta ett direktiv för filtrering. Däremot betonades att enskilda institutioner
kan reglera tillgången på ett sätt som de tycker är lämpligt. (Sturges, 1998, s. 5)

EU har ännu inte tagit fram direktiv som tvingar fram lagar om förbud av pedofili, pornografi
och rasism på Internet. Men problemet togs upp av Europeiska parlamentet 1997. I denna
debatt var syftet att klargöra exakt vad som utgör olagligt material på Internet, för att
möjliggöra att åtal kan väckas varhelst upphovsmannen finns. Det var ett dokument från 1996
som låg som grund för diskussionen (Communication on Harmful and Illegal Material in the
Internet). (ibid, s. 22)

I Bonn-deklarationen från 1997 utvecklades tankarna om att det är ett stort ansvar som vilar
på upphovsmännens axlar. Handlingar som försvårar för sådana som erbjuder tjänster på
Internet har bara som följd att det blir svårare att förmedla bra och ”legal” information.
Tyngdpunkten kom att ligga på vikten av att skilja de som producerar och cirkulerar material
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från de som förmedlar det. Efter detta har Europeiska parlamentet rekommenderat att testa
filter samt utlyst ett program för hur man bäst skyddar minderåriga. Tankarna är samlade i
skriften Action Plan on Promoting Safe Use of the Internet, som utkom i november 1997. En
månad senare lades en kompletterande plan fram av Europa-rådet, som där tryckte på den
intellektuella friheten. Det är olika synvinklar som tas upp i de båda skrifterna, men de
betonar båda självreglering, upplysandet av allmänheten och stödet av en kommande
lagstiftning. (ibid, s. 23)

En lagstiftning mot ett fritt användande av Internet är enligt författaren en olämplig lösning av
fyra anledningar. För det första så trampar man på varje individs rätt att yttra sig fritt. Det är
också svårt att tillämpa lagar eftersom Internet faller under många olika domrättsområden.
Det finns kryphål för upphovsmännen. De kan genom exempelvis s.k. spegelsidor undvika att
bli kontrollerade. Slutligen kan nämnas att Internet-miljön är föränderlig, så det är svårt att
hålla lagarna uppdaterade. (ibid, s. 41)

6DPPDQIDWWQLQJ

ALA är den organisation som knyter samman biblioteken i USA. 1995 lade de fram en
femårs-plan, vars syfte var att förstärka bibliotekens position som informationsförmedlare i
det demo-kratiska samhället. De ståndpunkter som organisationen står för är vedertagna av
många ameri-kanska folkbibliotek. ALA säger att bibliotekens uppgift är att förutsättningslöst
tillgänglig-göra information till såväl barn som vuxna. Enligt amerikansk lag är det förbjudet
att göra skillnad mellan individer p.g.a. ålder. Istället för att använda filter föreslår ALA att
bibliotekarier kan undervisa sina användare i att bruka Internet. För att ta hänsyn till dem som
ändå är positiva till filter har ALA:s president gått ut och sagt att viktigast av allt för
biblioteken är att det finns en tydlig policy att leva efter, oavsett om det betyder ett ja eller ett
nej till filter.

Ett möte mellan europeiska länder hölls 1997 i Strasbourg, och resultatet blev en betoning på
informationsfrihet och utbildning. En framtida lagstiftning, självreglering samt intellektuell
frihet är tankar som finns i dokument också de från 1997, framtagna av Europa-rådet och
Europeiska parlamentet. Det finns dock svårigheter med en lagstadgad begränsning av
Internet, som gör att det kan vara en olämplig lösning.

/DJDU�RFK�I|URUGQLQJDU

>«@�GHPRFUDWLF�JRYHUQPHQWV�KDYH�D� UHVSRQVLELOLW\� WR� HQVXUH� WKDW� WKH� LQIRUPDWLRQ�DYDLODEOH
FRQIRUPV�WR�WKH�UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�ODZ��SDUWLFXODUO\�RQ�PDWWHUV�VXFK�DV�QDWLRQDO�VHFXULW\��WKH
SUHYHQWLRQ�RI�GLVRUGHU�DQG�FULPH��DQG� WKH�SURWHFWLRQ�RI�KHDOWK�DQG�PRUDOV��%XW�DW� D�SXEOLF
DFFHVV�SRLQW�� WKH�HVVHQWLDO� UHVSRQVLELOLW\�RI� WKRVH� LQ�FKDUJH� LV� WR�JLYH� LQGLYLGXDOV� WKH� IXOOHVW
SRVVLEOH�IUHHGRP�WR�VHHN�IRU�NQRZOHGJH��( Sturges, 1998, s. 44)

Nedan följer en kort presentation av lagar som är av relevans för undersökningen, till vilka det
kommer att knytas an i den avslutande diskussionen.
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'HQ�VYHQVND�ODJVWLIWQLQJHQ

*UXQGODJDUQD

Den intellektuella friheten värnas det om i tre av Sveriges fyra grundlagar; UHJHULQJVIRUPHQ,
WU\FNIULKHWVI|URUGQLQJHQ och \WWUDQGHIULKHWVJUXQGODJHQ. Alla lagarna syftar till att skydda
den fria tanken och det fria ordet från staten. Endast i undantagsfall gäller lagarna som skydd
för medborgare mot andra medborgare.

5HJHULQJVIRUPHQ är den mest allmänt hållna. Här står det skrivet att alla människor har rätt
till fri åsiktsbildning, vilket möjliggörs genom yttrandefrihet och informationsfrihet. Detta
innebär att varje individ har rätt att uttrycka sina åsikter samt att han eller hon också har rätt
att ta del av andras åsikter. För att en demokrati skall fungera krävs det att det finns
yttrandefrihet och opinionsfrihet. (Wennberg, 1995, s. 9) Men det är inte tillåtet med ett helt
fritt flöde av information. <WWUDQGHIULKHWHQ� RFK� LQIRUPDWLRQVIULKHWHQ� InU� EHJUlQVDV� PHG
KlQV\Q�WLOO�ULNHWV�VlNHUKHW��IRONI|UV|UMQLQJHQ��DOOPlQ�RUGQLQJ�RFK�VlNHUKHW��HQVNLOGV�DQVHHQGH�
SULYDWOLYHWV�KHOJG�HOOHU�I|UHE\JJDQGHW�RFK�EHLYUDQGHW�DY�EURWW (RF 2 kap. 13 §).

7U\FNIULKHWVI|URUGQLQJHQ syftar till att skydda allt som finns i tryckt form. Den första lagen
om tryckfrihet kom 1766 och har varit utgångspunkt för senare varianter. Meningen med
lagen är att skydda det fria flödet av åsikter. Var och en kan i tryckt form pränta ner sina
tankar och värderingar och även RIIHQWOLJJ|UD�DOOPlQQD�KDQGOLQJDU� VDPW�PHGGHOD�XSSJLIWHU
RFK�XQGHUUlWWHOVHU�L�YDG�lPQH�VRP�KHOVW (TF 1 kap. 1 §). Men det finns gott om undantag på
information som faller utanför dessa ramar och alltså inte skyddas av
tryckfrihetsförordningen. I denna lag tas också upp att alla människor kan ta fram vilken
information som helst för att göra den offentlig i tryck. (Olsson, 1997, s. 19) Allmänna
handlingar kan göras offentliga utom i de fall där särskilda bestämmelser finns. Dessa regler
har blivit svårare att följa eftersom allt fler dokument återfinns i elektronisk form. Databaser
och dataprogram tar över efter det traditionella pappersformatet, vilket gör att lagen om
offentlighet för allmänna handlingar blir krångligare att följa. (ibid, s. 47)

Den 1 januari 1992 skapades i Sverige en ny grundlag för att komplettera lagen om
tryckfrihet, den s. k. \WWUDQGHIULKHWVJUXQGODJHQ. Dess syfte var att visa att det går bra att
uttrycka åsikter i andra medier än tidningar och tryck. (Yttrandefrihetsgrundlagen, 1993, s. 2)
Anledningen till att denna inrättades var att nya, moderna medier utvecklats.
Yttrandefrihetsgrundlagen har samma målsättning som tryckfrihetsförordningen. Men det är
omöjligt att överföra alla regler som gäller för tryckt material direkt till andra medier. De
tryckfrihetsregler som man faktiskt kan tillämpa är t.ex. censurförbud och meddelarskyddet.
(Olsson, 1997, s. 21)

Målsättningen när man skapade lagen om yttrandefrihet var att ge yttrande- och
informationsfriheterna ett grundlagsskydd även när det gäller de nyare medierna. Villkoren
skall dock vara desamma som för tryckt material. (Yttrandefrihetsgrundlagen, 1993, s. 3)
Dokument på Internet faller inte direkt under denna lag eftersom det är tre krav som skall
uppfyllas. En ensam utgivare måste ha ansvar för materialet, allmänheten tar emot budskapet
med ett tekniskt hjälpmedel och slutligen, det avgörande, informationen måste vara i en sådan
form att det inte går att gå in och ändra i efterhand. 1997 fanns inte grundlagsskydd för
elektroniskt material, eftersom det inte räknas som ”tryckt skrift” i traditionell bemärkelse.
(Olsson, 1997, s. 22) Ett visst skydd finns dock för regelbundet utkommande material från en
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redaktion eller liknande, där materialet inte kan ändras av mottagaren. Det finns ingen exakt
siffra på hur många mottagare det skall finnas för att lagen skall gälla. (ibid., s. 23) Problemet
med Internet är inte bara att det är i elektronisk form utan även att det är ett internationellt
fenomen och att det därför är svårt att tillämpa en svensk lag.

Grundlagen gäller när mottagaren inte kan påverka innehållet och den kan tillämpas på radio,
TV, filmer, videogram, ljudupptagningar samt videotex. (Videotex är tekniken där
databaslagrad information överförs via speciella ledningar eller via telekommunikationsnätet
till datorer eller TV.) (s Yttrandefrihetsgrundlagen, 1993, s. 5-6) Brott mot
yttrandefrihetsgrundlagen är; olaga våldskildring, spioneri, obehörig befattning med hemlig
uppgift, uppvigling, hets mot folkgrupp samt förtal. (ibid., s. 12) Lagen kan tillämpas på
material (film, videogram, och ljudupptagning) som är tillverkat utomlands och som sprids i
Sverige. Distributören skall se till att det finns en ansvarig utgivare. (ibid., s. 19)

Yttrandefriheten kan knytas till andra lagar, för att på så sätt utöka medborgarnas möjlighet att
komma åt information. 2IIHQWOLJKHWVSULQFLSHQ, DQVNDIIDUUlWWHQ och PHGGHODUVN\GGHW
garanterar att det alltid finns möjlighet att ta del av kunskap och information. Detta har länge
varit en viktig grundpelare i det svenska samhället. (Olsson, 1997, s. 18)

%LEOLRWHNVODJHQ

7LOO� IUlPMDQGH�DY� LQWUHVVH� I|U� OlVQLQJ�RFK� OLWWHUDWXU�� LQIRUPDWLRQ��XSSO\VQLQJ�RFK�XWELOGQLQJ
VDPW�NXOWXUHOO�YHUNVDPKHW�L�|YULJW�VNDOO�DOOD�PHGERUJDUH�KD�WLOOJnQJ�WLOO�HWW�IRONELEOLRWHN� (SFS
1996:1596, § 2)

I Sverige stiftades den 20 december 1996 Bibliotekslagen, en lag som är väldigt allmänt
hållen. Det sägs bl.a. att det är bibliotekens uppgift att se till att databaserad information finns
inom räckhåll för alla landets medborgare. Man fastställer att det måste finnas ett bibliotek i
varje kommun för att detta skall vara möjligt. Vidare betonar lagen bibliotekens roll som
främjare av språkutvecklingen samt att de skall anpassa utbudet så att även minoriteters behov
blir tillgodosedda. Det finns inga riktlinjer för KXU man bör gå till väga. Inte heller kan man
läsa sig till YDG biblioteken skall tillgängliggöra. Detta är upp till de enskilda biblioteken att
avgöra. (SFS 1996:1596, § 2)

81(6&2�V�IRONELEOLRWHNVPDQLIHVW

)RONELEOLRWHNHW�VNDOO�VRP�ORNDOW�NXQVNDSVFHQWUXP�J|UD�DOOD�VODJ�DY�NXQVNDS�RFK�LQIRUPDWLRQ
OlWW�WLOOJlQJOLJ�I|U�VLQD�DQYlQGDUH. (Folkbiblioteksmanifestet, 2000, s. 9)

Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap, kultur/kommunikation
(medier). Eftersom man anser att en grundförutsättning för att en demokrati skall kunna
upprätthållas är tillgång till folkbibliotek, upprättades ett folkbiblioteksmanifest 1949 (ibid, s.
3). 1972 reviderades det och den tredje och senaste varianten av Unescos
folkbiblioteksmanifest lades fram och godkändes av Unesco 1994. Manifestet har spelat en
avgörande roll för bibliotek runt om i världen i deras arbete att bygga upp sina verksamheter.
(ibid, s. 5)
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Unescos folkbiblioteksmanifest bygger på tanken om alla människors fria tillgång till kunskap
och information. För att en demokrati skall fungera måste människorna kunna ta del av vilken
information som helst, så att de kan fatta beslut grundade på kunskaper. De för människan så
viktiga värdena IULKHW�� YlOIlUG�� VDPKlOOHOLJ� RFK� SHUVRQOLJ� XWYHFNOLQJ, är endast möjliga om
medborgarna ges tillfälle att aktivt vara med och påverka det samhälle de lever i.
Folkbiblioteket spelar en mycket stor roll i tillgängliggörandet av information. Det är utan
tvekan en av de viktigaste institutionerna i samhället med detta ändamål. (ibid, s. 9) I
folkbiblioteksmanifestet listas i 12 punkter folkbibliotekets viktigaste uppgifter för att
uppfylla kravet på spridning av information. Dessa skall bidra till OlVNXQQLJKHW��LQIRUPDWLRQ�
XWELOGQLQJ� RFK� NXOWXU. Ett av bibliotekets mål bör vara att göra informationsteknologi
tillgänglig samt att underlätta användningen av den genom att öka användarnas kunskaper.
(ibid, s. 11)

Man betonar i manifestet att alla slags medier som anses som lämpliga skall tillämpas.
Folkbiblioteken ska alltså erbjuda såväl traditionella medier som den nya, moderna
teknologin. )RONELEOLRWHNHWV�VDPOLQJDU�RFK�XWEXG�VNDOO� LQWH�YDUD� I|UHPnO� I|U�QnJRQ� IRUP�DY
LGHRORJLVN��SROLWLVN�HOOHU�UHOLJL|V�FHQVXU […]. (ibid, s. 10).

86$��7KH�)LUVW�$PHQGPHQW

$ERYH�DOO�HOVH��WKH�)$�PHDQV�WKDW�JRYHUQPHQW�KDV�QR�SRZHU�WR�UHVWULFW�H[SUHVVLRQ�EHFDXVH�RI
LWV�PHVVDJH��LWV�LGHDV��LWV�VXEMHFW�PDWWHUV��RU�LWV�FRQWHQW� (Peck, 1999, s. XI-X)

1791 skapades i USA lagen om intellektuell frihet, The First Amendment (FA). Lagen syftar
till att bevara yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet. (Steins, 1995, s. 5) FA gör det
omöjligt att stifta lagar som syftar till att förhindra yttrandefrihet och tryckfrihet. (Peck, 1999,
s. 3) Ingen myndighet ska kunna bestämma över allmänheten, och detta gäller även
bibliotekarier som inte har rätt att agera förmyndare genom att endast ge barn tillgång till det
material som föräldrarna skulle ha tillåtit. (ibid, s. X)

Det finns dock en del material som är undantag och därför inte skyddas av FA. Information
innehållande följande skyddas inte av den amerikanska grundlagen:

• Oanständighet. Hur detta skall tolkas finns det endast vaga riktlinjer om. Det finns
ingen enhällig definition, men det kan vara ett ord, en bild eller något annat. (Steins,
1995, s. 17)

• Ärekränkning; d. v. s. falsk information om någon.
• Förtal; vilket är information som skadar en persons rykte. (ibid, s. 19)
• Ord som uppmanar till våld.
• Kommersiell information, så att allmänheten skyddas mot falsk marknadsföring. (ibid,

s. 20)

Trots att allt inte skyddas av lagen, så underlättar FA ändå för de som strävar efter att föra
fram propaganda för mindre aktningsvärda ändamål. Eftersom gränserna mellan det förbjudna
och det tillåtna är flytande, är det många gånger svårt att avgöra hur långt man kan gå. Att
varje individ har möjlighet att föra fram egna tankar och åsikter eftersom de är skyddade
enligt grundlag, är givetvis både på gott och ont. En konflikt mellan frihet å ena sidan och
begränsningar å andra har pågått sedan konstitutionen skrevs på, och den fortgår än idag.
(ibid, s. 6)
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Principen om fri yttrande- och tryckfrihet måste även tillämpas av amerikanska folkbibliotek.
Eftersom fri information är ett led i strävan efter fri opinionsbildning, får de inte lov att hindra
information från att göras tillgänglig. Eftersom biblioteken är statliga inrättningar så måste de
rätta sig efter konstitutionen. (Peck, 1999, s. 3)

I USA kom The US Communications Decency Act (CDA) 1995, som en reaktion på en
ovanligt orolig stämning i media. Att sprida eller visa ”olämpligt” material för personer under
18 år blev i lag förbjudet året därpå, men högsta domstolen fann att CDA inte följde
konstitutionen vid en stämning som vanns. Efter denna händelse riktades fokus i stället på en
reglering av Internet och olika värderings-, blockerings- och filtreringssystem. (Sturges, 1998,
s. 13)

Borders in Cyberspace är en antologi som utkom 1997 i USA. Det var vid en tidpunkt då det
inte fanns några lagar gällande Internet, vilket måhända bara är en tidsfråga. Boken behandlar
problem som t.ex. förhållandet mellan IT och juridik, samt gränsöverskridande problem
rörande exempelvis censur. (Borders in Cyberspase, 1997, s. x) Enligt en av medförfattarna
kommer nya regler inom den framväxande globala kommunikationen så småningom att
tvingas fram. Dessa regler och lagar måste anpassas efter Internets ytterst specifika karaktär,
som inte liknar något annat medium. (Johnson, 1997, s. 34) I ett annat kapitel i samma bok
diskuteras kring att det i framtiden kommer att finnas lagar som är verksamma internationellt.
Idag sker eventuella regleringar av Internets utbud nationellt. Såväl förespråkarna för ett fritt
Internet som de som vill reglera det får problem när de tar diskussionen till nationell nivå.
Författaren tror att problemet med Internets utbud försvåras om man ser så kortsiktigt. Det
krävs enligt honom att såväl motståndare som förespråkare tänker internationellt. (Mayer-
Schönberger, 1997, s. 246)

(XURSD

Yttrandefrihet definieras i European Convention of Human Rights. Där står det att den finns
bl.a. för att skydda såväl populära som impopulära åsikter. Men det finns en hel del undantag
för vad som bör skyddas av yttrandefriheten; sådant som hotar den nationella säkerheten, som
skyddar hälsa och moral och som hjälper i förebyggandet av brott etc. (Sturges, 1998, s. 8)

6DPPDQIDWWQLQJ

Sverige har fyra grundlagar, och i tre av dessa står det att läsa om den intellektuella friheten.
Lagarna finns till för att säkerställa landets demokrati, som kräver ett fritt flöde av
information för att fungera. De kan tillämpas på traditionella medier, men inte på Internet.
Bibliotekslagen är en annan lag, vars syfte är att ge biblioteken riktlinjer till hur verksamheten
ska se ut. Folkbiblioteksmanifestet, som är utformat av UNESCO, lyfter bl.a. fram att alla ska
ha fri tillgång till information, och det framhålls att biblioteken är viktiga förmedlare av
denna.

