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Inledning 

I mars 1999 antog den internationella biblioteksorganisationen IFLA (International 

Federation of Library Associations) en förklaring om biblioteken och den 

intellektuella friheten. I samband med förklaringens introduktion publicerades ett 

flertal artiklar i svensk och internationell bibliotekspress som pekade på varför en 

deklaration av detta slag behövs. Bland andra yttrade sig Jan Ristarp, aktiv inom 

FAIFE (Free Access to Information and Freedom of Expression), det IFLA-organ 

som arbetade fram förklaringens punkter och som ansvarar för området bibliotek och 

intellektuell frihet. Han menar att flertalet biblioteksanställda, i såväl unga demokratier 

som väletablerade, saknar tillräcklig medvetenhet om den viktiga roll man har att 

arbeta för dessa frågor: ”Många verkar behöva påminnas om att deras arbete ingår i 

en ständigt pågå ende process som handlar om grundläggande medborgerliga fri- och 

rättigheter.”1 Detta anser jag vara ett på många sätt anmärkningsvärt påstående som 

kräver närmare undersökning och diskussion. Få begrepp synes mig så djupt myllade 

i det svenska samhället som just demokratibegreppet, och den intellektuella friheten i 

form av yttrande- och informationsfrihet är en av de pelare på vilken demokratin vilar. 

Och som biblioteket populärt kallas samhällets vardagsrum är det också grunden för 

de svenska bibliotekens verksamhet. Hur står det då till med ett samhälle om man inte 

ens i dess mest frekventerade rum minns att med tillräcklig emfas understryka vikten 

av att värna individens intellektuella frihet? 

Snart tre år har dock passerat sedan förk laringens tillkomst och Jan Ristarps 

uttalande, och i svenska och internationella bibliotekstidskrifter har ämnet tidvis 

debatterats flitigt, inte minst i samband med diskussionen kring filtrering av utbudet på 

bibliotekens publika Internetdatorer. Kanske tyder detta på att Ristarps farhågor var 

överdrivna, eller, vilket också är möjligt, att för klaringen fått önskat genomslag på 

biblioteken. 

 
1 Ristarp, Jan, ”Intellektuell frihet grundläggande för biblioteken”, i Biblioteksbladet (BBL) 1999:5, 
s. 10. 
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Syfte  
I den ovan nämnda debatten, som kommer att redovisas närmare i forsknings-

översikten och i avsnittet för teoretiska utgångspunkter, finner vi roten till upp satsens 

huvudsakliga syfte: att ta reda på vilken vikt svenska bibliotek lägger vid värnandet av 

den intellektuella friheten i alla dess former. Frågeställningarna är de följande: 

• hur ser biblioteken på sin roll som försvarare av intellektuell frihet  

• hur hanterar man  dessa frågor i det dagliga arbetet på biblioteken  

• finns det en skillnad i inställning mellan forsknings- och folkbibliotek2 

Just detta att se om det finns en skillnad i inställning mellan forsknings- och 

folkbibliotek är av särskilt intresse, inte minst med tanke på att de förra inte alls är 

proportionerligt representerade i biblioteksdebatten om intellektuell frihet, och 

därmed inte heller i denna uppsats genomgång av nämnda material. Det  är min tro att 

forskningsbibliotek trots detta i lika hög grad som folkbibliotek har anledning att ta 

aktiv hänsyn till frågan om intellektuell frihet. För att få svar på ovanstående 

frågeställningar har en enkätundersökning gjorts på svenska folk - och 

forskningsbibliotek, och denna undersöker just bibliotekens medvetenhet om och 

inställning till att värna den intellektuella friheten. Enkätfrågorna är konstruerade med 

utgångspunkt i IFLA: s förklaring.  

Centrala begrepp 
För att förtydliga den följande diskussionen där jag kommer att använda ett antal 

med varandra besläktade begrepp följer här en definition av två av de viktig aste 

begreppen. 