I USA finns motsvarande tankar som ovan nämnda, vilka är nedskrivna i konstitutionen; The
First Amendment. Denna lag skapades i slutet av 1700-talet, och dess målsättning är att
bevara yttrandefrihet och tryckfrihet. Den europeiska motsvarigheten, European Convention
of Human Rights, finns även den för att skydda individers rättighet till egna åsikter.
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Tankegångar återkommer i de olika lagarna, men utformningen på dem skiljer sig förstås åt.
Gemensamt är dock att det i alla lagarna finns undantag för vad som skyddas.

)RUVNQLQJ

Ulla Arvidsson, en svensk forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen, har
undersökt hur bibliotekarier i södra Kalifornien uppfattar Internet som medium i
biblioteksmiljön. (Arvidsson, 1998, s. 27) I undersökningen handlade en fråga om vilka
nackdelar bibliotekarierna såg med Internet. Det vanligaste svaret blev då att Internet är rörigt
och att det är svårt och tar tid att hitta det som söks. Ett annat problem var att det många
gånger ansågs som svårt att avgöra om informationen är tillförlitlig. Bibliotekarierna
uppfattade även all reklam som störande.  (ibid, s. 42) Jag tycker att det är förbryllande att
inte den stora mängden information av närmast värdelös karaktär tas upp, även om det till viss
del hänger ihop med svårigheten att hitta bra material.

Arvidsson frågade också om det som jag mer specifikt är intresserad av, nämligen vilken
inställning bibliotekarierna hade till filter och censurering av Internet. Den generella
inställningen till detta var att det fanns en vilja att skydda barnen samtidigt som de i längsta
möjliga mån ville undvika censur. (ibid, s. 46) Å ena sidan betonades The First Amendment,
och å andra sidan lyftes de obevakade och oskyddade barn som kommer till biblioteket fram.
Det finns alltså här en konflikt, som av de flesta informanterna sågs som problematisk. Det
slutgiltiga ställningstagande som de flesta bibliotekarier i undersökningen tog, var att filter
inte bör finnas på biblioteken. Denna inställning stöds också av ALA:s policy, vilket
informanterna var medvetna om och påpekade. Tänkbart är förstås att de beslutat sig för
denna inställning p.g.a. att ALA har denna ståndpunkt och inte tvärtom. Att endast filtrera
barnens datorer är tankar som finns på alla bibliotek i undersökningen, men som inte är
praktiskt genomförda överallt. Till sist nämner informanterna vikten av att samhällets krav
tillgodoses, vare sig det innebär ett ja eller ett nej till filter. (ibid, s. 48)

När informanterna talade i egenskap av bibliotekarier är den generella inställningen att de är
emot filter. Men Arvidsson märkte vid intervjuerna att informanterna, när de talade som
privat-personer, hade en hel del invändningar.(ibid, s. 53)

1994 utkom en annan forskningsrapport, vars syfte var att kartlägga nordiska bibliotekariers
attityder och värderingar (Balslev, 1994). När bibliotekspersonal skall besluta om användning
av filter eller ej på sina arbetsplatser blir funderingar kring etik och moral aktuella, och därför
anser jag att detta material kan vara av intresse för mig trots att det inte direkt anknyter till
min frågeställning. Är det t.ex. moraliskt riktigt att låta flödet på Internet vara fritt så att vad
som kan helst går att komma åt på biblioteket?

Undersökningen, som utfördes i början av 90-talet, fann att bibliotekariernas attityder i de
olika länderna ser ungefär likadana ut. (ibid, s. 195) Generellt sett kan sägas att
bibliotekarierna inte ville ta på sig rollen som förmyndare. En majoritet satte en tydlig gräns
mellan de personliga värderingarna och de yrkesetiska kraven. De ställde sig hellre neutrala
än avgjorde vad som är farligt respektive lämpligt. Bibliotekarierna ville inte ta på sig rollen
som censorer, men de ville också genom sitt handlande undvika kritik. (ibid, s. 197) I
undersökningen användes som exempel en handbok i självmord. En motivering till att
bibliotekarierna ställde sig positiva till att förmedla detta material var att de inte vill
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omyndigförklara sina användare. Det framträder här en skillnad mellan ”vanliga” låntagare
och låntagare som av bibliotekarien bedöms kunna vara våldsamma. Den senare kategorin har
endast 50 % chans att få hjälp att hitta en bok om exempelvis kampsport. Skillnaden verkar
ligga i att DQGUD människor i det fallet kan bli skadade. (ibid, s. 198) När denna undersökning
genomfördes var Internet inte vanligt förekommande på folkbiblioteken. Men kanske kan
ändå ett mönster urskiljas här, nämligen att bibliotekarier vill överlåta åt användarna själva att
avgöra vilken information de ska ha rätt att ta del av. När det gäller sådant som andra
människor kan ta skada av, går många bibliotekarier dock ifrån sin neutrala roll för att i stället
agera beskyddare.

Bibliotekarierna tryckte på vikten av att undvika censurering, det var för en majoritet av
informanterna den fria tillgången till information som ska stå i centrum för biblioteks-
verksamheten. Trots att informanterna funderade på att låta bli att hjälpa vissa låntagare, så
föll de till syvende och sist in i rollerna som neutrala förmedlare av information. (ibid, s. 199)

Ann Curry har utfört en annan omfattande undersökning som studerar förhållandet mellan
bibliotek och den intellektuella friheten. Hon har utfört intervjuer i Storbritannien och Kanada
för att se på skillnader mellan länderna. Resultatet blev att i båda länderna spelade biblioteken
en stor roll för upprätthållandet av den intellektuella friheten. För att en bibliotekschef ska
kunna utföra sitt arbete på bästa sätt är det viktigt att ha kunskaper om närsamhället, om de
styrande, om bibliotekets policy och om personalen o.s.v. För att dessutom kunna kontrollera
den intellektuella friheten så krävs en medvetenhet om problem på området, problem som har
varit, som pågår och som kommer att finnas i framtiden. (Curry, 1997, s. 245) Vad som också
framkom i undersökningen var ett dilemma som bibliotekarier i båda länderna brottas med.
Nämligen att upprätthålla balansen mellan å ena sidan alla människors rätt till all information,
och å andra sidan alla människors rätt att slippa nedvärderas p.g.a. ras, kön, religion etc. Att
kunna uttrycka vilka åsikter som helst är en demokratisk rättighet, som många gånger
kolliderar med den för de flesta människor självklara tanken att alla ska leva i harmoni. (ibid,
s. 246)

Till frågan om hur den intellektuella friheten bäst upprätthålls har bibliotekarierna från
Kanada och bibliotekarierna från Storbritannien olika lösningar. I det förstnämnda landet så
vill de inte forma beståndet på något vis, för att på så sätt slippa brottas med politikers och
användares olika behov. I det sistnämnda landet är bibliotekarierna mer oroliga för en
avsaknad av användarnas inflytande på samlingen. Man anser att ett minskat intresse för
biblioteken leder till att dess roll minskar och därmed också den intellektuella friheten. (ibid,
s. 250)

Frågan om den intellektuella friheten befanns vara en av de absolut svåraste för
folkbiblioteksadministrationen. Det är en så stor mängd faktorer inblandade, en hel del av
dem känslomässiga. (ibid, s. 252)

6DPPDQIDWWQLQJ

Filter ska, enligt en majoritet av informanterna i Ulla Arvidssons undersökning från
Kalifornien, inte användas på bibliotek. Men informanternas professionella uppfattningar gick
i många fall stick i stäv med deras privata, som gärna ville skydda minderåriga. I Balslevs
forskning om nordiska bibliotekariers etik, framkom att dessa bibliotekariers värderingar
överensstämmer med de amerikanska kollegernas. I denna undersökning och i Arvidssons,
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kan den uppmärksamme läsaren utröna att det såväl i Norden som i USA skiljs mellan privata
uppfattningar och yrkesmässiga. Den vanligaste inställningen är att det på biblioteket är
viktigt att på ett neutralt sätt förmedla information, medan de personliga uppfattningarna
tvingas vika hädan. Balslev fann utöver detta också att informanterna helst såg att all slags
censur undviks på biblioteket. Eftersom undersökningen utfördes på tidigt 90-tal var Internet
ännu inte vanligt på biblioteken, och bibliotekarierna syftade således inte på filter utan på
annan slags censurering.

I Currys forskning blev resultatet att konflikt råder på biblioteken i båda de undersökta
länderna, Kanada och USA. Å ena sidan ville bibliotekarierna erbjuda sina användare
information i så stor utsträckning som möjligt, och å andra sidan kände de en skyldighet att
förhindra att människor nedvärderas.
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%HDUEHWQLQJ�DY�PDWHULDOHW

Vid bearbetning av material insamlat under en kvalitativ undersökning, finns inte den mängd
regler att välja bland som den forskare som arbetar med en kvantitativ undersökning har att
välja bland. Det som är viktigt att tänka på vid sammanställning av kvalitativt intervjumaterial
är sådant som gäller vid all forskning. Att vara noggrann med citat och källhänvisningar, att
skriva etiskt korrekt o.s.v. (Trost, 1997, s. 112) Även Holme och Solvang menar att det inte
finns några bestämda rutiner att följa när man skall bearbeta kvalitativt insamlat material.
Men det är viktigt att det utskrivna materialet som skall bearbetas uppfyller en del krav.
Språket i samtalet bör lysa igenom, så att lite av den muntliga karaktären finns kvar. Referaten
måste vara tydliga, så att inga oklarheter uppstår. Slutligen så är i de flesta fall informanterna
anonyma, men man får för den sakens skull inte ändra så mycket i texten att informanten inte
känner igen sig. (Holme, 1991, s. 118) Dessa aspekter har jag haft i bakhuvudet när jag gjorde
min sammanställning över resultaten. En del oväsentliga uppgifter har skurits bort, och svaren
har buntats ihop under lämpliga avdelningar.

$QDO\V�DY�PDWHULDOHW

Det finns olika sätt att utföra analysen, men oftast blir resultatet bäst om forskaren har
möjlighet att prova sig fram för att på så vis hitta den metod som fungerar bäst i det enskilda
fallet. (Trost, 1997, s. 112) En av förutsättningarna för att analysen skall bli bra är dock att
materialet som man arbetar med är överskådligt. (ibid, s. 114) Det är mycket som kan gå fel i
tolkningsprocessen. När man som forskare ska tolka sitt material måste man vara medveten
om att det inte finns några garantier för att materialet tolkas så som informanten menade. Det
kan också vara svårt att lyckas förmedla den förståelse som man tillskansat sig vid intervjun.
Vid genomgång av intervju-materialet händer det lätt att det nedskrivna feltolkas eller
övertolkas, kanske p. g. a. att man vill få fram ett spännande resultat. Vid tolkningen är det
viktigt att ha en medvetenhet om vad det är som görs, samt att ha en kritisk inställning till
tolkningarna. På så vis kan man förhoppningsvis undvika de värsta fällorna. (Holme, 1991, s.
292) Det är viktigt att vara systematisk vid tolk-ningen av materialet. (Repstad, 1993, s. 86)
Forskaren bör följa ett tema, leta efter observerbara fakta som belyser detta tema, för att
därefter utveckla hypoteser som passar med de fakta som har registrerats. Det är viktigt att
komma ihåg att ta med sådant som inte passar in i de förväntningar som finns och de
hypoteser som ställts upp.(ibid, s. 93) Olika tolkningar ska ställas mot varandra; det handlar
inte om att ta fram en enda rätt tolkning. (ibid, s. 95) Vid genomläsning av texten är det bra att
leta efter teman och idéer. Det kan även vara värt att undersöka om det saknas teman som
man hade väntat sig att få. Det är helheter som är intressanta, inte enskilda företeelser. En stor
del av arbetet bör läggas på att läsa igenom texten för att söka efter mönster. (ibid, s. 97)

Trots att jag valt att göra en kvalitativ undersökning finns det anledning att tro att en del
kvantifieringar är omöjliga att helt undvika. I sin forskningsmetodik-bok skriver Repstad att
detta finns i varje kvalitativ rapport, fast det har en underordnad betydelse. Det är den
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resonerande texten som står i centrum och inte siffrorna. Med textens hjälp vill den kvalitativt
inriktade forskaren peka på utmärkande resultat och speciella upptäckter. (ibid, s. 8)

,QWHUYMXUHVXOWDW

Detta avsnitt är upplagt på följande vis. Inledningsvis beskrivs kortfattat de fyra biblioteken
som jag besökt. Syftet med detta är att ge läsaren en överblick över biblioteken samt att
säkerställa att det så snabbt som möjligt skapas kännedom om dem. Efter denna presentation
följer intervjuresultaten. Här redovisas informanternas resonemang kring intervjufrågorna,
vilka i efterhand blivit uppdelade i lämpliga ämnesområden. Efter de flesta stycken återfinns
mina kommentarer till informanternas utsagor.

.RUW�SUHVHQWDWLRQ�DY�ELEOLRWHNHQ

Jag har som tidigare nämnts utfört fyra intervjuer, på lika många folkbibliotek, belägna i
ganska små samhällen i ett och samma län. Huruvida biblioteken valt att använda filter eller
inte var avgörande när jag valde ut mina bibliotek, eftersom jag var intresserad av att få olika
infalls-vinklar på problematiken. Bibliotek nr 1 hade tidigare använt sig av filter, men tagit
bort funktionen eftersom det inte fungerat tillfredsställande. (Mer om orsaker till detta längre
fram.) Bibliotek nr 2 använder sig av filter och tycker att detta fungerar bra. Bibliotek nr 3 har
inte filter och vill inte heller ha det. Slutligen bibliotek nr 4, som inte heller har filter i
dagsläget. Den enda anledningen till detta är dock tekniska problem, och så snart de är
åtgärdade kommer Internet att börja filtreras här. Bibliotek nr 4 kommer i fortsättningen att
behandlas som om det dess personal sagt ja till filter, trots att det inte är installerat än. Noteras
bör därför att de inte har någon egentlig erfarenhet av filter utan endast en utpräglad
ståndpunkt. Tabell 1 nedan syftar till att åskådliggöra bl.a. bibliotekens storlek.

Lite om bibliotekens klientel kan tilläggas. Detta var ingenting som jag direkt frågade om,
men det framkom ändå eftersom det verkade ha stor betydelse för hur Internet används. Så här
i efterhand har jag förstått att det i somliga fall varit nästan helt avgörande för om man valt att
ha filter eller inte. Bibliotek nr 1 är beläget i en liten kommun. Låntagarna tillhör varierande
åldersgrupper och sociala skikt. Det betonas dock att förhållandevis många studenter
använder sig av bibliotek nr 1, såväl från komvux som från högskolor. Nr 2 ligger i en
kommun som har en stor del invandrare, till skillnad från de övriga tre kommunerna. Det är i
huvudsak barn och unga som använder Internet här. Bibliotek nr 3 är ett integrerat folk- och
                                                          
3 D.v.s. publika datorer med Internet-uppkoppling.

Bibliotek nr 1 Bibliotek nr 2 Bibliotek nr 3 Bibliotek nr 4
Låntagare/dag 300 300 400 500
Bestånd 55 000 40 000 60 000 70 000
Filter? Nej (har haft) Ja Nej Nej (ska ha)
Antal datorer3 Tre Tre Två Sex
Låntagare/dator 100 100 200 80



37

skolbibliotek, beläget intill en högstadieskola. Här är det framförallt ungdomar i
högstadieåldern som kommer för att använda datorerna, åtminstone under dagtid. Bibliotek nr
4 är jämförbart med det lite mindre nr 1. Eftersom bibliotek nr 4 är beläget i närhet till flera
studieorter, kommer ganska många studenter också till detta. Denna målgrupp är ganska liten
på de båda andra biblioteken, nr 2 och nr 3. Men besökarna på bibliotek nr 4 är annars i
blandade åldrar. Det är många studerande som sitter vid datorerna, från såväl grundskolan,
gymnasiet som högskolorna. Men det är också en hel del äldre personer.

,QWHUQHW

Alla fyra biblioteken startade sina Internet-karriärer med modemuppkoppling. De var eniga
om att detta inte fungerade bra. Men i dagens läge är det ganska ovanligt med tekniska
problem på tre av de fyra biblioteken, nr 4 är undantaget.

Internet har funnits på bibliotek nr 1 sedan 1996. Biblioteket har haft fast lina i tre år. Det
finns i nuläget tre terminaler, två för vuxna och en för barn.

Men nya maskiner är beställda så snart sker en utökning till fyra datorer för vuxna, varav en
för e-post och chatt. Det är tänkt att användarna ska kunna göra vad de vill på denna dator,
som kommer att vara avgiftsbelagd med tio kronor per halvtimme.

Den enda regelrätta utbildning man har för besökarna är Seniorsurf¸ vilket är en utbildning i
Internet som äger rum en gång per år. För övrigt är det när folk kommer och frågar, alltså att
bibliotekarierna lär ut användning av Internet kontinuerligt. Bibliotekarien i
informationsdisken ger ofta användarna tips på sidor där de kan hitta den information de
söker. Det händer också att folk ringer hemifrån och vill ha tips på länkar. Detta var vanligt
för ett par år sedan, nu före-kommer det mindre av den typen av arbete.

På det första biblioteket som jag besökte är antalet låntagare per dag runt 300, och samlingen
består av 55 000 titlar. Lika många låntagare kommer också till bibliotek nr 2 varje dag. Men
här finns en lite mindre samling på 40 000. Bibliotek nr 3 är aningen större, här uppgår antalet
besökare till drygt 400 om dagen och det finns 60 000 titlar. Det sista besöket gjordes på det
största biblioteket. I genomsnitt besöks detta av drygt 500 låntagare varje dag och det finns 70
000 titlar i samlingen. På det första biblioteket som jag besökte är antalet låntagare per dag
runt 300, och samlingen består av 55 000 titlar. Lika många låntagare kommer också till
bibliotek nr 2 varje dag. Men här finns en lite mindre samling på 40 000. Bibliotek nr 3 är
aningen större, här uppgår antalet besökare till drygt 400 om dagen och det finns 60 000 titlar.
Det sista besöket gjordes på det största biblioteket. I genomsnitt besöks detta av drygt 500
låntagare varje dag och det finns 70 000 titlar i samlingen.

På bibliotek nr 2 har man haft Internet i fyra år, sedan hösten 1997. Det finns tre stycken
datorer. Till skillnad från de övriga biblioteken är e-post tillåtet. Man har inga planer på att
utveckla samlingen. En anledning till detta är att väldigt lite av tiden vid datorerna spenderas
på regelrätt informationssökning. Införskaffas fler datorer innebär det i princip bara mer
skickande av e-post. Därmed inte sagt att en större samling datorer inte skulle nyttjas. Som det
ser ut idag är datorerna strängt uppbokade och en ökning av antalet terminaler hade nog lättat
lite på trycket.

Det finns inga utbildningar alls för allmänheten.
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Bibliotek nr 3, det integrerade folk- och skolbiblioteket, har haft Internet i fyra eller fem år,
vilket informanten tycker är ganska länge. Det finns två publika datorer som det går att föra
Internet på. Dessa får bokas för en halvtimme och är gratis att använda. Datorerna är i princip
helt fullbokade under skoltid.

Eftersom bibliotek nr 3 också är ett skolbibliotek finns det några utbildningar för
skoleleverna. Bibliotekarierna jobbar ofta ihop med lärarna, pratar ihop sig om var man kan
hitta material. För övrigt finns det ingen utbildning.

Det största biblioteket, nr 4, har nyligen flyttat till nya lokaler. Det finns här totalt 20 datorer,
varav sex stycken har Internet-uppkoppling. Två är för barn och ungdomar upp till 16 år och
fyra är för vuxna. Av dessa är en till korttidsanvändning och tre bokningsbara för en
halvtimmes bruk. Det är gratis att boka och använda Internet. En timme får bokas i taget, men
finns det ingen kö går det bra att boka mer. Datorerna är hårt efterfrågade, oftast är de
uppbokade hela dagen. Man har satt en tidsbegränsning eftersom alla ska kunna få en tid, fler
ska ha tillgång. Internet har funnits sedan 1997, men innan biblioteket fick sina nya lokaler
fanns endast en dator för allmän-heten.

Användarna utbildas genom bl. a. Seniorsurf, en utbildning som riktar sig till seniorers
användande av Internet. Det finns också andra typer av låntagarvägledning.

$QYlQGDUSROLF\

Alla fyra biblioteken har regler för hur användarna får disponera datorerna. Dessa finns
bredvid datorerna, lättillgängliga för användarna att ta del av. En anledning till att reglerna
påminner mycket om varandra, kan vara att biblioteken mer eller mindre följt det
gemensamma läns-bibliotekets riktlinjer när reglerna utformats.

På bibliotek nr 1 disponerar användarna datorerna gratis, det är bara utskrifter som kostar
pengar. Diskett ska köpas på biblioteket, för att slippa virus. Det är förbjudet att titta på
rasistiskt material och pornografi, samt att chatta. Datorerna är till för informationssökning.
Vuxna och barn har inte tillgång till samma datorer. Det är endast tillåtet att sitta två personer
vid varje dator, vilket inte är ett problem på vuxenavdelningen. På barnavdelningen finns
datorn precis vid ingången. Det blir inte så mycket extra störning eftersom det hela tiden är
rotation och en högre ljudnivå där ändå. En halvtimme är maximal arbetstid, men är det ledigt
så går det bra att sitta en halvtimme till. I praktiken är man ganska generös eftersom det inte
varit några problem med användandet. Det har utvecklats en kutym; låntagarna lyssnar av
omgivningen och det blir en naturlig cirkulation om de märker att någon står på tur.

Användarna på bibliotek nr 2 disponerar datorerna så att de får sitta max 30 minuter vid två av
dem och max 15 minuter vid en. Att använda datorerna är gratis, men att göra utskrifter
kostar. Det är förbjudet med chatt, spel samt att titta på porr, rasism och liknande, men att
skicka e-post är tillåtet. Barn och vuxna disponerar samma datorer.

Bibliotek nr 3, det integrerade skol- och folkbiblioteket, tillhandahåller två Internet-
terminaler. Dessa bokas för en halvtimme och är gratis att använda. Det är i princip helt fullt
under skoltid. Det finns ingen åldersgräns, men man måste kunna klara sig själv för att få lova
att använda Internet. Kan man inte klicka igång och hitta fram till sina sidor är man för liten.
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Informanten anser att små barn inte är så vana vid att använda Internet så risken att de
kommer fel är liten. Reglerna säger att man endast får sitta två vid varje dator samt att det är
förbjudet att titta på porr, våld, och rasism, samt chatt, e-post och spel. Men trots att datorerna
är placerade så att de syns från disken, är det svårt att kontrollera att reglerna följs.

Det finns ett även på bibliotek nr 4 ett regelverk för hur man får använda datorerna. Det är
etiska regler som gäller för både barn och vuxna. T.ex. så är det förbjudet att titta på
pornografi och rasistiskt material. För barn är det dessutom förbjudet att chatta. För vuxna
människor finns det för övrigt inga regler alls. De förväntas själva ansvara och sätta sig in i
vad de gör. Internet tillhandahålls som ett redskap, och bibliotekarierna är behjälpliga om det
finns frågor och så långt de har kunskaper. Informanten trycker på att Internet är stort och
föränderligt.

,QVWlOOQLQJ�WLOO�,QWHUQHW

På alla bibliotek var personalen, precis som jag väntat mig, i princip positivt inställd till
Internet som media i biblioteksmiljön. Men denna inställning fanns inte helt utan
invändningar.

Överlag är synen på Internet bland personalen på bibliotek nr 1 positiv, det är möjligheterna
som väger tyngst. Genom Internet kan man nå mycket, informanten anser att det är ett väldigt
bra arbetsredskap. Som exempel ger informanten /LEULV som förbättrats avsevärt, samt även
att det blivit lättare att hålla kontakten med andra bibliotek. Den generella åsikten här är att
webbversionerna är mycket bra och lättarbetade samt att gränssnitten fungerar lätt.

På bibliotek nr 2 anser bibliotekarierna att möjligheterna med Internet definitivt är större än
problemen. Detta svar kommer dock efter en viss tvekan, informanten tycker inte att det
fungerar bra i alla lägen. Den publika Internet-användningen drar med sig praktiska problem
som inte fanns förut, ett exempel är att ungdomar flockas runt datorerna så att det blir en
stökig miljö. (Detta trots att det finns en regel som säger att antalet användare får vara
maximalt två vid varje terminal). Informanten säger att på detta bibliotek används datorerna
mer som leksak än som informationsverktyg, vilket medför problem. Ungdomar blir ofta
tillsagda och får gå därifrån, men de dras som magneter tillbaka till datorerna hela tiden.
Datorerna ses som en slags träffpunkt. Mycket s.k. polisjobb utförs av bibliotekarierna, som
måste säga till användarna med jämna mellanrum. Alltför mycket energi läggs på att se till att
användarna bara är två vid datorerna, för att på så vis undvika stoj. Informanten jämför
biblioteket med en fritidsgård.

De som söker information uppskattas vara färre än 1 %. Förr var det några som kom in för att
läsa tidningar, men nu är det spel och chatt som gäller till 95%. Här gör informanten en jäm-
förelse med grannsamhället vars invånare har en högre medelinkomst, och där det antagligen
är vanligare med datorer i hemmen. Ungdomarna behöver inte i samma utsträckning gå till
biblio-teket för att använda datorer, vilket gör detta bibliotek till en lugnare plats.

Informanten på bibliotek nr 2 betonar hur viktigt det är att bibliotek gör Internet tillgängligt
för allmänheten. Men exakt vilken information biblioteket ska tillhandahålla kan diskuteras.
Det går t.ex. att hitta spel på nätet, filtret tar inte bort dessa tyvärr.
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På bibliotek nr 3 är tanken med Internet inte att användarna ska kunna skicka Hotmail till
kompisen vid den andra datorn eller att de ska kunna spela hockeyspel. Men informanten
tycker att det varit svårt att dra gränsen för vad som ska tillåtas eller inte tillåtas. Som
exempel ges chatt och e-post, som är viktiga delar av Internet som ger fantastiska möjligheter.
Kommunikation är en stor och viktig del, men det är enligt informanten olyckligtvis svårt att
hålla styr på den publika användningen.

På bibliotek nr 3 har det nu vuxit fram en slags praxis kring användandet av Internet. Det är
idag mindre stök runt användandet än vad det var i början. Datorer överhuvudtaget är inte lika
spännande som de en gång var tror informanten, men fortfarande finns det en del spänning
kvar. Kan man välja mellan att titta i en bok och att använda Internet så är det roligare med
Internet. Informantens förhoppning är att Internet ska bli som ett verktyg bland alla andra,
som används när de inte räcker till. När det gäller skoluppgifter med rena fakta så är det
fortfarande så att det är mycket lättare att hitta fakta om t.ex. Selma Lagerlöf i en bok än på
Internet, eftersom sökverktygen enligt detta biblioteks personal fortfarande är så pass
trubbiga.

Det är ett bekymmer att materialet på Internet inte är granskat på något vis, tycker den tredje
informanten. Men det enda hon känner att hon kan göra är att uppmana användarna att titta ett
par gånger extra, samt att ta reda på vem det är som är upphovsansvarig samt varför materialet
finns. Men det finns mycket positivt också, och som exempel berättar informanten att
bibliotekarierna många gånger har hjälp av Internet när de letar efter material som inte går att
hitta på annan väg. T.ex. när folk som kommer in ska åka till ett semestermål och därför vill
veta lokala öppettider och dylikt. Det är ju inte så att böcker alltid är pålitliga bara för att de
finns på biblioteket. Om de är tre år gamla så kan tider och priser ha ändrats, och i de fallen är
informationen på Internet mycket mer tillförlitlig. Ett exempel då det fungerar tvärtom är
levande historia. Hämtas sådan information på Internet är det extra viktigt att undersöka vem
det är som är upphovsman, påstår min informant. När man börjar titta på det så är det svårt att
avgöra pålitligheten, även om man är medveten om riskerna och därför är extra noggrann.

Internet är ett media som bör användas när de andra resurserna är uttömda, säger
bibliotekarien. Men att avgöra hur biblioteksbesökarna använder Internet är svårt, eftersom
det är avgörande av om de väljer att komma och fråga bibliotekarien eller inte. Användarna
som letar själva vet bibliotekarierna inte mycket om. Det ligger en stor osäkerhet i det, vad
letar de efter, vad hittar de och hur bedömer de vad de hittar. Om de inte kommer fram och
frågar efter bibliotekets tjänster har bibliotekarierna ingen aning om ifall de har fått någon
hjälp av sitt besök, avslutar informanten.

Internet ses av bibliotekarien på bibliotek nr 4 som en enorm tillgång. Ett bibliotek kan enligt
henne inte i dagens läge existera utan att ha Internet. Det finns så mycket information där att
det vore fel att inte ha det på biblioteken. Internet kan ses som ett komplement till
uppslagsböcker och andra referensverk. Det används på detta bibliotek mycket i
informationsdisken, tillsammans med den traditionella kunskapsförmedlingen. Informanten
betonar att det är viktigt också för bibliotekarierna själva att använda och söka svar på frågor
över Internet. Det är ett bra medium, i synnerhet inom vissa ämnen.

En annan aspekt som tas upp här är att det även ur demokratisynpunkt är viktigt att Internet
finns på biblioteket. Alla har inte möjlighet att ha Internet hemma, och då är det viktigt att det
finns på biblioteken.
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Ambitionen med att ha så mycket datorer på bibliotek nr 4 handlar om att lyfta fram informa-
tionsaspekten. Informanten vill trycka på att snabbinformationen är en viktig del av Internet.
Det finns oerhörda möjligheter att hitta mycket information. Många webbsidor uppdateras
kon-tinuerligt, snabbare än tryckt material. Internet är också en källa som kan nås i princip var
du än befinner dig. Om sidorna underhålls kontinuerligt och om det finns en ambition hos
skaparen att föra ut information snabbt och enkelt är detta medium väldigt effektivt. Såväl på
den positiva sidan som på den negativa har utvecklingen gått fort.

Barnen vill man framförallt hjälpa genom att ha undervisning i sökning. Bibliotekarierna
försöker även här lyfta upp momentet informationssökning. Informanten tror att genom att
skapa större kunskap om detta, så ökar barnens intresse automatiskt. Diskussioner om chatt, e-
post och spel har förekommit, ska det finnas eller inte, vara tillåtet eller inte? Chatt har
diskuterat p.g.a. alla de som råkat illa ut. Problemet är att det inte går att kontrollera så att
förbudet efterlevs, och den slutgiltiga lösningen är ännu inte klar.

)LOWHU�HOOHU�LQWH�ILOWHU"

Som jag tidigare nämnt så är erfarenheterna om filter på olika nivåer och åsikterna om dem
går isär. Nu ska jag försöka kartlägga vilken inställning som finns på de olika biblioteken och
varför man valt att ha denna inställning.

Jag börjar i vanlig ordning med bibliotek nr 1, som befinner sig i en gränssituation. Man har
tidigare använt sig av filter men ansåg inte att detta fungerade. Det var programmet Surfwatch
som var installerat, men det fungerade inte utan tekniska problem. Enligt informanten var
detta en anledning till att man valde att ta bort det, men inte den enda. Filtret i sig gav ju
också oönskade effekter, t.ex. blockerades en hemsida om aktier. En annan gång hände det att
en lesbisk tjej ville besöka RFSL:s hemsida, men denna stoppades också. Bibliotekarierna på
bibliotek nr 1 tyckte inte att filtret fungerade tillfredställande.

I stället för filter används nu en funktion i ([SORUHU som fungerar genom att sortera bort
oönskat material. Informanten berättar att denna funktion innebär att man tittar på 7LGLJDUH,
bibliotekarierna ser där var användarna har varit under dagen. På detta sätt letar man efter
konstiga adresser, ofta har de påtagliga namn. Dessa kontrolleras och läggs i vissa fall i 9LVD
DOGULJ. Hädanefter är det omöjligt att komma in på denna sida, men andra sidor kommer man
som vanligt in på. Det är just exakt de som personalen tycker är olämpliga som sållas bort.
Det slår enligt informanten inte blint, det slår exakt. Denna metod har gjort att ett par
låntagare har försvunnit från biblioteket. De hade lagt in sidor i )DYRULWHU så att andra
låntagare kunde råka hitta dem. Det fick bibliotekarierna rensa upp, vilket hade som följd att
dessa användare slutade komma.