Intellektuell frihet 

I ett av American Library Associations (ALA) dokument förklaras intellektuell frihet 

som: 

the right of every individual to both seek and receive information from all points of view 
without restriction. It provides for free access to all expressions of ideas through which any 
and all sides of a question, cause or movement may be explored.3  

 

 
2 När det i uppsatsen talas om forskningsbibliotek är det alltid och endast högskole - och 
universitetsbibliotek som avses. 
3 ”Intellectual freedom and censorship  Q & A”, 
http://www.ala.org/alaorg/oif/intellectualfreedomandcensorship.html, 2001-11-23. 
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Det exakta uttrycket som sådant återfinns knappast i någon av de svenska 

grundlagarna, men har, speciellt sedan IFLA: s förklaring presenterades 1999, 

kommit att bli nära förknippat med diskussionen rörande bibliotek och demokrati. På 

den internationella och tillika officiella ingångssidan för IFLA-dokumentet om 

intellektuell frihet och bibliotek står som första och viktigaste punkt FN: s nittonde 

artikel om mänskliga rättigheter, vilken innefattar såväl yttrande - som 

informationsfrihet.4 Intellektuell frihet är således att betrakta ett sammanfattande 

uttryck för båda dessa begrepp, sett ur ett internationellt biblioteksperspektiv.  

Informationsfrihet 

Uttrycket informationsfrihets innehållsliga ursprung tillskriver den holländska 

biblioteksskribenten Marian Koren USA: s president under större delen av andra 

världskriget, Franklin D. Roosevelt, vilken såg informationsfrihet som den enda vägen 

att gå för att uppnå bestående fred i världen. Definitionen inne fattade såväl rätten att ge 

och sprida information som rätten att bli informerad, och skall ha influerat flera 

skrivningar i det några år efter kriget nyetablerade FN: s första deklaration. 5 Uttrycket 

återfinns också i den svenska regeringsfor men, där informationsfrihet definieras som 

”frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras 

yttranden”.6  

Oavsett vilket av uttrycken jag använder mig av i den fortsatta uppsatsen är det 

således alltid med den underförstådda betydelsen av intellektuell frihet i någon form. 

Nedan följer en genomgång av de senaste årens forskning och debatt inom området 

bibliotek och intellektuell frihet.  

Forskningsöversikt 
Generellt kan konstateras att det finns en hel del skrivet om ämnet intellektuell frihet 

och bibliotek. Det skrivna är dock mestadels i form av artiklar och allt som oftast en 

mer eller mindre intern debatt i bibliotekstidskrifterna. Eftersom introduktionen av 

IFLA: s förklaring innebar något av startskottet för den in tensifierade debatten om 

intellektuell frihet har jag vad det gäller artiklar valt att i huvudsak koncentrera mig på 

material från 1999 och framåt. Den första delen av översikten innehåller både den mer 

generella forskningen och debatten kring demokrati och intellektuell frihet i samband 

 
4 Libraries and Intellectual Freedom, se http://www.faife.dk/faife/presen.htm, 2001-09-25. Se även 
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
http://www.unhcr.ch/uclhr/lang/swd.htm, 2001-10-01.  
5 [Tottie, Thomas], ”The Libraries’ Role in the Development of Democratic Societies”,  
http://www.kb.se/Sekr/Riga.htm, 2001-10-30. 
6 Regeringsformen , SFS 1974:152, 2 kap, 1§, http://www.riksdagen.se. 
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med bibliotek. Det andra avsnittet tar upp den mer specifika debatten, såväl nationellt 

som internationellt, kring begränsningar i form av urval, censur och filtrering – en 

central fråga för all debatt om yttrandefriheten, och därmed också för den intellektu-

ella friheten. 

Noterbart är att det både i den svenska och i den internationella debatten finns en 

klar övervikt för diskussion om folkbibliotek, på engelska ”public libraries”. Att detta 

i sig skulle vara ett tecken på att intellektuell frihet mer är en angelägenhet för just 

folkbiblioteken tror jag dock inte. Snarare är det så att de som hittills varit mest 

aktiva i debatten har anknytning till folkbibliotek. Det är dock knappast ett problem 

för denna uppsats vars fokus är lika mycket forsknings- som folkbibliotek, eftersom 

dessa två bibliotekstyper åtminstone i Sverige allt mer närmar sig varandra vad gäller 

användargrupper och därmed rimligen får allt mer lika inriktning på verksamhet. Med 

detta följer att man också ställs  inför delvis samma problem angående värnandet av 

intellektuell frihet. Detta närmande märks också i vissa av de skrifter som används i 

denna undersökning, där man väljer att placera folk- och forskningsbibliotek på ena 

sidan och specialbibliotek på den andra när man jämför olika biblioteksaspekter.7  