På bibliotek nr 2 blev personalen rekommenderade ett filter av en kollega. Först provades det
en period, och då det fungerade tillfredställande beslutades för fortsatt användning.
Informanten säger att det är bättre att ta bort för mycket än för lite. Att det seriösa också
sorteras bort får man ta. Denna information får hittas någon annanstans, bibliotekarierna kan
alltid söka på sina datorer. Fördelarna med filter väger tyngre än nackdelarna, säger
bibliotekarien som jag pratar med. Anledningen till att denna inställning i princip är allena
rådande bland personalen på detta bibliotek är, enligt informanten, att det nästan bara är
tonåringar som sitter vid datorerna och de är inte särskilt intresserade av de seriösa sidorna.
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Filtret som används här fungerar så att det finns en färdig lista att bocka i över ämnen som
man vill ta bort. Det är möjligt att gå in i efterhand och kontrollera vad användarna sökt efter,
och det finns vissa ord som återkommer frekvent. Detta har dock personalen inte tid att göra
mer än någon enstaka gång, och dessutom är informanten osäker på om det är korrekt att göra
det. Rent praktiskt är det också svårt att komma till datorerna eftersom de är hårt uppbokade.

Bibliotek nr 3 har haft ett filter på prov (&\EHUVLWWHU),�och informanten har också läst om tester
på andra. Anledningen till att detta bibliotek valt att inte ha filter är dels att filtret inte spärrat
bort allt som skulle behöva spärras. Informanten och hennes kolleger har inte tyckt att filterna
har varit tillräckligt exakta. Den andra anledningen, och den största, är att filter sållar bort
sådant som det enligt henne ska finnas möjlighet att titta på. Här nämner för andra gången en
informant i ett exempel RFSL:s sida, som spärras p.g.a. alla ord som är sexanknutna. På ett
skolbibliotek är det problematiskt, säger informanten, eftersom elever kommer tillsammans
med sina lärare och ska göra arbeten om exempelvis rasismen i Sverige, Ku Klux Klan eller
nynazismen. Finns då filter är det mycket som inte går att komma åt. Samtidigt är det förstås
så att finns inga filter är risken att mindre barn kan komma åt sådana saker som inte är så
lämpliga. På bibliotek nr 3 har det ändå bedömts så att det fungerar bäst utan, det finns ju inga
datorer placerade på barnavdelningen. Överhuvudtaget kommer inte så många små och sitter
vid Internet själva. Det är framför allt elever från högstadiet och uppåt.

Personalen har gjort stickprov för att kontrollera så att exempelvis sex inte var det mest
eftersökta ordet (vilket det inte var). Man fann att det vanligaste är sökningar på Pokémon
eller liknande. Dessa stickprov är dock ingenting personalen gör kontinuerligt. Men ibland
märker de att någon sitter och använder piltangenterna frenetiskt, vilket betyder att de sitter
och spelar. Värre än så blir det sällan.

Ett problem med filter som tas upp på bibliotek nr 3 är att nästan alla produkter utvecklas
utanför Sverige. Det är enligt informanten ett av de största felen med filtren, att de är så
otroligt amerikaniserade. Den moraliska högern i USA står bakom och det märks tydligt när
man tittar närmare på vilka saker som är bortplockade, säger hon. Språket däremot ses inte
som ett problem, eftersom filtret också fungerar på svenska ord. Listan över ord kan justeras,
ord kan läggas till och tas bort efter önskemål. Men när kvinnor som genomgått
bröstcanceroperationer vill disk-utera denna upplevelse på någon diskussionslista inte kan
göra detta p.g.a. att listan sorteras bort, då tycker informanten att filtren är ganska
grovmaskiga. Att det helt enkelt inte går att göra något bra av dem.

Informanten känner till ett system där bibliotekarien själv gör inställningarna. Det fungerar så
att man talar om vilka sidor som ska spärras om man hittar något. Detta verkar vara bra tycker
hon, om det inte vore så tidsödande. Problemet är att om det ska göras bra bör det kontrolleras
kontinuerligt, och ingen på biblioteket har så mycket tid att lägga ner på det.

På bibliotek nr 4 är personalen överlag inte glada för förbud. I stället för förbud vill de
försöka lyfta fram andra bitar, för att förhoppningsvis skapa intresse på den vägen. Trots detta
har biblioteket ändå valt att så snart som möjligt installera filter. Anledningen till att här ännu
inte finns filter är en teknisk fråga. Just nu är filter på utredning, och det är bara en tidsfråga
innan det kommer. Filter ligger i den linje biblioteket vill hålla, det är helt enkelt en fråga om
att efterleva de regler som ställts upp för verksamheten. Hela tiden ska lagligheten ligga som
bakgrund. Internet ska, inom lagens ramar, kunna användas så mycket som möjligt som
informationskälla.
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Bibliotekspersonalens inställning är en vilja att skydda omyndiga personer så gott det går.
Informanten tycker inte att filter fungerar hundraprocentigt, men det är i alla fall någonting.
Det primära syftet med att installera filter är att skydda barn samt att ta bort olagliga sidor.
Hon säger att det är viktigare att detta tas bort än att all information släpps igenom och blir
tillgänglig. Eftersom det inte är tillåtet med porr och rasistiskt material för övrigt, vore det
konstigt och motsägelsefullt att ha det tillgängligt via Internet.

Informanten vill ha filter främst för att skydda barn. Porr, rasism och olagligt material ska
stoppas. Hon påpekar att som det ser ut nu är svårt att kontrollera att det inte chattas. Det finns
en vilja att begränsa de olagliga sidorna, men chatten däremot kan diskuteras. Informanten vill
ha en miljö där användarna kan göra så mycket som möjligt. Informationssökningen betonas
men det är samtidigt viktigt att miljön inte utsätter någon för de negativa sidorna. En annan
anledning till att informanten vill ha filter är att de som arbetar i med media inte har
obegränsat med resurser, det måste ske en prioritering vid inköpen. Hon kan inte försvara att
olagligt material genom biblioteket görs tillgängligt. Ytterligare en orsak till att ha filter
nämns, nämligen att det är ett jättejobb att ha kontroll på utvecklingen och att det därför är bra
att ha bevakning. Det är omöjligt att i det dagliga arbetet kontrollera alla nya sidor.

Filtret kommer att installeras på alla datorerna, men vuxna förväntas ändå själva ta ansvar för
sina handlingar. Huvudsaken är att man inte ska kunna söka upp olagligt material, vilket
framhålls noga. Problemet ligger inte i att användarna kommer åt saker av misstag, utan att
det är stora åldersskillnader på barnen. Med detta menar informanten att de som är lite äldre
kan utföra mer avancerade saker som t.ex. att söka upp olämpliga sidor, vilka de mindre
barnen kan se av misstag när de går förbi.

Det filter som antagligen kommer att användas är filtret 6XUI:DWFK, så att de större chatt-
kanalerna stängs av. Informanten betonar att ständiga uppdateringar är viktiga, alltså att
program-men följs upp av programleverantören.

)LOWHU��HQ�VODJV�FHQVXU"

Alla bibliotek utom nr 4 var eniga om att filter inte är problematiskt ur en juridisk synvinkel.
På bibliotek nr 1 och nr 3 (som inte har filter), betonades att de absolut inte valt bort detta
p.g.a. att den intellektuella friheten inte skulle komma i kläm. Informanterna tyckte, lika lite
som filterförespråkaren på bibliotek nr 2, att en användning av filter inte kan ses som censur.
På bibliotek nr 4 är informanten mer tveksam till förhållandet mellan filtrering och
yttrandefriheten. Här läggs mycket vikt vid att materialet på Internet är av så vitt skilda
karaktärer, och att det inte helt går att bortse från att det ibland kan ses som censur.

Informanten på bibliotek nr 1 vill inte sätta likhetstecken mellan filter och censur. Det är inte
en anledning till att man valt att vara utan filter här. En anledning till det är att låntagarna ska
kunna bilda sig en egen uppfattning om saker och ting. De ska kunna gå ut och titta på vad de
vill, såväl politiskt som religiöst material. Men en positiv aspekt med att använda filter är att
de andra låntagarna upplever rummet som välkomnande.

Bibliotek nr 2 använder filter och ser inte att de gör sig skyldiga till brott mot yttrandefriheten.
Eftersom urvalet i övrigt är begränsat har man som bibliotekarie rätten att kontrollera
innehållet även på Internet. Informanten tycker inte att det är ett problem med den lagliga
aspekten, att det i somligas ögon kan ses som censur. Biblioteket hindrar ju redan genom sitt
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beståndsurval och man måste tänka på att det är skattepengar som hanteras. Det finns en
begränsad budget och hur den ska användas på lämpligaste sätt är enligt henne varje enskilt
biblioteks beslut.

På bibliotek nr 3 får jag svaret att deras val att inte använda filter inte är kopplat till yttrande-
friheten. Informanten skulle vilja ha bort risken för att användarna inte av misstag hamnar i
grovporr eller liknande, och hon anser inte att denna typ av information står i konflikt med
yttrandefriheten. Personalen på bibliotek nr 3 har inte resonerat så att filter är lika med censur.
Det är framför allt opraktiskt i arbetet med skolelever eftersom bibliotekarierna vet att de
jobbar med frågor som det många gånger är lämpligt att hitta information om på Internet, och
som hade fallit bort om filtret varit installerat här. Det är naturligtvis så att det går att ta bort
ett filter tillfälligt, men det är inte alltid det finns personal tillgänglig som besitter kunskapen
att gå förbi eller komma runt filtret. Alla anställda är inte lika bekanta med datorn och alla
dess delar, och informanten tror därför att det skulle bli opraktiskt.

Det anses på bibliotek nr 4 finnas vissa juridiska problem med att filtrera Internet. Trots
beslutet om filter finns inte en fullständig övertygelse om vilka regler som helst bör användas.
Informanten anser att det är en svår fråga att lösa eftersom det på Internet finns så mycket
positivt och negativt, olagligt material och gränsvärden däromkring. Informanten säger att vid
filtrering av Internet på folkbibliotek kommer yttrandefriheten i kläm, men utvecklar inte
detta vidare. Denna diskussion har pågått länge på biblioteket men något bra svar eller en
komplett lösning har man inte kommit fram till.

,QWHUQHW��VWRUW�SUREOHP��OLWHW�SUREOHP�HOOHU�LQJHW�SUREOHP�DOOV"

På denna fråga svarar alla informanterna att det framför allt är de praktiska och tekniska
frågorna som har upptagit tid. Det problem som jag huvudsakligen var intresserad av, om
folkbibliotek skall filtrera Internet eller ej, verkar ha varit en relativt lätt nöt att knäcka.

Frågan om hur man ska hantera Internet har på bibliotek nr 1 upptagit väldigt mycket tid,
framför allt i början då man hade en hel del besvär. Men problemet har allt eftersom tiden gått
sjunkit undan lite. Det fanns från starten endast få maskiner, och alla slogs om dem. Samma
datorer skulle användas både av barn och vuxna. En anledning till problemen tror informanten
var att det på denna tid inte var så vanligt med datorer hemma, men nu får allt fler fast lina, på
skolor etc.

En annan jobbig period var när man försökte få filtret 6XUIZDWFK att fungera. Oerhört mycket
tid lades ner på detta. Men på bibliotek nr 1 släpptes filter helt för något år sedan, och det nya
systemet fungerar nu i huvudsak bra.

På bibliotek nr 2 får jag reda på att frågan har upptagit en del tid, men det har inte varit ett
överväldigande stort problem. Här finns filter installerat, men också en låsfunktion som gör
att det blir omöjligt att ändra inställningar på datorn. Många barn ändrade förut på allt som
gick att ändra, och försöker fortfarande göra det. Det program som finns nu fungerar så att när
datorn stängs går alla inställningar tillbaka till ursprunget. Innan programmet var installerat
uppstod ofta problem, som man fick ta hjälp utifrån för att lösa. Annars är det största
problemet just nu att det är mycket stök. Bokandet av datorerna tar också tid, det blir mycket
diskussioner kring detta. Det är inte själva Internet och hjälp med detta som är tidsödande,
säger informanten på bibliotek nr 2.
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Personalen på bibliotek nr 3 diskuterar Internet-frågan då och då, på personalmöten och
liknande. Det kommer upp med jämna mellanrum, men informanten tycker att det har lagt sig
nu. Det var vanligare med diskussioner när Internet var nytt.

Filterfrågan har inte varit det som har diskuterat mest. Problemen har framför allt kretsat kring
chatt, e-post och liknande. I frågor om detta skall tillåtas eller inte har bibliotekarierna haft
olika inställningar. Informanten ger som exempel att det är många turister som kommer på
sommaren och ber att få skicka ett meddelande. I större städer kan man alltid hänvisa till ett
Internet-café, men här finns inget sådant. Samtidigt är det väldigt opraktiskt att tillåta e-post
när skolan är igång. Då är datorerna upptagna hela dagarna av elever som skickar e-post till
kompisen som de träffar om två minuter i klassrummet. Undantag görs för t.ex. semestrande
tyskar och fransmän som har tillåtits att skicka e-post. Regler är bra men inte in absurdum,
avslutar bibliotekarie nr 3.

Frågan har upptagit en del tid också på bibliotek nr 4. Diskussionerna har aktualiserats tack
vare att det nu finns datorer som bara är till barn, vilket inte fanns förut. Då fanns endast en
dator till alla, både barn och vuxna.

0HGGHODV�DQYlQGDUQD�RP�,QWHUQHWV�IDOOJURSDU"

På inget av de fyra biblioteken varnas användarna för att de kan råka på stötande material på
Internet. Men eleverna på bibliotek nr 3 uppmanas att tänka på vikten av att bedöma källkritik
av den information som tas fram.

På bibliotek nr 1 blir inte användarna meddelade om riskerna med Internet. Det anses här vara
ganska lite de stöter på av en slump. Informanten tycker att det verkar som att sökes det efter
något särskilt, är det förhållandevis lätt att hitta. Få gånger råkar användarna på något oönskat,
av en slump. Informanten har hört talas om något tillfälle, t.ex. då en person ville komma till
Vita husets hemsida. Adressen var inte en regeringsadress, vilket en bibliotekarie genast hade
insett att Vita huset måste ha. Vanliga låntagare tänker inte på samma sätt, och det händer då
att de hamnar fel.

Inte heller på bibliotek nr 2 blir användarna meddelade om riskerna med Internet. Informanten
frågar lite förvånat om det är något bibliotek som gör det. Jag vet inte om så sker någonstans.
Men på de fyra bibliotek jag besökt är det bara det integrerade folk- och skolbiblioteket, nr 3,
som talar om för eleverna vilka faror de ska se upp med. Det är för övrigt inte någon som har
tänkt på att göra sina låntagare uppmärksamma på detta med källkritik. Att informera
användarna om vad filter är och om det är installerat eller inte är det ingen av informanterna
som gjort.

Personalen på bibliotek nr 2 meddelar inte heller användarna om att det finns filter som för-
hindrar tillgång till olika sidor. Informanten resonerar som så, att det användarna inte vet, det
försöker de inte ta sig runt. Finns det ett tydligt hinder tycks det henne alltid vara någon som
försöker knäcka systemet.

Riskerna, d.v.s. att man kan stöta på saker som man inte skulle vilja stöta på, varnas det inte
för någonstans på bibliotek nr 3. Bibliotekarierna pratar med varandra om det, men då främst i
samband med chatt som inte är tillåtet. Användarna uppmanas att respektera copyright samt
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att uppge sitt rätta namn. Hade biblioteket tillåtit chatt skulle inte eleverna uppmanats att
använda sitt rätta namn, och det skulle då ha uppstått en konflikt. Men detta är tankar som inte
finns nedskrivna någonstans.

När informanten har genomgång för skolans elever hur de kan använda Internet på biblioteket
så pratar hon om källkritik, att de ska vara uppmärksamma på vad de hittar, vem som lagt ut
det och varför. Hon tar däremot inte upp riskerna med att stöta på sådant som man kan bli illa
berörd av. Men detta diskuteras mer och mer på olika ställen när man träffar andra
bibliotekarier. Ibland är det någon som varnar för en viss sida. Det var exempelvis en flicka
på ett annat bibliotek som föll ihop framför skärmen efter att ha tittat på autentiska
våldsbilder. Sådant kommer fram i efterhand och är bra att komma ihåg, men informanten
tycker att det är svårt att skydda sig ifrån. Även om det finns en vetskap om att det kan finnas,
så finns en osäkerhet om när det dyker upp. Hon tror att en hel del kan komma fram via länkar
som leder vidare någonstans och där användaren inte vet exakt vart han eller hon är på väg.

På bibliotek nr 4 meddelas inte användarna om vad som kan påträffas på Internet. Däremot
görs det klart att biblioteket inte står bakom informationen som påträffas här.

6DPEDQG��,QWHUQHW���NYDOLWHWVEHG|PW�EHVWnQG

Alla bibliotek som jag besökte tyckte att det finns ett samband mellan å ena sidan hur Internet
görs tillgängligt och å andra sidan det övriga beståndet, som blivit kvalitetsbedömt och
kontrol-lerat. På de bibliotek där filter inte var, eller skulle tas, i bruk, så sågs denna koppling
som konfliktfylld.

Det finns en motsättning mellan ett kvalitetsbedömt bestånd och ett fritt Internet, säger
informanten på bibliotek nr 1. Informationen är väldigt blandad på Internet. Vad detta
bibliotek försöker göra för att vägleda användarna är att skapa en ny kommunal hemsida med
länkar. Denna är tänkt att fungera som hjälpmedel för att hitta sökmotorer samt
kvalitetsgranskade sidor. Bibliotekets hemsida ska puffa för ovanliga saker som håller hög
kvalitet och är säkra. Sidorna ska finnas under olika ämnesområden. Det som informanten
tycker är intressant är information som vanliga låntagare helt enkelt inte hittar, inte vet om
eller har en aning om. Men utöver detta är Internet helt fritt att använda. Användarna ska
kunna söka på vad de vill, eftersom det är omöjligt att förutse vilka behov som finns.

Det sker mycket sökning för nöjes skull, men informanten betonar att för en låntagare är
information någonting medan det för en annan låntagare är någonting helt annat. För någon
innebär det kanske historisk fakta och för en annan fotbollsbilder.

På bibliotek nr 2 säger informanten att det finns en koppling mellan deras val att begränsa
Internet och inköpspolicyn. Varför ska de tillåta användarna att titta på vad som helst på
Internet när de inte kan välja vilka tidskrifter eller böcker som helst? Biblioteket gjorde ett
medvetet val när de beslöt att inte köpa in damtidningar eller herrtidningar exempelvis. Kan
man inte bläddra i dessa på biblioteket så finns det enligt bibliotekarie nr 2 ingen anledning
till att biblioteket genom Internet skall göra sådant, och kanske värre saker, tillgängliga i
elektronisk form.

Personalen på bibliotek nr 3 tycker att motsättningen mellan ett kvalitetsbedömt bestånd och
ett fritt Internet är ett bekymmer. Att diskutera källkritik med elever är svårt, eftersom de inte
ens vet vad ordet betyder. På detta bibliotek försöker personalen lösa problemet genom att
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visa eleverna hur de ska avgöra vad som är bra eller dåligt material. Men detta är
problematiskt, och ofta får informanten höra kommentarer som: YDG�lU�GHW�VRP�VlJHU�DWW�KDQ
YHW�ElWWUH�EDUD�I|U�DWW�KDQ�lU�SURIHVVRU��GHW�NDQ�YlO�MDJ�OLND�EUD"�7URU�QL�DOOWLG�DWW�VnQW�VRP
H[SHUWHU�VlJHU�lU�ElWWUH" Även om bibliotekarierna uppmanar elever och andra till ett kritiskt
granskande och visar på hur lätt det är att bli lurad, så märker informanten ändå att deras
inställning är oförändrad.

Användningen av filter och ett kvalitetsbedömt bestånd går hand i hand, tycker den
bibliotekarie jag pratar med på bibliotek nr 4. Det är här en självklarhet att inköpspolicyn
stödjer att man filtrerar Internet eftersom porr och rasistiskt material inte finns på hyllorna.

3UREOHP

På frågan om det förekommit några problem med Internet-användningen, så visar det sig att
de fyra biblioteken har olika erfarenheter.

Från början var användandet av Internet på bibliotek nr 1 helt fritt, det fanns inga regler alls.
Informanten berättar att problemet med detta var att det plötsligt kunde finnas 15 till 20
personer samlade runt datorn. Andra låntagare snubblade över dem och det medförde mycket
irritation. Ljudnivån sköt i höjden och bibliotekarierna ignorerades fullkomligt. I vissa fall
brydde användarna sig inte om tillsägelserna och i vissa fall lydde de ett tag. Det var stressigt
i informationen och ganska stökigt. Problemet med ljudnivån löstes så att en dator placerades
på bottenvåningen för de som är 16 år eller yngre, och nu fungerar det bättre. Såväl
bibliotekariernas stress som irritationen släppte och konfrontationerna med barnen släppte
också då de fick en lugnare miljö. Informanten på bibliotek nr 1 betonar att det naturligtvis
inte behöver vara knäpptyst, men ljudnivån ska vara på en normal nivå. På bibliotek nr 1 finns
det skärmar på datorerna, men de skyddar inte så mycket. Deras syfte är främst att se till att
låntagarna inte blir störda av varandra. Datorernas bildskärmar syns ändå av förbipasserande.

En annan typ av problem som man stött på här var när en pojke tittade på sidor om hur man
”hackar” datorer. Det blev sedermera problem, eftersom det visade sig att han ”hackade” på
bibliotekets datorer. Det var svårt att bevisa något, men pojken blev så småningom
fullkomligt spärrad. Biblioteket kunde inte acceptera att han satt där eftersom han förstörde
både för sig själv och för andra. Personalen polisanmälde inte händelsen och tog inte heller
betalt för förstöringen. Men denna händelse var ett undantag, det är annars ovanligt med
denna typ av problem.

 Till skillnad från de övriga biblioteken har personalen på bibliotek nr 2 märkt att användarna
med avsikt tittat på såväl pornografi som våld och rasism. Framför allt när Internet var nytt
tittades det ganska mycket på porr. Datorn var placerad så att skärmen syntes av de som gick
förbi, men användarna vred på den för att skydda från insyn. Personalen på biblioteket vill
absolut inte tillåta sådant som inte finns i tryckt form att finnas i elektronisk form, så detta var
ett stort problem framför allt i början. Det händer fortfarande ibland att användarna försöker
besöka mindre lämpliga sidor.

På bibliotek nr 3 är de problem som finns mest praktiska eftersom det är ett skolbibliotek.
Bara att ställa ut datorer är en otrolig utmaning. Men det börjar bli bättre, det var vanligare
med problem i början när det hela var mer nytt. Informanten säger att när en dator ställs ut i
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en allmän miljö är det alltid någon som börjar mixtra med den, t.ex. ställer in färger och
plockar bort ikoner. Det finns alltid de som är duktiga på detta, vilket var ett problem i början.
Men nu har systemavdelningen i kommunen hjälpt till med att lägga in program som gör att
varje gång datorn startas om så startar alla inställningar från grunden. Alla ändringar som är
gjorda under sista sessionen tas bort. Tidigare hände det att någon lagt in exempelvis ett
hakkors på skrivbordet.

Användarna har brutit och bryter fortfarande mot reglerna genom att skicka e-post. Lättklädda
flickor däremot verkar det inte vara någon som vill titta på med flit, dessa sidor kommer för
det mesta fram av misstag. Datorernas placering omöjliggör att användarna kan sitta helt
ostörda. Därför tror informanten inte att en vettig människa skulle vilja sitta där och titta på
porr. Folk går förbi hela tiden och det som finns på skärmen är fullt synligt. Hon har därför
svårt att tro att det skulle vara lockande. Detta bibliotek har inte heller haft några problem av
detta slaget. Datorernas placering hindrade dock inte användarna på föregående bibliotek, så
det är inte alltid placeringen fungerar avskräckande för användarna.

Den vanliga e-post funktionen är avstängd på bibliotek nr 3. De brev som ändå skickas
hamnar bara i 8WNRUJHQ och kommer aldrig iväg. Eftersom det är förbjudet att e-posta tar
informanten inget ansvar för om folk p.g.a. detta missar chansen till något. Hotmail och
liknande går att använda ändå, det kan inte kontrolleras på samma vis. Ser bibliotekarierna att
dessa används så säger de till, görs det mer än en gång så blir användaren avstängd från
Internet för en tid framöver. Det är många elever som inte följer de regler som gäller, trots att
de varje gång de ska använda Internet får en platta där det står vilka reglerna är. Bryter
användarna medvetet mot reglerna så får de stå sitt kast. Men det är svårt att kontrollera om
någon exempelvis spelar ett spel, detta upptäcks oftast av en slump.

Det är lätt att komma fel tycker informanten. Det räcker att användaren skriver fel
domännamn, t.ex. ”.com” i stället för ”.org”. Problem med detta uppstår framför allt när yngre
sitter framför skärmen. De har av misstag fått fram nakna damer, och så blir de rädda för att
bli avstängda. Eftersom det är så lätt att komma fel skulle det, om det inte fanns några
avigsidor, vara skönt att m.h.a. filter slippa att sådant material kom fram.

På bibliotek nr 4 har det vid några tillfällen hänt att äldre ungdomar sett på porr, men då säger
bibliotekarierna till dem. Det har så vitt informanten känner till inte varit några problem på
vuxenavdelningen. Det är viktigt att de vuxna får vara ifred med sina sökningar, personalen
kan inte lägga sig i vad de gör. Egentligen anser informanten att inte heller barn får störas,
men de måste trots allt skyddas. Om en bibliotekarie råkar se något opassande på
vuxenavdelningen säger hon eller han också ifrån, eftersom det kan upplevas som stötande av
förbipasserande. Det innebär inte att personalen står över datorerna och kontrollerar, det finns
ju inga regler. Men detta har som sagt inte varit ett stort problem.

.RPPHQWDUHU�IUnQ�DQYlQGDUQD

Det verkar vara ganska ovanligt på alla biblioteken att användarna vädrar sina åsikter.

De enda synpunkter som bibliotek nr 1 fått är negativa, och de har då kommit från de som inte
fått lov att skicka e-post. Men personalen håller inte benhårt på reglerna, det händer att man
hjälper exempelvis försäljare eller turister som behöver skicka e-post. Man tummar på
reglerna någon enstaka gång även för invandrare och studenter. Det finns en möjlighet att
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komma runt blockeringen av e-post, nålsögat passeras genom att skriva in ett lösenord. Det
finns alltid undantag, informanten talar om för mig att bibliotekarierna vill försöka se till
person och situation.

Det har aldrig förekommit att oroliga föräldrar har undrat eller kommenterat, och det är
mycket ovanligt även med andra kommentarer. Vid några tillfällen har det hänt, men det
handlar då snarare om förbudet att skicka e-post. Detta problem löses med den nya datorn
som kommer att kosta 10 kr i halvtimmen att använda, och där användarna får sitta hur länge
som helst.

På bibliotek nr 2 har ett par användare varit negativa till filter. När de framfört sina klagomål
förklarade bibliotekarierna varför det fanns och denna förklaring nöjde de sig med.
Användarna förstod genast varför biblioteket valt denna metod.

En annan typ av reaktion kom från några flickor, som reagerade när de upptäckte att en man
satt och tittade på porr.

Användarna har kommenterat hur Internet fungerar på bibliotek nr 3. Det har varit föräldrar
som frågat om det är fritt fram, och då blir svaret från bibliotekarien att risken finns att barnen
hamnar var som helst. Informanten tycker inte att det har varit svårt att förklara varför det är
som det är. Det är skillnad mellan hur det bör fungera på ett bibliotek och hur man väljer att
ha det hemma. Där kan man gå motsatta hållet och bestämma att mitt barn får endast titta på
detta. Det går inte att göra likadant på biblioteket eftersom de som kommer har behov av så
otroligt mycket olika saker. Dessutom är det inte så vanligt att yngre barn sitter vid datorerna
ensamma.

På bibliotek nr 4 är det inga användare som kommit med negativa kommentarer. De enda
synpunkter man fått är att det är bra att chatt är förbjudet.

)UDPWLGHQ

När jag frågade informanterna om hur de ser på framtiden, var min formulering ganska vag.
Följaktligen fick jag från de fyra informanterna svar som alla betonade olika aspekter av den
framtida biblioteksverksamheten.

Framtiden ser ljus ut tycker informanten på bibliotek nr 1. Användningen av maskiner i
arbetet ger möjligheter att nå allt fler saker. Folk får i allt större utsträckning datorer hemma,
på jobbet eller i skolan, och även Internetuppkoppling blir vanligare. Samtidigt blir
bibliotekarieyrket mer och mer kvalitetsinriktat. Det kommer att handla allt mer om att t.ex.
välja ut hemsidor och länkar, att presentera dessa och att lyfta fram de som är ovanliga, de
som försvinner i bruset. Det handlar inte om att stänga ute sidor; inte att ta bort dålig
information utan att lyfta fram bra. Många bibliotek jobbar redan så här, och informanten tror
att bibliotekarier kommer att utföra mycket sådana sysslor i framtiden. Men människor
kommer också att söka en stor del av sitt material själva, och naturligtvis är det positivt att
användarna kommer åt mer och mer. Jag får förslag på vilka uppgifter  som i framtiden kan
komma att bli bibliotekariernas, nämligen att visa användarna vilka databaser som finns samt
att göra stora sökningar för ett visst syfte som de inte vill göra själva.
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Det system som utarbetats för Internet-användningen på bibliotek nr 1 fungerar
tillfredsställande, informanten ser ingen anledning till att det inte skulle göra det också inom
en överskådlig framtid.

När jag frågar om hur personalen ser på framtiden på bibliotek nr 2 får jag svaret att man
måste vara beredd på ständiga förändringar. Nya och förbättrade versioner av programvarorna
kommer ständigt. Det blir allt viktigare att hela tiden uppdatera och kontrollera nya program.
Men det kommer samtidigt hela tiden nya krypvägar, misstänker bibliotekarie nr 2. Under
tiden som filtreringsprogrammen utvecklas, så uppfinns också vägar att komma runt dessa.

Ett problem för just detta bibliotek är att det aldrig tycks finnas tillräckligt med datorer. Men
detta är informanten ganska övertygad om att det är en fråga om när Internet blir vanligt i
hemmen. När detta sker är spänningen borta och det blir mer informationssökning, vilket är
bibliotekets huvudsakliga roll. Denna utveckling ser personalen på bibliotek nr 2 mycket fram
emot.

På bibliotek nr 3 tror informanten att problemet i framtiden kommer att lösas genom
automatik samt med bra länkar. Hennes önskedröm är att sökningen först sker i denna
”kontrollerade” värld, och om denna blir utan resultat så kan man söka i resten av cyberspace.
Informanten hoppas att det kommer att byggas upp fler sökställen som liknar exempelvis
6YHV|N och /lQNVNDIIHULHW. Länksidor där användaren kan vara förvissad om att materialet är
uppdaterat och bra. Vidare kan allting inte finnas där och det är nog oundvikligt att
användaren ofta måste gå vidare.

Personalen på detta bibliotek gör inga egna länksidor, men visar bland )DYRULWHUQD på andra.
Bibliotekarierna har inte tid att själva sitta och leta efter bra kvalitetsgranskade sidor för att
göra den typen av sammanställning, som det för övrigt tyvärr fortfarande finns för få av.
Informanten önskar att det fanns mer som var riktigt kvalitetsgranskat och kontrollerat. Att
det fanns en garanti att någon höll kontinuerlig uppsikt och såg att det inte förändrades till det
sämre, och i de fall det hände plockade bort det. Ett problem med detta är att det inte räcker
att göra det en gång, utan det måste göras kontinuerligt. Om det hade varit en verklighet så
skulle informanten kunna tänka sig att ha ett filter. D.v.s. om det fanns något som gjorde att
det här alltid valdes i första hand, och inte förrän möjligheterna där var resultatlösts uttömda
blev det möjligt att gå vidare. Men det måste ske med automatik för att det ska fungera.
Informantens dröm är att man i första hand söker bland alla de sidor som är godkända. Hittas
det inte där slussas man ut i resten av cyberspace. På detta vis skulle verktyget vara mer
pålitligt. Men vägen dit är lång och det är mycket kvar att diskutera. Frågan som hela tiden
återkommer är; vad är kvalitet egentligen och vem är det som definierar ordet?

Informantens förhoppning är framför allt att Internet ska betraktas som ett verktyg bland alla
de andra, d.v.s. att man använder det i de situationer när det fungerar bäst. Det finns ju
tillfällen då man med fördel bör använda sig av Internet, t.ex. när man söker aktuell
information. Hon hyser en förhoppning om att de olika medierna ska bli mer integrerade. Att
man använder boken när den är bäst och Internet när det är bäst. Det finns ju många olika
typer av media att välja bland, och de har alla sina för- och nackdelar. Det borde vara
fullständigt naturligt att alla delarna finns med när bibliotekarien gör sin sammanställning i
huvudet. Men också att det är någonting som förmedlas till besökarna. Frågan är inte i vilken
form det går att få fram utan i vilken form det är bäst, det tycker bibliotekarie nr 3 är ett
proffsigt sätt att tänka.
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På bibliotek nr 4 tror informanten att man i framtiden kommer att ha mycket nytta av Internet.
Antalet möjligheter kommer att öka i takt med att allt fler kommer i kontakt med Internet. Vi
är om vi ska tro henne bara i början av utvecklingen.

Bibliotekens roll i detta blir att fungera som både informati
onssökningsinstitution och kommunikationscentral. Såväl teknikmässigt som resursmässigt
ska biblioteken försöka leva upp till detta, och om möjligt tror informant nr 4 att det blir ännu
viktigare i framtiden. Hon har observerat att informationssökningsfrågorna har ökat, även när
det gäller Internet. Biblioteket satsar på Internetutbildning, som ett led i strävan att lyfta denna
sida. I framtiden kommer tekniken att utvecklas, och då blir det allt färre missar gissar
informanten. I takt med att IT utvecklas så blir programmen förhoppningsvis allt mer
effektiva. Filter kommer också att följa utvecklingen, och dess prestationer kommer med tiden
att nå allt högre höjder.
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',6.866,21

6DPPDQIDWWDQGH�NRPPHQWDUHU

Jag har under arbetet med denna uppsats haft en huvudsaklig frågeställning, som jag under
skrivprocessens gång försökt återknyta till så ofta som möjligt. Frågan lyder;

7\FNHU� ELEOLRWHNDULHU� YHUNVDPPD�Sn� IRONELEOLRWHN� DWW� ILOWHU� VND� ILQQDV� Sn� ELEOLRWHNHWV
,QWHUQHW�WHUPLQDOHU�HOOHU�LQWH��RFK�KXU�DUJXPHQWHUDU�GH�I|U�VLQD�YDO"

Jag har genom litteraturstudier och intervjuer kommit till slutsatsen att åsikterna om detta går
isär, vilket kanske inte är ett revolutionerande resultat. Den mest utbredda inställningen,
framför allt i litteraturen, är dock att filter inte bör användas på folkbibliotek. Detta blir
särskilt tydligt i avsnittet ”Argument för och emot filtrering”, där olika orsaker att välja filter
eller inte filter listas. Jag har vid skapandet av detta kapitel letat såväl bland tryckt som
elektroniskt material, med målsättning att få en jämn fördelning mellan den positiva och den
negativa sidan. Men resultatet blev trots det att argumenten I|U endast upptar drygt en halv
sida medan argumenten HPRW filtrering upptar hela 2,5 sidor.