Demokrati och intellektuell frihet 

När man diskuterar intellektuell frihet kan man inte undvika att även tala om 

demokrati, ett samlande begrepp som i sig direkt eller indirekt inbegriper såväl 

intellektuell frihet, informationsfrihet som yttrandefrihet. I ett riksdagsdokument 

understryks att vår moderna demokrati är pluralistisk, vilket bland annat innebär att 

det finns ”en fri press, många organisationer och en vidsträckt ytt randefrihet”.8 Rolf 

Ejvegård konstaterar i sin bok om demokrati att de flesta demokratier tillä mpar de tre 

principerna rösträtt, yttrandefrihet samt religionsfrihet.9 Gemensamt för Ejvegårds 

definition och riksdagsdokumentet är yttrandefriheten, och i regeringsformens andra 

kapitel om grundläggande fri- och rättigheter definieras yttrandefrihet enligt följande: 

”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka 

tankar, åsikter och känslor.” 10 Om denna yttrandefrihet, som står i fokus i detta 

arbete, säger Ejvegård följand e: ”Yttrandefriheten är ett självbärande moment i en 

 
7 Se till exempel Froehlich, Thomas J, Survey and Analysis of the Major Ethical and Legal Issues 
Facing Library and Information Services, 1997, s. 17. 
8 Riksdagen: ”Demokratins grund”, http://www.riksdagen.se/arbetar/demgrund/index.htm, 2001-
11-01. 
9 Ejvegård, Rolf, Vad är demokrati?, 1991, s. 83 ff. Del i serien Demokratiskt bibliotek. Här bör för 
tydlighetens skull tilläggas att det bibliotek som åsyftas ovan ä r den samling av demokratiska 
teorier och definitioner som presenteras i boken. 
10 Regeringsformen, 2 kap, 1§. 
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demokrati därför att den är nödvändig för människors självförverkligande.”11 På ett 

annat ställe på samma sida skriver han dock: ”Däremot kan inte yttrandefrihet en tas 

till intäkt för att man skall kunna smutskasta personer [eller] driva rashets.”12 Med 

andra ord måste rätten att fritt få uttrycka sin åsikt vägas emot individens rätt att slippa 

bli kränkt. Dilemmat för biblioteken blir framför allt var att sätta gränsen för 

intellektets frihet att uttrycka sig, och hur denna gräns skall manifesteras. I ett bidrag 

till en av Demokratiutredningens forskarantologier påpekar dock Lena Johannesson 

att yttrandefrihetstanken fått större be tydelse för frågor gällande individens rättigheter 

än för individens ansvar och åsikternas etiska halt. 13 Att rättigheter hävdas med större 

emfas än skyldigheter gör knappast bibliotekens uppgift lättare, med det gör det 

desto viktigare att man tar problematiken på allvar.  

SAB (Sveriges allmänna biblioteksförening), numer BF (Biblioteksföreningen), 

tillsatte för några år sedan en demokratigrupp med avsikt att tyd liggöra bibliotekens 

roll i den demokratiska processen.14 Det resulterade år 2000 i tio teser med titeln 

”Demokrati och Bibliotek” samt en essäsamling med utgångspunkt i dessa teser. 

Essäerna, liksom teserna, är dock mycket generellt hållna, varför endast enstaka 

bidrag direkt vidrör frågor som informations - och yttrandefrihet. Ett sådant är skrivet 

av redan nämnde Jan Ristarp, som reflekterar kring vad det egentligen innebär att 

biblioteken skall erbjuda ”fri tillgång till information”. 15 Även om författaren medger 

att det är långt ifrån självklart hur uttrycket ska tolkas är hans ståndpunkt klar: all 

information inom rimlighetens gränser skall vara fri, och den ska vara fri för alla.16 