Av de bibliotek jag kontaktade när jag skulle göra urvalet till intervjuerna, var en majoritet
negativa till filter. Men dessa bibliotek var så få, så det säger ingenting i egentlig mening. Det
kan möjligtvis fungera i syfte att understryka vad som blev tydligt i litteraturen, nämligen att
motståndarna är fler än förespråkarna. Att fördelningen skulle se ut ungefär på detta sätt hade
jag innan undersökningens genomförande antagit. Antagligen var en anledning till det att
denna inställning fanns på biblioteket i Livermore där jag arbetade under en sommar och på så
vis kom att ta del av personalens tankegångar i denna fråga. Det framkom i samtal med
kolleger att denna inställning också var den mest utbredda.

Internet är ett medium som skiljer sig från de traditionella sätten att sprida information, vilket
är något som tas upp i The Cybrarian´s Manual. Eftersom ALA har gett ut boken, genomsyras
texterna av denna organisations mentalitet. Detta innebär bl.a. att ett fritt användande av
Internet förespråkas, något som t.ex. informanterna från Kalifornien i Arvidssons
undersökning medger har påverkat dem. ALA är en viktig organisation för amerikanska
bibliotek, och deras attityd har säkert influerat mer än ett bibliotek i USA att inta denna
position. Arvidsson fann i sin undersökning att majoriteten bibliotekarier var emot
filteranvändning, vilket de stödde i ALA:s policy.

Ett antal olika argument kan läggas fram när beslut om filter ska tas, och vissa av dem skiljer sig
från de skäl som läggs fram vid beslut om inköp av övriga medier. När biblioteken ska ta
ställning i filterfrågan spelar t.ex. praktiska faktorer en roll. Däremot spelar inga ekonomiska
eller spatiala faktorer in, som de annars gör vid nyförvärv. Likadant är det vid införskaffande av
Internet, där spelar samma faktorer in. Hocheiser tar upp den rumsliga faktorn som en fördel
Internet har framför det traditionella utbudet, bibliotekets fysiska utrymme begränsar inte utbudet
där. Inte heller biblio-tekets ekonomi spelar någon roll. Nackdelen med Internet är förstås enligt
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Hocheiser att det är väldigt stor spännvidd på materialet, och biblioteken har ingen möjlighet att
kvalitetsgranska innehållet på samma vis som görs med det traditionella materialet.

Hur löd då de argument som informanterna stödde sig på när de valde sida i filterfrågan? På
bibliotek nr 1 sade personalen nej till filter, och valet berodde på att önskvärda sidor blockerades
samt även till viss del på att tekniska problem förekommit. Det som ansågs vara huvudproblemet
var att inte uteslutande ”fel” sidor stoppades. Ett filter fungerar vanligtvis genom att söka efter
specifika ord i dokumentet, t.ex. sex eller bröst. Eftersom det ännu inte finns någon teknik
utvecklad som kan skilja informativt material från dåligt, blir resultatet att allt som innehåller
orden sex eller bröst sorteras bort av filtret. Detta tycker även ALA är ett starkt argument emot
filters existens på folkbibliotek, eftersom tillgången till många nyttiga och upplysande sidor
därmed försvinner. På bibliotek nr 1 menade informanten också att det är omöjligt att veta vad
användarna har behov och intresse av. Precis som även Stoker säger så är det ju människor ur
alla kategorier och samhällsklasser som skall kunna använda sig av biblioteket, eftersom det är
till för alla. För att ändå vägleda de användare som vill bli vägledda finns på detta bibliotek en
länksida, vilket jag tycker är ett bra alternativ. Ansvaret faller på användarna, samtidigt som ett
konkret initiativ till hjälp erbjuds.

Argumenten som personalen på bibliotek nr 2 lutade sig emot i sitt val att använda filter, var
att av de som använder Internet är en majoritet tonåringar och de sysslar i stor utsträckning
med ”nöjessökning”. Personalen här var nöjd med sitt filter, och såg inte att seriös
information bortsorterades i någon större utsträckning.  Även om det hade gjort det, så hade
användarna fått lära sig att acceptera detta. Personalen har reflekterat över att bra information
tas bort av filtret, men detta är av underordnad betydelse menade de. Här var det viktigaste att
tonåringars försök att komma åt otillåtet material stoppas. Jag fick på detta bibliotek intrycket
att problemet inte låg i att barnen av misstag stöter på saker utan att de gör medvetna val,
vilket förvånade mig eftersom jag trodde detta endast skedde i undantagsfall.

Informanten på bibliotek nr 3 sade nej till filter, och den huvudsakliga anledningen till detta
var densamma som på bibliotek nr 1. Men här nämndes dessutom att det filter som man haft
på prov inte fungerat tillfredsställande eftersom det inte blockerade allt som det utlovat, en
aspekt som jag för övrigt inte tagit upp i min presentation över argument emot filter. En
anledning till att filter inte fanns här var att detta är ett integrerat folk- och skolbibliotek, och
informanten ansåg att det är av största vikt att eleverna får den information de behöver till
sina skolarbeten. Informanten nämnde inte, i motsats till informant nr 2, den stora andelen
ungdomar som ett argument I|U filter utan HPRW. Men informanten nämner själv att filter går
att komma runt m.h.a. lösenord, vilket gör att det i teorin vore tänkbart att använda
bibliotekariernas datorer för att söka material om ämnen som exempelvis Ku Klux Klan och
nynazismen. Här dyker dock en ny problematik upp, nämligen att detta inte hade fungerat rent
praktiskt eftersom alla anställda inte besitter de kunskaper som krävs för att göra detta. Det är
alltså ytterligare en faktor att ta i beaktande när beslut ska tas angående filter.

På bibliotek nr 4 är huvudargumentet för filter att värna om barnen. Men det handlar inte, som
på bibliotek nr 2, om att KLQGUD barnen från åtkomst till olämpligt material, utan snarare om
att VN\GGD dem från det. Informanten sade att filter är bra inte enbart för att barnen måste
skyddas utan också för att det ligger i linje med bibliotekets övriga verksamhet. Personalen
vill inte att olagligt material ska vara tillgängligt här, vilket jag personligen tycker verkar vara
problematiskt eftersom detta kan vara svårt att definiera. Trots en tydlig fokusering på barnen
så kom det aldrig under intervjuns gång på tal att endast filtrera deras datorer. Att de vuxnas
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datorer också skall filtreras berodde främst på att yngre annars kan råka se något opassande
när de går förbi, vilket jag tycker verkar vara en tämligen liten risk

Både informant 4 och informant 2 uppgav alltså att filteranvändningen huvudsakligen är för
de minderårigas skull och inte för de vuxnas, med den stora skillnaden att på det ena
biblioteket betonas en önskan att stoppa dem medan det andra önskar skydda dem.� På
bibliotek nr 3 uttryckte personalen sin tanke att skolelever måste kunna få tillgång till
kontroversiellt material. Tre olika sätt att hantera barnens användande av Internet kan
urskiljas; bibliotekarie nr 2 vill stoppa barnen, nr 3 vill ge dem tillgång och nr 4 vill skydda
dem. Informanterna har beroende på bakgrund olika förklaringar; nr 2 har erfarenheter av
unga användare som sökt olämpligt material och nr 3 vill tillgodose eleverna med
information. På bibliotek nr 4 är filter inte installerat ännu och därför utgör detta bibliotek
delvis ett undantag. Här finns inte någon praktisk erfarenhet av hur filter egentligen fungerar,
endast om hur Internet används. Enligt ALA så ska det inte spela någon roll i vilken ålder
användarna är, barn och unga har lika mycket rätt att söka information som vuxna människor
har. Men personalen på tre av undersökningens fyra bibliotek gör skillnad på barns och
vuxnas användning av datorer. Informant nr 1 är ensam om att inte särskilja barnens
användande.

Efter att filter är installerat, hanteras barnens datorer och de vuxnas på samma vis.
Inställningen är i detta läge den som även ALA har, nämligen att skillnad inte får göras
mellan individer enbart p.g.a. deras ålder. Jag uppfattar dock inte att vårt samhälle fungerar
så, det görs ständigt skillnad mellan barn och vuxna. Detta anses av de flesta människor som
naturligt, och min personliga uppfattning är att det inte bara får göras utan att det många
gånger skall göras. Genom att se till att barn inte konfronteras med den bistra verkligheten
förrän tiden är mogen, varken förr eller senare, tas ett visst ansvar. Att skydda barn och
ungdomar från opassande saker är inte en ny företeelse. Som Beuselinck skriver i sin artikel
om filtrering är det omständigheterna som är nya och som vi måste vänja oss vid och anpassa
oss till.

Som jag ser det finns det tre olika tillvägagångssätt för bibliotekarier att välja mellan, när de
skall avgöra om filter skall installeras eller inte. Att inte filtrera Internet, att filtrera Internet
samt att filtrera Internet på några av Internet-terminalerna, exempelvis de som barnen
disponerar. I Ulla Arvidssons forskning uppger alla informanterna att tankar har funnits på att
endast filtrera barnens datorer, även om inte alla har fört tankarna vidare till handling. Jag
tycker personligen att detta sätt inte bara är ett tänkbart alternativ utan t.o.m. en fullgod
lösning. Men en förutsättning för att detta skall vara möjligt är förstås att användningen av
datorerna är separerad, vilket den endast är på två av de fyra biblioteken. Att lösa
problematiken på detta vis tar ingen av de fyra informanterna upp, vilket jag tycker förefaller
lite märkligt eftersom informanterna uppenbarligen gjorde skillnad mellan barn och vuxna.
Löses frågan genom att på barnens datorer använda filter men inte på de vuxnas, tror jag att
det är viktigt att upplysa föräldrar att filtret inte är en garanti samt att fortsätta vägleda barnen
i deras användande. För som Arvidsson säger så finns det en fara i att invagga föräldrar och
ansvarstagare i en säkerhet som egentligen är falsk. Det är ju så att trots att filter finns
installerat så kan barnen stöta på olämpliga sidor på Internet. Om juridiska problem uppstår
kan de t.o.m. bli större om filter är installerat jämfört med om det inte är det. (Arvidsson,
1998, s. 47) Detta problem tar även Ormes upp i sitt arbete om filter. Utvärderingar har visat
att filtrerade datorer inte är riskfria att använda, och det är farligt att tro något annat. Rask
resonerar på samma vis, de ansvariga kan vid filteranvändning invaggas i en falsk säkerhet.
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En annan fara är att det kan leda till att de slappnar av och glömmer bort att undervisa
användarna i hur de bäst använder Internet.

+XU�XSSIDWWDU�ELEOLRWHNDULHUQD�DWW�DQYlQGDQGHW�DY�,QWHUQHW�Sn�ELEOLRWHNHQ�IXQJHUDU"

Denna första underfråga i problemformuleringen, försökte jag få svar på genom några olika
intervjufrågor. Bl.a. undrade jag om användandet av Internet innefattat några särskilda
problem på biblioteken. Förvånande nog så var det framför allt praktiska frågor som upptagit
tid. Alla informanterna var väldigt trygga i de val de gjort, och tillkomsten av dessa hade
också varit relativt okomplicerad. De svårigheter som personalen haft handlade om stökiga
ungdomar, bokning av tid till datorerna, användare som ändrar i inställningarna etc. Endast på
ett av de fyra biblioteken, nr 2, hade bibliotekarien erfarenheter av att användare medvetet
tittat på pornografi, våld eller rasism. En anledning till att så sker kan kanske härledas från en
kommentar från informanten, nämligen att biblioteket ibland har karaktären av en fritidsgård.
Ungdomarna hänger ofta i grupper, och jag gissar att detta är en anledning till deras beteende.
På samma bibliotek fanns även ett problem som bibliotek nr 1 tidigare brottades med men
som nu är löst, nämligen en stökig miljö. Lösningen var på det sistnämnda biblioteket att dela
upp datorerna så att barn och vuxna disponerar olika datorer. Så har för övrigt även nr 4 valt
att göra, medan äldre och yngre användare på bibliotek nr 2 och 3 har tillgång till samma
datorer.

Det händer ganska sällan att användare talar med bibliotekarierna om hur tillgången till
Internet ser ut, vilket kan tolkas på tre olika vis. Antingen är de nöjda med hur Internet
tillgängliggörs, eller så bryr de sig inte om hur. Det sista alternativet är att de kanske inte är
medvetna om att det kan göras på olika sätt. Jag tror att det är de två sistnämnda alternativen
som är vanligast. De enstaka gånger biblioteksbesökarna kommenterat eller undrat hur
användandet av Internet funge-rar, har olika saker tagits upp som t.ex. varför e-post är
förbjudet eller varför Internet filtreras. Gemensamt för alla biblioteken är att det varit enkelt
för personalen att förklara för sina respektive besökare varför det ser ut som det gör. Detta
tycker jag tyder på att informanterna och deras kollegor är nöjda med sina val och har funnit
bra argument att stödja sig på, vilket känns betryggande. Annars kan ju jag och andra med
mig lätt bli förvirrade av alla uppgifter som motståndare och förespråkare lägger fram i
diskussionerna för och emot filter. För hur ska det någonsin gå att avgöra vilken lösning som
är bäst, när flödet av argument är så sprudlande? Men jag tycker det var förtroendeingivande
att tala med dessa bibliotekarier, som funnit sina svar som för dem nu är lika självklara som
resten av de levnadsregler som satts upp för verksamheten.

På inget av biblioteken meddelar personalen besökarna om på vilket sätt Internet kan
användas. Det är endast på det integrerade folk- och skolbiblioteket som bibliotekarierna
informerar eleverna om att allt som finns inte är pålitligt. Det berättas ingenstans om att
Internet är fritt respektive filtrerat. Jag tycker att det hade varit bra om bibliotekarierna hade
gjort detta, men kanske räcker tiden inte till. Vid mina besök fick jag intrycket att det, av
skiftande anledningar, varit någonting som ingen funderat på över huvud taget. Risken att
användarna stöter på något av en slump ansågs på bibliotek nr 1 som liten. Sätts ett hinder upp
försöker någon alltid ta sig runt, vilket gjorde att informant nr 2 inte ville berätta för
användarna om filtret. Filtermotståndaren och läraren Stig Roland Rask använder detta som
ett av många argument när han resonerar emot filter. Ett skyddsstängsel bidrar enligt Rask
oundvikligen till att locka somliga människor att komma runt detsamma. Även om jag inte
tror att denna grupp är särskilt stor, så undviks problemet genom att göra som på bibliotek nr
2; låta bli att meddela användarna om filtret.
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6HU� ELEOLRWHNDULHUQD� ILOWHU� VRP� HWW� VODJV� FHQVXUHULQJVYHUNW\J� VRP� VWULGHU� PRW� \WWUDQGH�
IULKHWHQ"

Filter ses av sina värsta motståndare som ingenting mindre än ett verktyg för censur, som
fungerar tvivelaktigt bl.a. eftersom teknologin istället för människan tillåts sköta processen.
(Willems, 1998, s. 55) Denna inställning mötte jag inte på något av de fyra biblioteken, som
alla angav andra skäl till sina val. Ingen av informanterna bekräftar hypotesen att filter strider
mot våra grundlagar som garanterar alla människors rätt till fri information. På det sista
biblioteket jag besökte tyckte dock informanten att yttrandefriheten får stryka på foten en
aning när Internet filtreras, men anser trots detta att filter är en fullgod lösning. För övrigt var
det ingen som hade haft detta i åtanke när de fattat sina beslut, som bottnade i helt andra
tankegångar.

Det betonades noga på såväl bibliotek nr 1 som nr 3 att filter inte blivit bortvalt med den
juridiska aspekten i åtanke. Det som i stället markerades var att alla människor är berättigade att
söka vilken information som helst. Det är inte de som sitter vid datorerna och söker som ska
skyddas, utan snarare de låntagare som finns runtomkring.  Informanten på bibliotek nr 2 ansåg
att det är bibliotekets rätt att besluta vad användarna ska ha åtkomst till. Bibliotek nr 4 ska trots
att man anser att yttrandefriheten kommer i kläm installera filter. Det är en lösning som får duga i
brist på en mer komplett sådan.

Eftersom problemet med Internets utbud är långt ifrån okomplicerat finns det inget enkelt svar på
hur bibliotekspersonalen bäst värnar om bibliotekets användare, vilket gör denna inställning
acceptabel. Internet går inte att jämföra med tidigare kommunikationsuppfinningar, eftersom
dess egenskaper skiljer sig på en rad sätt. På Internet kan i princip vem som helst hitta vad som
helst, varifrån som helst! Det går att, som författare, gå in och ändra i den färdiga texten efteråt
om det finns ett behov eller en önskan om det. Dessutom är en informativ sida med seriöst
innehåll alltid bara ett klick med musen ifrån en sida med anstötligt innehåll.

Somliga tror att det kan vara en fara att börja begränsa Internet på folkbibliotek eftersom det
är svårt att avgöra hur långt man kan gå och vem som skall avgöra vad som skall filtreras. Det
kan gå för långt, och ett exempel på det är ett fall på två skolor i USA. Där blev sagan om
Rödluvan förbjuden eftersom hon serverar vin till sin mormor (http://knut.kks.se/knutnytt/
artikelserier/juridik/ kkjur62.htm). Med detta vill jag få sagt att det är viktigt att hålla i
medvetandet att det finns lika många människor på jorden som det finns värderingar. Vad en
person uppfattar som snask anses kanske av en annan som snusk. Rätten att uttrycka sig fritt
samt fri tillgång till information är betydelsefulla grundpelare i vårt demokratiska samhälle,
om vilka det är viktigt att värna. Därför menar jag att det ideala vore att låta vuxna människor
själva avgöra hur de vill orientera sig på Internet, medan barnens datorer kan filtreras så att de
skyddas på samma vis som de skyddas i det övriga samhället. Jag tror att vuxna som vill
komma åt pornografiskt eller våldsbetonat material gör det oavsett om biblioteket erbjuder
denna information eller inte.