Lena Frändbergs magisteruppsats från 1999 är som titeln antyder ett försök att 

beskriva folkbibliotekens demokratiska funktion. Den är gjord i form av en 

litteraturstudie med bas i demokratiteorier av olika slag. Först presenteras Webers 

och Schumpeters konkurrensgrundade elitdemokrati där folket visserligen tillåts ha 

olika åsikter, men inte nödvändigtvis är välinformerat. Mot denna ställs Macphersons 

och Patemans deltagardemokrati, i vilket ett öppet informationssystem leder till 

”välinformerade, engagerade medborgare”.17 Utifrån dessa teorier diskuterar 

Frändberg sedan folkbibliotekens demokratiska funktion både historiskt och idag. En 

 
11 Ejvegård, 1991, s. 85.  
12 Ejvegård, 1991, s. 85.  
13 Johannesson, Lena, ”Demokratins symbolrum: bild och självbild”, i Demokratins estetik . 
Demokratiutredningens forskarvolym IV, SOU 1999:129, red. Erik Amnå och Lena Johannes son, 
s. 22 f. 
14 ”Biblioteken och demokratin”, SAB-nytt, i Biblioteksbladet 1999:5, s. 26. 
15 Ristarp, Jan, ”Fria råd, ord och länkar”, i Bibliotek – mötesplats i tid och rum, 2000, s. 101. 
16 Ristarp, 2000, s. 100 ff. 
17 Frändberg, Lena, Folkbibliotek och demokrati: ett försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets 
demokratiska funktion. Magisteruppsats i biblioteks - och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, 1999, s. 9.  
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av frågorna författaren ställer sig är på vilket sätt folkbiblioteken utgör ett skydd för 

yttrande- och informationsfriheten.18 Detta sker enligt uppsatsförfattarinnan framför 

allt på två sätt: genom att de tillhandahåller gratis information till alla medborgare och 

genom att de skapar möjlighet för så kallad smal litteratur att nå ut. 19 

 Det land som genom åren haft den hetaste debatten och de flesta ivrarna för en 

bibehållen yttrandefrihet är USA. Sannolikt är det för att de amerikanska biblioteken, 

som Kerstin Rosenqvist påpekar, ”i olika skeden drabbats av krav på inskränkningar 

från statliga myndigheter och medborgargrup per”.20 Ingenting väcker debatt- och 

kampviljan så effektivt som hot om o önskade förändringar. En god spegling av 

debatten får man i en ess äsamling med titeln Democracy and the Public Library från 

1993.21 Diskussionen är av intresse för svenska biblioteksförhållanden i så måtto att 

den speglar en verklighet som enligt min bedömning snart kommer att vara även 

svensk, om den inte redan är det – denna boks sanning är snart tio år gammal. I 

fokus i flertalet av essäerna står de rättsliga processer som under åren på något vis 

involverat bibliotek och hotet mot demokrati- och yttrandefrihet. Trots att boken 

koncentrerar sig på folkbibliotek markerar man dock att fallstudierna handlar om 

”high school libraries”, ytterligare ett tecken på att olika typer av bibliotek brottas 

med samma slags problem.22  

I en essä påpekas att demokrati- och yttrandefrihetstänkande finns inbyggt i 

bibliotekens själva kärna, men att det krävs en ständigt aktiv bibliotekariekår för att 

uppmärksamma och vidmakthålla dessa värderingar. 23 I varje samhälle har biblioteket 

en avgörande betydelse för demokratins upprätthållande, som ”that society’s last 

defense against the possibilities of oppression”.24 Detta på grund av att man i dessa 

kunskapshus erbjuder alla medborgare, utan åtskill nad, fri tillgång till kunskap, idéer 

och information.25 En annan essä ställer två olika uppfattningar emot varandra om hur 