Filter har inte i de samtal jag fört med informanterna betraktats som censur, och i litteraturen
är det också ovanligt med denna inställning. Den syn som dominerat är att biblioteken bör
erbjuda fri information i så stor utsträckning som möjligt, men filter kan trots det för vissa
vara ett hjälpmedel. Min uppfattning är att bibliotekarier till viss del har ett ansvar för
minderåriga användare som kommer till biblioteket. Däremot är de vuxnas användning av
Internet ett mer problematiskt kapitel, eftersom yttrandefrihetsprinciperna spelar en större roll
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här. En del (ALA m.fl.) påstår förvisso att barn och vuxna ska ha samma rättigheter på detta
område, men jag anser att när det gäller barn så ska skyddsaspekten komma i första rummet.

Jag undrar varför många anser att det på biblioteken inte är berättigat att göra skillnad på barn
och vuxna, när det ständigt och jämt görs av andra institutioner i vårt samhälle. Jag tror att det
kan bero på att biblioteken ska finnas för alla. Att biblioteken är en av de viktigaste
instanserna i säkerställandet av en demokrati, är en djupt rotad tankegång i vårt samhälle.
Curry fann i sin undersökning att såväl i Kanada som i USA är biblioteken oerhört viktiga för
upprätthållandet av den demokratiskt viktiga intellektuella friheten, genom att fungera som fri
informationsförmedlare.

Alla, oavsett ålder, status, religion, hudfärg o.s.v. ska kunna använda sig av biblioteket, vars
personal ska göra sitt yttersta för att tillgodose besökarnas behov. Används då filter, så
innebär detta enligt vissa en tillbakagång, eftersom information som skulle kunna finnas på
biblioteket exkluderas. Det är inte ekonomiska eller rumsliga faktorer som spelar in, vilka
måhända är lättare att acceptera.

6HU�ELEOLRWHNDULHUQD�HQ�NRSSOLQJ�PHOODQ� ,QWHUQHW��YDUV� LQQHKnOO�XWDQ� ILOWHU� lU� IULWW� RFK
KHOW�RNRQWUROOHUDW��VDPW�GHW�|YULJD�EHVWnQGHW�VRP�lU�NYDOLWHWVJUDQVNDW"

Den sista frågan i min problemformulering besvarades av alla bibliotekarierna på ungefär
samma vis. Ett samband finns, menade de, och därför står en fri användning av Internet i
konflikt med ett begränsat bestånd. Detta betonades särskilt på de bibliotek där filter inte var i
bruk, nr 1 och nr 3, vilket jag tolkar som att de tagit extra stor hänsyn till denna aspekt när
beslutet togs. Vid intervjun framkom tydligt att detta inte var någonting som man tagit lätt på.
Personalens blotta medvetenhet om problemet gör att deras val i mina ögon vinner respekt.

På bibliotek nr 2 och nr 4 är bibliotekens vilja att kvalitetskontrollera all information
bakomliggande. Personalen här anser att ett i övrigt bedömt biblioteksbestånd kräver att även
Internet utsätts för någon slags bedömning. För att verksamheten ska vara konsekvent krävs
det att alla medier behandlas på samma vis.

/HJDOD�DVSHNWHU

Vi har såväl i Sverige som i USA en lagstiftning som har sina rötter långt tillbaka i tiden och
som genomsyrar hela vårt samhälle och vårt sätt att leva. Enligt denna så är en av
grundpelarna i en demokrati fri åsiktsbildning, vilket bygger på ett fritt flöde av information
och kunskap. Folkbiblioteken är en viktig källa till denna intellektuella frihet.

De svenska JUXQGODJDUQD som syftar till att skydda det fria ordet, regeringsformen,
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, finns till för att alla människor ska
kunna tycka och tänka vad de vill. Med en del undantag ska åsikter fritt kunna ubytas mellan
individer. Enligt grundlagarna ska alla kunna vädra sin mening öppet, men det behöver ju inte
innebära att biblioteken är förmedlare av DOO information. Det biblioteken kan göra är att
fungera som centrum för kunskap och information, med utgångspunkt i sina egna policys.
Verksamheternas grund-läggande levnadsregler är viktiga och skall efterlevas, huvudsaken är
att de följer de demo-kratiska mål som också finns i grundlagarna.
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Den svenska ELEOLRWHNVODJHQ som stiftades 1996 inrättades för att säkerställa alla människors
möjlighet till kunskap och information. Men formuleringarna i lagen är allmänna, vilket
innebär att varje enskilt bibliotek kan utforma sin policy så som de finner vara mest lämpligt.
Det som sägs är bl.a. att databaserad information skall vara tillgänglig samt att alla landets
medborgare skall ha tillgång till ett bibliotek. Detta lämnar ju ett stort spelrum åt bibliotekens
beslutstagare, som själva kan välja i vilken omfattning utbudet på Internet ska erbjudas.

Den svenska bibliotekskulturen är utformad så att varje bibliotek får ta sina egna beslut
gällande nyförvärv. Bibliotekslagen är vag i sina formuleringar, så det är i stort sett upp till
var och en att tolka dem. Detta innebär att olika bibliotek har olika beståndspolicys och
därmed också olika bestånd. Hur långt man går för att hjälpa sina användare och vilken hjälp
som är gratis eller kostar, är frågor som diskuteras lokalt. Det enda som är gemensamt för alla
folkbibliotek runt om i landet är att inget av dem har råd, eller lust, att köpa in allt som ges ut.
Strömmen av nyutkommet material är strid, och det är i de flesta fall bristen på pengar som
sätter käppar i hjulet för de bibliotekarier som har hand om inköpen. Men många gånger väljs
material bort av andra anledningar, kanske för att det rent principiellt inte anses höra hemma
på biblioteket p.g.a. exempelvis dess innehållsliga karaktär. Om vi nu betänker att
bibliotekens ekonomi ofta hindrar att inköp av ”god litteratur” görs, varför blir det på många
bibliotek ramaskri när t.ex. RFSLs hemsida blockeras av ett filter? Kanske är det p.g.a. att det
inte är ekonomiska skäl som gör att denna och andra sidor blir stoppade, utan det blir de
eftersom de helt enkelt sugs upp av filtret. Det är en av dess negativa effekter, som det med
dagens teknik inte finns någon lösning till.

I 81(6&2�V�IRONELEOLRWHNVPDQLIHVW är det fastställt att folkbiblioteken har som skyldighet
att göra den nya informationsteknologin tillgänglig samt att all slags censur är otillåten. Ser
man filtrering som en slags censur så skulle detta alltså betyda att filtrering är otillåtet. Av de
fyra bibliotekarier jag pratade med var det endast en som vacklade lite i frågan om filter kan
ses som censur. I övrigt höll informanterna benhårt på att filter inte kan jämställas med
censur, en inställning som jag delar med dem.

Ett sätt att tolka GHQ�DPHULNDQVND�NRQVWLWXWLRQHQ är att information ska finnas i obegränsad
form och för alla att ta del av, så att varje individ kan ta del av den mängd kunskap just han
eller hon vill ha. På så sätt kan alla utföra sina medborgerliga plikter på bästa sätt och
demokratin upprätthalls. Var och en får tänka, tycka och säga vad han eller hon vill utan att
riskera att bli straffad. Auktoriteter kan ifrågasättas och vem som helst har rätt att försöka få
en annan medborgare att ändra åsikt. På så sätt finns det en mängd idéer att välja bland, och
med utgångs-punkt från dessa kan varje människa göra sina egna val och ta sina egna beslut.
(Peck, 1999, s. 3) Detta låter förnuftigt till dess att man betänker att det finns en stor mängd
material på Internet som i de flesta människors ögon inte tjänar något som helst informativt
syfte, exempelvis sidor med barnpornografi. Lägg till detta alla sidor som uppmanar till våld
och hat, sidor som till sitt innehåll direkt strider mot våra lagar om mänskliga rättigheter. Är
detta ”kunskap” i den bemärkelsen att det till varje pris måste göras tillgängligt för att
demokrati skall upprätthållas? Kan bibliotekarier ses som demokratimotståndare för att de vill
skydda barn, och i vissa fall även vuxna, ifrån detta? Detta är svåra frågor att besvara. En
tonåring kan visserligen bli påverkad av att läsa för mycket om ”Den ariska rasen”, men jag
tror inte att det går att stoppa nazismen genom att förbjuda deras hemsidor (om det nu hade
funnits någon möjlighet till det). I stället kan materialet på Internet ses ur ett annat perspektiv,
för våldspropaganda kan i en del situationen ses som en slags information. Det ger ju oss
kunskap om vad nazismen står för. Ju mer kunskap vi har, ju lättare kan vi motivera varför vi
vill ta avstånd ifrån detta. Dessa tankar tror jag till viss del låg bakom beslutet som var taget
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på bibliotek nr 3, det integrerade folk- och skolbiblioteket som valt att låta informationen
flöda fritt på Internet.

Ett sätt att se på Internet är som ett internationellt fenomen, vilket innebär att det är väldigt
svårt att reglera innehållet genom lagar och förordningar. I litteraturen framkommer det ändå
att detta på många håll är önskvärt. De svenska och amerikanska lagar som finns idag är inte
anpassade till Internets udda format, de säkerställer den intellektuella friheten ur ett mer
generellt perspektiv. I och med att den internationella kommunikationen och
informationsspridningen effektiviserats radikalt, kanske det kan komma att finnas
gränsöverskridande lagar i framtiden. Detta tror åtminstone Mayer-Schönberger är en
förutsättning för att Internet som medium skall fungera optimalt. I så fall kanske utbudet på
Internet regleras på en annan instans och inte på biblioteksnivå, och de problem som nu finns i
denna miljö blir utrotade. Om vi tänker oss att det finns en väg att sortera bort material vars
innehåll kan klassificeras som grovt m.h.a. lagliga medel, så innebär det en drastisk
minskning av bibliotekspersonalens problem.

$YVOXWQLQJ

Jag tror att folkbibliotek av de flesta människor alltid har ansetts vara en säker plats för barn
att vistas på, eftersom allt som funnits innanför dess väggar i någon mån blivit kontrollerat
och godkänt av utbildad personal. På de bibliotek som nu har Internet, men som valt att inte
begränsa tillgången där för sina låntagare, är så inte fallet längre. Här finns plötsligt en helt ny
värld full av information i näst intill oändlig mängd. Det är en värld fylld av möjligheter, men
risken att stöta på material med våld, porr eller annat kontroversiellt innehåll är också stor.

För att på bästa sätt utnyttja alla Internets tjänster måste en balans hittas mellan föräldrars/
bibliotekariers ansvarstagande å ena sidan och barns/låntagares rättigheter å andra sidan
(Schrader, 1999). Dessa ord tycker jag sammanfattar problemet i min uppsats väl. Ett problem
som enkelt kan formuleras i en enda mening, men som det krävs väldigt mycket eftertanke
och begrundan innan ett bra svar kan läggas fram. Jag har arbetat med denna uppsats en lång
och ganska väl sammanhållen period. Emellanåt har det känts som om jag inte har blivit
klokare av skrivandet. En del stunder har jag varit övertygad om att filter är en kommersiell
produkt vars syfte har odemokratiska motiv, för att nästa stund vara invaggad i säkerheten att
filter måste finnas på biblioteken för att skydda minderåriga.

Oavsett vad man tycker om Internet så är det ett revolutionerande och mångfacetterat verktyg,
som underlättar för många människor i diverse situationer. Men dess tillkomst har också fört
med sig att minderåriga lättare kommer i kontakt med opassande material, våld och
pornografi är bara några exempel.

För att kunna besluta om eventuell användning av filter på folkbiblioteket, måste olika
aspekter tas i beaktande. Vilka hemsidor tar filtret bort och vilka tar det inte bort? Vad
riskerar användarna att stöta på om användandet är fritt? Är det säkert att använda Internet om
det filtreras? Underlättas sökningar eller försvåras de? Det är (tyvärr?) inte så att det går att
finna ett enda allmängiltigt svar på frågan om filter hör hemma på folkbibliotek eller inte,
utan denna fråga kan i all oändlighet diskuteras utan att leda till en enda slutsats. Det finns,
och kommer troligtvis alltid att finnas, bra och hållbara argument för båda sidorna. Det jag
anser att bibliotekarier kan göra och som också har varit syftet med denna uppsats som jag
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förhoppningsvis uppnått, är att sammanställa tillgängliga argument så att var och en kan dra
sina egna välgrundade slutsatser. De föreställningar som besluten vilar på ska, enligt min
mening, baseras på konkreta fakta och korrekta påståenden, gärna också erfarenheter från
verkliga livet.

Vem skall avgöra vad, när och hur mycket biblioteken ska begränsa Internet? Är det rätt att
kalla filtrering av Internet på folkbibliotek censur? I hemmet är det självklart att föräldrarna
har ansvaret för sina barn, som i sin tur lämnar över till lärare när det blir dags att gå till
skolan. Ska bibliotekarier ta över när barnen kommer till biblioteket? Och vuxna då, ska även
de i biblioteksmiljön föras genom Internet-djungeln med skyddsglasögon? Är det rätt att
installera filter för att på så sätt bestämma över människor vilken information de kan få
tillgång till? Jag anser att det är godtagbart att begränsa Internet på folkbiblioteket. Den
största anledningen till att detta är min uppfattning är att minderåriga bör skyddas från
olämpligt material, men även att de hindras i de medvetna försök som görs för att komma i
kontakt med det. Jag tycker att det är bibliotekets rättighet att stänga av de kanaler som anses
vara opassande i biblioteksmiljön. Denna begränsning görs för övrigt ständigt och jämt av
andra medier, så då är det enligt min mening acceptabelt att inte göra Internet till något
undantag. Att en del bra sidor görs otillgängliga genom filteranvändningen är visserligen ett
problem. Men eftersom det bland övriga medier av varierande anledningar undviks att
anskaffas sådant som kan klassas som ”bra”, är det inte brottsligt att behandla informationen
på Internet med samma kritiska ögon. Det viktigaste för mig är att dagens vuxna har en
skyldighet mot morgondagens vuxna, som bör uppfostras till att bli trygga individer. Denna
process tror jag försvåras om exponering av t.ex. pornografi och våld inleds i tidig ålder. Tids
nog kommer de att stöta på detta, eftersom det florerar runtomkring oss i sådana mängder.
Men låt barn vara barn så länge det är möjligt!

Barn kommer i en viss ålder ofrånkomligen att börja upptäcka nya saker i omgivningen ändå,
vilket är naturligt och helt i sin ordning. Men de huvudsakliga problemen med det material
som finns utlagt på Internet, är som jag ser det, två till antalet. För det första är det YlOGLJW�OlWW
DWW�NRPPD�nW material av våldsbetonad eller pornografisk karaktär. Barn i dagens Sverige lär
sig i allt yngre år att behärksa datorn, vilket betyder att de många gånger sitter framför
skärmen utan överseende av en vuxen. Det finns två sätt hamna ”fel” på, av misstag eller med
flit. De fyra informanterna hade olika teorier om vilket som de ansåg vara vanligast. Det andra
stora problemet med allt det för barn så opassande materialet utlagt på Internet, är att det finns
mycket material med H[WUHPW�JURYW�LQQHKnOO, exempelvis barnpornografi. Därför anser jag att
biblio-tekarier är i sin fulla rätt att ta till metoder som filtrering, om det är vad som krävs.

Eftersom en stor del av tiden vid datorerna verkar gå åt till nöjesverksamhet, kan
bibliotekarierna ställa sig frågan om det ändå är moraliskt fel att förminska användarnas
möjligheter till sökning. Jag tycker att det ligger en stor skillnad i att som användare bli
stoppad i en sökning efter fotbollsbilder och att bli stoppad i en sökning efter information om
bröstcancer. Problemet ligger förstås i att avgöra var gränsen går mellan nöje och värdefull
information. Eftersom ingen bibliotekarie på egen hand kan dra denna gräns, förlorar de
eventuella skillnaderna mellan olika slags information sin mening. I ALA Goal 2000
diskuteras detta problem; vari ligger skillnaden mellan konsumering av information och
användning av information. Raber tar i sin artikel angående detta dokument upp att det är
viktigt att vara medveten om att det finns en skillnad dem emellan. I min undersökning kom
jag fram till att det sker mycket informationskonsumtion, d.v.s. nöjessökning, ute på
biblioteken. Men bibliotekarierna kan omöjligt börja skilja mellan konsumtion och
användning, det enda de har befogenhet att göra är att tala om vad som definitivt inte
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accepteras på biblioteket. Denna rättighet tycker jag att de om de vill kan utnyttja, genom att i
viss mån styra användarnas bruk av Internet. Om enskilda upphovsmäns verk p.g.a. detta
kommer i kläm är det problematiskt men trots allt acceptabelt. Skulle det visa sig att bra och
värdefull information sugs upp av ett filter som följaktligen inte fungerar perfekt är detta,
menar jag, av underordnad betydelse. Denna information får helt enkelt hittas på något annat
vis, exempelvis i bibliotekariernas datorer eller på hyllan.