 
18 Frändberg, 1999, s. 11. 
19 Frändberg, 1999, s. 42 f. 
20 Rosenqvist, Kerstin, Biblioteksetik och bibliotekarieetik. En rapport för Nordiska Litteratur- och 
Bibliotekskommittén, 1991, s. 54. 
21 Detta är därmed ett undantag från den allmänna urvalsprincipen om att främst välja material från 
1999 och framåt. Just detta att USA är att betrakta som ett föregångsland vad gäller 
biblioteksdebatt om demokrati och intellektuell frihet gör dock att bokens innehåll måste 
betraktas som förhållandevis aktuellt för svenska förhållanden.  
22 Hafner, Arthur W. & Sterling-Folker, Jennifer, ”The American Public Library and the 
Constitutional Right to Freedom of Expression”, i Democracy and the Public Library. Essays on 
Fundamental Issues , red. Arthur W. Hafner, 1993, s.110. Fortsättningsvis refererad till som Hafner 
& Sterling-Folker, 1993a. 
23 Hafner & Sterling-Folker, 1993a, s. 127. 
24 Hafner & Sterling-Folker, 1993a, s. 106. 
25 Hafner, Arthur W. & Sterling-Folker, Jennifer, ”Democratic Ideals and the American Public 
Library”, i Democracy and the Public Library, s. 18. 
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bibliotekarien bäst bidrar till ett demokratiskt samhälle.26 I det ena lägret har vi den 

passiva bibliotekarien, som ser biblioteket som ett neutralt forum där all information 

och alla åsikter be reds lika utrymme. Här menas att ett aktivt ställningstagande hotar 

biblioteket som öppet forum. I det andra lägret återfinns den aktiva bibliotekarien, 

som ser det som bibliotekets orubbliga uppgift att stödja yttrandefrihet och 

jämlikhetsfrågor. Aktivisten menar att ett passivt beteende kan leda till att man i 

neutralitetens namn undviker att ifrågasätta sådant som bör ifrågasättas. 27 Var 

artikelförfattarna står i frågan är inte att ta miste på:  ”The activism of contemporary 

librarians serves the democratic ideals for and upon which libraries were 

founded.”28 Dock är det inte säkert att det är just aktivisten som bäst arbetar för den 

intellektuella friheten, något som kommer att tas upp mer längre fram.  

Tidskriften IFLA Journal hade år 2000 ett specialnummer om bibliotek och 

intellektuell frihet. Där gav man ett flertal av de mer namnkunniga i de senaste årens 

debatterande utrymme att presentera sin syn på vad som är angeläget att diskutera. 

Redan i inledningen påpekas att några av de viktigare områdena att bevaka vad gäller 

bibliotek och intellektuell frihet är: ”professional ethics, restrictions on access to 

Internet, and the balance between copyright and access to information.”29 Detta 

arbete kommer dock inte att fokusera på copyright, eftersom det inte är att betrakta 

som ett hot emot informationsfriheten efter den 14 februari 2001. Då presenterades 

nämligen EU: s nya upphovsrättsdirektiv, i vilket det stipuleras att  biblioteken även 

fortsättningsvis får kopiera material till användare samt visa sina digitala samlingar. 30 

Först ut är den mycket flitige skribenten och tillika FAIFE-ordföranden Alex 

Byrne, vars inlaga i huvudsak är en kraftfull och samtidigt idealistisk uppmaning till 

bibliotek världen över att fortsätta vara ”bastions of freedom”, ett slags frihetens 

fästningar.31 Samtidigt menar han att biblioteken inte riktigt med handling gör det de 

ofta lovar i ord: ”the defense of freedom of expression by libraries has seldom been 

explicit.” Uttryckligen undantagen här är dock den amerikanska 

biblioteksorganisationen ALA och dess Office for Intellectual Freedom.32 Artikeln är 

 
26 Camarigg, Valerie & Hafner, Arthur W., ”Libraries and Activism in Support of Democracy”, i 
Democracy and the Public Library, s. 285–312. 
27 Camarigg & Hafner, 1993, s. 285 f. 
28 Camarigg & Hafner, 1993, s. 309. 
29 Ristarp, Jan & Fredriksen, Carsten, ”Special Issue on Libraries and Intellectual Freedom”, i 
IFLA Journal 2000:4, s. 254.  
30 Alsmark, Anna, ”Biblioteken vann slaget om upphovsrätten”, på SvB direkt, 
http://www.svb.se/index.php?menu=004,002&artid=6088&sokstring=bibliotek%20demokrati, 
2001-10-10. 
31 Byrne, Alex, ”Towards a World of Free Access to Information and Freedom of Expression”, i 
IFLA Journal 2000:4, s. 256. Fortsättningsvis refererad till som Byrne, 2000a. 
32 Byrne, 2000a, s. 256. 
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i mångt och mycket en motivering till instiftandet av IFLA: s förklaring med avsikt att 

sprida dess grundtanke och väcka slumrande idealister till kamp för den intellektuella 

frihetens bevarande.  