Bibliotekarierna har alltid möjlighet att göra fria sökningar på sina egna datorer. Detta gör att
det alltid, trots eventuellt filter på de publika datorerna, finns en möjlighet för användarna att
få tillgång till materialet på Internet. Problemet med detta är det ofta är så att de sidor som
användarna söker efter och som filtret stoppar behandlar känsliga ämnen, homosexualitet
exempelvis. Det är därför troligt att många undviker att söka bibliotekariens hjälp när tillgång
till en sida nekas, helt enkelt eftersom det är generande. Detta problem är enligt min mening
allvarligt och ett av de starkaste argumenten till att filter inte skulle vara en lösning.

Allt som söks på Internet måste gå via en sökmotor, och det innebär att ett oändligt stort antal
sidor automatiskt filtreras bort direkt när valet av sökmotor sker. Det sker alltså ett urval, en
filtrering, redan innan sökningen är gjord. Välkända sökmotorer som Alta Vista och Yahoo
indexerar mellan 10 och 15 % av alla sidor, vilket innebär ett bortfall på 85-90 %. Att söka
igenom hela Internet är en praktisk omöjlighet. Därför kan det kanske vara relevant att ställa
frågan; spelar det någon roll om Internet filtreras eller inte eftersom det ändå görs automatiskt
av sökmotorn?

En tankegång som jag för första och enda gången stöter på i Ann Currys forskningsrapport är
att rätten att tycka och tänka fritt har en baksida, nämligen att människor kan utsättas för
rasism o.dyl. I rapporten, som undersöker bibliotekariers förhållande till den intellektuella
friheten, framkom att bibliotekarierna tyckte att det var konfliktfyllt att tillfredställa
användarnas behov. Detta eftersom ett fritt informationsflöde innebär en risk för att
människor nedvärderas. I traditionella medier utförs alltid en viss reglering och kontroll innan
utgivning, så att man som läsare kan undersöka källan och genom den vara relativt säker på
att innehållet håller en viss nivå av tillförlitlighet. Alla böcker som köps in till biblioteket har
genomgått någon slags kontroll. På så vis har personalen i viss mån överblick över sitt
bestånd, även om det är en praktisk omöjlighet för dem att till 100 % stå bakom allt material
som finns inom bibliotekets väggar. Informationen på Internet måste dock bedömas i en klass
för sig, eftersom den har få gemensamma nämnare med traditionella medier. På Internet finns
det ingen som kvalitetsgranskar eller censurerar innehållet. Vem som helst kan lägga ut vad
som helst, utan att bli stoppad. Material som inne-håller exempelvis rasism och förtal
exkluderas inte från Internet, eftersom det inte finns någon möjlighet att göra det. Detta
material nedvärderar människor, och det kan med lätthet hittas på ett bibliotek som inte
använder filter.

ALA förespråkar, i stället för filter, att vägledning och utbildning är vägar att gå för att
komma till rätta med problemet. Jag har ingenting emot dessa förslag, tvärtom, det vore
utmärkt om alla bibliotek hade tid, råd, och kunskap att erbjuda sina användare detta. Tyvärr
tror jag inte att så är fallet, och så länge det ser ut som det gör på våra bibliotek kan filter
utgöra en lösning. I framtiden kanske bibliotekariers arbetsuppgifter och ekonomi ser lite
annorlunda ut, och då kan det vara tid att anamma dessa idéer. Stig Roland Rask argumenterar
också för att undervisning är bättre än filtrering. Rask är lärare, och jag tror att det är lättare
att använda sig av denna metod i hans arbetsmiljö än i min. Där finns redan från början en
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naturlig undervisningssituation, som kan utnyttjas till att lära eleverna bl.a.
informationssökning och källkritik.

I tidigare forskning på området har det framkommit att bibliotekariers personliga
uppfattningar många gånger inte går hand i hand med deras yrkesmässiga. Detta var tydligt i
såväl Arvidssons arbete som i Baslevs, men olyckligtvis har jag missat att ställa frågan i mitt
eget. Det hade varit en spännande aspekt att undersöka, kanske kan det vara ett uppslag till ett
framtida projekt?

6OXWRUG

Internet spelar en allt mer betydelsefull roll i vårt samhälle, och på biblioteken är detta
medium idag i det närmaste självskrivet. En av bibliotekariers många uppgifter blir då att
besluta om i vilken utsträckning Internet skall tillgängliggöras. Det är ett stort och viktigt
beslut som tas av personalen på folkbibliotek, när de avgör vilken tillgång deras användare
skall ha till Internet. Därför anser jag att det krävs en noggrann genomgång av tillgängliga
fakta. Endast genom att väga dessa uppgifters för- och nackdelar, ställa dem mot varandra
samt analysera resultatet kan ett riktigt beslut tas. Oavsett vilket beslut det blir, tror jag att det
går att hitta goda grunder att stödja motiveringen på. Huvudsaken är att bibliotekets ansvariga
hittar dessa och kanske bör de, i motsats till mina informanter, förklara för dem det gäller
vilket beslut som är taget och varför.

Filter är i min smak ett hjälpmedel att använda för att skydda unga biblioteksbesökare när de
surfar på Internet. Den ultimata lösningen hade, enligt min mening, varit att filtrera de datorer
som används av barn men inte de som används av vuxna. På så vis värnar man om de yngre
samtidigt som de äldre tillåts ansvara för sitt eget användande, vilket är något som jag tycker
att vuxna biblioteksbesökare kan kräva. Jag tor inte att risken för att barn ska råka se något på
de vuxnas skärmar är så stor. Denna lösning har dock inte haft någon genomslagskraft på de
två bibliotek som har skilda terminaler för barn och vuxna, vilket måhända är en ekonomisk
fråga. Kanske resonerar man som så, att om filter köps in kan det lika väl användas på alla
datorer eftersom kostnaden ändå blir densamma.

Slutligen vill jag säga att det varit mycket intressant att arbeta med denna fråga, eftersom den
är högaktuell och dessutom kontroversiell. Det tycks mig som om alla jag kommit i kontakt
med under skrivprocessen har en bestämd åsikt till huruvida filter hör hemma på
folkbiblioteket eller ej. Min förhoppning med denna uppsats är att jag hos någon läsare
lyckats så ett frö av intresse samt att jag lyckats förmedla några nya infallsvinklar till detta
svårlösta men viktiga problem.
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6DPPDQIDWWQLQJ
Filter är ett verktyg som syftar till att begränsa åtkomsten till visst material på Internet. I
denna uppsats har jag sökt svara på frågan huruvida filtrering är en skälig metod för
folkbibliotek att använda på sina publika Internet-terminaler. Eftersom Internet börjar bli ett
självklart medium på svenska folkbibliotek, tvingas bibliotekarier verksamma här att
reflektera över om tjänsten skall vara fri eller begränsad. Genom ett kvalitativt
tillvägagångssätt syftar detta arbete till att undersöka hur några folkbibliotekarier har
resonerat för att nå fram till sina respektive beslut. Jag har försökt ta reda på vilka argument
som ligger bakom besluten, vilka problem som funnits på biblioteken, om det funnits en
psykologisk koppling mellan filtrering och censur samt slutligen om bibliotekarierna sett
filtrering som en begränsning av beståndet. För att besvara dessa frågor har jag gjort
intervjuer med fyra folkbibliotekarier, av vilka två var negativa till filter och två var positiva.
Förhoppningen med denna metod har varit att få ett brett spektrum på resonemangen. Det
ämne som jag valt att behandla är förhållandevis nytt, vilket gjort att det varit ganska svårt att
hitta material som kan knytas direkt till ämnet. Den största delen av det forskningsarbete som
ägt rum har gjort så i USA, och detta blir tydligt i teoriavsnittet.

Samtidigt som folkbibliotek ofta förväntas vara en institution med ett brett
informationsbestånd, så räknar många användare med att det som finns har blivit
kvalitetsgranskat och godkänt. Det traditionella materialet har av bibliotekarierna genomgått
en viss granskning, vilket är omöjligt att göra på motsvarande vis med informationen som
finns på Internet. Denna konflikt är ett av de många problem som måste tas i beaktande när
frågan diskuteras. Ett annat är att filtrering av Internet i somligas ögon kan ses som en slags
censur. De filter som finns på marknaden idag fungerar inte heller helt tillfredsställande. Det
finns brister som är svåra att komma till rätta med m.h.a. dagens teknik och resurser. På
bibliotek som valt att inte använda filter, är en av de vanligaste lösningarna att placera
datorerna så att personalen kan övervaka användningen från sin arbetsposition. En anledning
till att filter, trots sina många brister, ändå används är att det på Internet är relativt enkelt att
hitta material av farofylld karaktär, t.ex. innehållande pornografi, våld och rasism.

Undersökningsresultatet kan sammanfattas på följande vis. Beslutet om att använda filter eller
ej hade på alla biblioteken varit lätt att ta. På tre av de fyra biblioteken var det barnens
användande av datorerna som påverkat vilken policy som var allena rådande. De
bibliotekarier som uttryckte ett positivt intresse för filter baserade detta på att de ville skydda
barnen samt att de ville hindra dem i deras försök att komma åt otillåtet material. De som inte
ville använda filter ansåg att deras skolelever många gånger behövde komma i kontakt med
material av känslig karaktär, att önskvärda sidor blockerades samt att tekniska problem kunde
uppstå. Det fanns, enligt informanterna, en koppling mellan ett begränsat utbud på hyllorna
och ett fritt användande av Internet. Detta var förespråkare och motståndare överens om. På
inget av biblioteken hade personalen valt att använda filter på endast ett urval av datorerna.
De svårigheter som förekom på biblioteken låg inte på det teoretiska planet, utan på det
praktiska; bokning av tider till datorerna samt att bibehålla en lugn miljö exempelvis.
Informanterna var alla eniga om att filter inte är ett censureringsverktyg.

Min slutsats blir att filter är en metod som, om den ska användas, bör göras så med stor
försiktighet. Om det finns en medvetenhet om dess risker och nackdelar och dessa tas i
beaktande under användandet, kan det finnas tillfällen då metoden lämpar sig.
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Hej!

Jag heter Kristina Wihlney och jag läser fjärde och sista terminen på Bibliotekshögskolan i
Borås. Jag arbetar nu med min magisteruppsats som omfattar 20 poäng. Uppsatsen handlar
om Internet på folkbibliotek och titeln kommer att lyda ungefär som följer; %|U�,QWHUQHW�
WLOOJnQJHQ�Sn�IRONELEOLRWHN�YDUD�IUL�HOOHU�EHJUlQVDG"�6WULGHU�LGpQ�RP�HWW�NYDOLWHWVEHG|PW�XUYDO
PRW�WDQNHQ�Sn�HQ�REHJUlQVDG�WLOOJnQJ�WLOO�LQIRUPDWLRQHQ�Sn�,QWHUQHW" Jag kommer att bygga
min undersökning på intervjuer gjorda på några olika folkbibliotek.

Fler och fler folkbibliotek erbjuder sina användare Internet. Det är för ett växande antal
bibliotek ett nästan lika naturligt inslag som t. ex. böcker. Men det föreligger en stor skillnad
mellan den information som återfinns i de traditionella, tryckta medierna och informationen
som finns på Internet. Det material som finns på biblioteket i fysisk form har blivit
kvalitetsgranskat av personalen, medan det material som finns på Internet inte har blivit
kontrollerat av någon. Här kan man följaktligen hitta i princip vad som helst, på gott och ont.

Det finns olika sätt att närma sig frågan om Internets utbud. Man kan tycka att det är ett bra
och effektivt hjälpmedel i biblioteket. Men man kan också se riskerna som finns. För dem
som i första hand ser farorna, finns det tillgång till hjälpmedel som syftar till att begränsa
åtkomsten av information på Internet. Ett exempel på detta är s. k. filter. Dessa har till uppgift
att skydda användare från olämpliga eller stötande hemsidor. De fungerar olika
tillfredsställande, men än så länge finns det inget som är helt och hållet tillförlitligt.

Nu undrar jag vad Ni har för syn på det här med Internet och folkbibliotek. Har problemet
diskuterats på Ert bibliotek? Har i så fall åtgärder vidtagits? Finns det några regler eller
restriktioner för hur Internet skall användas? Jag undrar om Ni har tid och möjlighet att ta
emot mig för en eventuell intervju, som beräknas ta ca 30 minuter.

Förloppet kommer att äga rum på följande vis. Denna förfrågan skickas ut till ett antal
bibliotek. Jag kommer utifrån de svar jag får att välja ut fyra för intervju. Min önskan är att
upprätta kontakt med bibliotek av varierande storlek och som har varierande inställning till
eventuella restriktioner av fenomenet Internet på folkbibliotek.
Hoppas att intresse finns!

Vänliga hälsningar,

Kristina Wihlney
Adress: Ängdalavägen 30
             217 47 Malmö
Telefon: 040-91 16 36
E-post:  kristinawihlney@hotmail.com
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Intervjufrågor

1. Hur många låntagare har ni per år?

2. Hur stor är er samling?

3. Har ni någon beståndspolicy och hur lyder i så fall den?

4. Hur länge har ni erbjudit Internet till era användare? Vilken disposition har
användarna till datorerna? Kostnader, tidsbegränsningar eller andra? Finns det
utbildningsresurser?

5. Hur många publika Internet-terminaler har ni?

6. Finns det på detta bibliotek en generell inställning till Internet?

• möjligheter för låntagare att hitta information HOOHU,
• skapar problem eftersom folk vill göra ”förbjudna” saker, t. ex. skicka e-post.

2. Har ni någon slags begränsning av användarnas tillgång till Internet?

2P�MD�
Varför har ni valt att ha det? Vilken var den huvudsakliga anledningen? Fanns
det problem som gjorde att ni skaffade detta? Kostnadsaspekt? Har det tidigare
funnits flera begränsningar som ni släppt på eller tvärtom har det gått åt andra
hållet?

Var drar ni gränsen mellan censur och beskyddande?

Vilken metod använder ni er av? Varför valde ni det sättet? Hur länge har ni haft
det?

Hur fungerar det, bra/dåligt? Vilka problem uppstår p. g. a. begränsningen?
Vilka problem slipper ni?

Hur tror ni att framtiden kommer att gestalta sig? Den tendens som varit,
kommer den att hålla i sig? (Internet får allt större betydelse inom allt fler
områden och därför krävs det att någon tar ansvar för det som tas fram, eller
kommer yttrandefriheten att vara viktigare än att skydda enskilda människor?)

Generellt sett, är detta med begränsning av Internet ett stort problem för er? Är
det en stor fråga inom Internet-användandet eller har ni inte uppfattat det som ett
problem?
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Har ni samma regler för barnavdelningen som för vuxenavdelningen? Utveckla
vilka regler som gäller och varför det skiljer sig åt / inte skiljer sig åt. Om det
skiljer sig åt, hur motiverar ni att det bör finnas olika regler?

Meddelar ni användarna om att ni har en begränsad tillgång till Internet? I så
fall, hur?

Har ni utöver detta någon användarpolicy, d v s regler för hur låntagarna får
använda Internet? I så fall, vad säger den om användningen?

Hör begränsningen på något sätt samman med er inköpspolicy? Förklara.

Kopplar ni ihop begreppen begränsat och kvalitetsbedömt bestånd med
begränsad tillgång till Internet?

Meddelar ni på något sätt användarna om riskerna som trots begränsning ändå finns på
Internet? Att vad som helst kan dyka upp och att biblioteket inte
ansvarar för innehållet?

Har det någon gång hänt att användare haft synpunkter på att ni har
restriktioner? Positiva/negativa kommentarer.

Har ni upplevt att någon användare missbrukat Internet? Om ja, hur då? Vilka, om några,
åtgärder har vidtagits p. g. a. detta?

Hur ser ni på framtiden? Kommer problemet att växa eller trappas ner? Faror /
möjligheter med att låta det fria ordet vara fritt. Diskuteras detta?

2P�QHM�

Varför inte? (Beror det kanske på att det inte finns några accepterade metoder?)
Har ni helt enkelt inte känt ett behov? Tror ni inte att ni kommer att behöva
använda detta i framtiden heller? Strider det mot yttrandefriheten (grundlagarna
eller er egen policy)? Kostnadsaspekt?

Har ni haft det tidigare? I så fall, varför har ni det inte längre? Vad fick er att
sluta med begränsning?

Var sätter ni gränsen mellan censur och beskyddande? Ser ni filter som censur?

Har ni diskuterat frågan på detta biblioteket, eller har användningen av Internet
aldrig varit ett problem?

Meddelar ni på något sätt användarna om riskerna med Internet? Att vad som helst kan dyka
upp och att biblioteket inte ansvarar för innehållet?

Ser ni någon motsättning mellan ett utvalt och kvalitetsbedömt bestånd och en fri tillgång till
Internet?
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Hur fungerar det, bra/dåligt? Vilka problem uppstår p. g. a. att ni inte har någon
begränsning? Vilka problem slipper ni?

Generellt sett, är detta med Internet en fråga som upptar mycket tid? Är det ett
stort problem inom Internet-användandet eller har ni inte uppfattat användarnas
tillgång till Internet som ett problem?

Har ni samma regler för barnavdelningen som för vuxenavdelningen? Utveckla
vilka regler som gäller och varför det skiljer sig åt / inte skiljer sig åt. Om det
skiljer sig åt, hur motiverar ni att det bör finnas olika regler?

Har ni någon användarpolicy, d v s regler för hur låntagarna får använda
Internet? I så fall, vad säger den om användningen?

Har det någon gång hänt att användare haft synpunkter på att ni har
restriktioner? Positiva/negativa kommentarer.

Har ni upplevt att någon användare missbrukat Internet? Om ja, hur då? Vilka, om några,
åtgärder har vidtagits p. g. a. detta?

Hur ser ni på framtiden? Den tendens som varit, kommer den att hålla i sig? Kommer
problemet att växa eller trappas ner? Faror/möjligheter med att låta
det fria ordet vara fritt. Diskuteras detta?