Thomas J. Froehlich pekar i sitt bidrag till IFLA Journal på bristerna i re -

sonemanget att biblioteket skulle värna yttrande- och informationsfriheten genom att 

köpa så kallad smal litteratur, något som Lena Frändberg tidigare var inne på: ”When 

libraries buy works only likely to attract few readers, we are respecting the diversity 

of library users; yet excessive spending on low-frequency-usage works does a 

disservice to the majority of library users.”33 Det Froehlich vill åt här är det faktum att 

värderingar och etiska principer aldrig får bli fixerade till sin utformning – även om 

idealet kvarstår måste det alltid finnas rum för vad han kallar ”moral ambiguity”, 

moralisk tvetydighet eller kanske snarare tolkningsutrymme.34  

Urval, begränsning och censur 

 Om man ser till diskussionen om intellektuell frihet i alla dess former med hänseende 

till bibliotek är det tvivelsutan så att begränsningar i form av censur och filter varit det 

som lockat flest biblioteksaktiva att göra sina stämmor hörda. Med tanke på Internets 

snabba intåg i mediesfären är det dock inte konstigt att det blivit så. För problemet 

med Internet är som bekant att detta i princip oändliga flöde av information innehåller 

en hel del oönskat, omoraliskt och rent av olagligt material. Eftersom webben snabbt 

blivit en självklar del av de resurser biblioteken erbjuder sina användare har detta 

därmed blivit en angelägenhet för biblioteken att diskutera, i såväl Sverige som 

internationellt. 

På IFLA: s 66: e konferens i Jerusalem år 1999 höll Alex Byrne ett längre 

anförande om censur och copyright i förhållande till tillgängliggörande av in formation. 

Byrne presenterar här olika typer av censur. Laglig censur är sådan som utövas av 

ett lands regering eller motsvarande, ofta med avsikt att undanhålla från allmänheten 

sådant som uppfattas som farligt eller olämpligt, inte sällan med referenser till rikets 

säkerhet. Sedan finns så kallad de facto censur, utövat av till exempel Front National 

i Frankrike när de tvingade biblioteken att byta ut en del av sin litteratur. Även 

påtryckningar från religiösa grupper och andra sammanslutningar räknas hit. 

Professionell censur, även kallad självcensur, är sådan som bibliotekarier utövat 

genom att till exempel vägra att köpa in Enid Blyton-böcker eftersom dessa 

bedömdes vara språkmässigt be gränsade, något som skedde även här i Sverige på 

 
33 Froehlich, Thomas J, ”Intellectual Freedom, Ethical Deliberation and Codes of Ethics”, i IFLA 
Journal 2000:4, s. 267. Se även Frändberg, 1999, s. 42 f. 
34 Froehlich, 2000, s. 267. 



 12

1960- och 70-talet, och som sannolikt utövas än idag. Indirekt censur slutligen, är 

sådan som sker som en konsekvens av andra beslut, som till exempel det faktum att 

den nya teknologin utestänger en stor del av befolkningen på vårt jordklot eftersom de 

inte har de ekonomiska möjligheter eller praktiska färdigheter som krävs för att 

kunna ta del av det datoriserade informationsflödet. I Byrnes ögon finns det naturligt-

vis inte rum för någon form av censur, och det är bibliotekariernas sak att driva denna 

fråga. 35 

Paul Sturges berör i sitt bidrag till det ovan nämnda specialnumret av IFLA 

Journal frågan om allmänhetens tillgång till ”networked information”, det vill säga 

Internet, på bibliotek. 36 Utgångsläget är Europarådet och dess skrivelse från 1999 om 

yttrandefrihet på kulturinstitutioner som författaren sjä lv varit med om att arbeta 

fram.37 Sturges menar att det är ett stort problem att vissa länder försöker lagstifta 

bort oönskat material på webben:  

the attempts to deal with the issue through legislation threaten to interfere with the 
unhindered access to information and ideas at present offered by the constitutions and 
laws of many countries, and by international agreements on human rights.38 

Samtidigt som han menar att man måste ta hänsyn till allmänhetens oro måste man 

noga akta sig för att inkräkta på yttrandefriheten. Lösningen tycks vara rådgivning och 

information i stället för filter och förbud.39 

Judith F. Krugs artikel i IFLA Journal handlar även den om Internet och 

filtrering, men utifrån ett specifikt amerikanskt perspektiv; Krug är ledande inom 

ALA: s Office for Intellectual Freedom. Hon konstaterar, liksom många före henne, 

att utvecklingen är på gott och ont: å ena sidan innebär Internet att biblioteken kan 

erbjuda användarna mer information än någonsin förr, å andra sidan tar problemen 

kring Internet och detta flöde av information allt mer tid för bibliotekarien.40 ALA: s 

och Krugs bestämda uppfattning är dock att bibliotekarier ska ”provide all users, 

regardless of age, with the information they need and want”.41 Att användaren är ett 
 

35 Byrne, Alex, ”The Way of the Wowser: Censorship as a Barrier to Access to Information”, från 
den 66:e IFLA konferensen, Jerusalem 1999, http://www.faife.dk/papers/ps00/byrne00.htm, 2001-
09-28. Fortsättningsvis refererad till som Byrne, 2000b . 
36 Sturges, Paul, ”The Council of Europe, Freedom of Expression and Public Access to 
Networked Information” i IFLA Journal 2000:4, s. 280. 
37 För mer information, se ECC: ”Public Access and Freedom of Expression in Cultural 
Institutions”, http://culture.coe.fr/postsummit/nti/en/documents/helsinki/eguidelines.htm, 
20001-10-01. 
38 Sturges, 2000, s. 280. 
39 Sturges, 2000, s. 282. 
40 Krug, Judith F., ”Internet and Filtering in Libraries: the American Experience”, i IFLA Journal 
2000:4, s. 284 f. 
41 Krug, 2000, s. 285. 
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barn är inte tillräckligt för att motivera censurering av material, vare sig på Internet 

eller annars. Utvecklingen i USA tyder dock på att ALA har ett digert arbete framför 

sig. Lasse Winkler konstaterar i en kort artikel i Svensk Bokhandel (SvB) att striden 

i USA hårdnar mellan de två motpolerna ALA och den kri stna högern, som vill filtrera 

de kommunala bibliotekens datorer för att skydda barn och ungdomar från vad de 

bedömer vara obscent material.42 År 2000 hade 15 procent av Amerikas totalt 9 000 

kommunala bibliotek installerat filter. Ofta låter man dock minst en dator vara utan 

filter för att inte riskera att bryta emot den amerikanska konstitutionens krav på fri 

information till alla medborgare.43 

I Borås har det produce rats flera magisteruppsatser de senaste åren som 

diskuterar problematiken med kontroll av publika datorer och begränsningar av 

yttrandefriheten. 1998 blev Tord Heljeberg klar med sin uppsats om huruvida 

svenska folkbibliotek skall tillåta fritt Internetanvändande. I en inledande kartläggning 

av censur på folkbibliotek konstaterar författaren att censur alltid funnits på 

biblioteken och att den till viss del är oundviklig. I sin diskussion om filtrering menar 

Heljeberg att detta kan vara en god idé, men inte om metoden brukas för att hindra 

användare att nå viss information. I stället bör så kallade bildskärmsfilter användas för 

att garantera Internetanvändarna skydd från nyfikna blickar, vilket också skulle 

bespara andra användare åsynen av eventuellt obeha gligt material samtidigt som 

yttrandefriheten slipper bli naggad i kanten.44 Författaren efterlyser också nationella 

riktlinjer för Internetkontroll på bibliotek, vilket ännu inte finns. 45 Vad som numer finns 

är dock det redan nämnda Europarådets riktlinjer för kulturella institutioner. Den 

mindre undersökning som företagits på 15 folkbibliotek kommer att tas upp där så 

synes lämpligt i den löpande diskussionen av denna uppsats enkät. 

2001 kom ytterligare en Boråsuppsats som fokuserar på folkbibliotekens 

Internetsatsningar. Då uppsatsen har ett ganska brett perspektiv tar jag dock endast 

upp det som berör detta arbetes intresseområde. De två författarna Erik Edwardson 

och Jonas Elofsson gör här bland annat en ambitiös genomgång av de senaste årens 

debatt i bibliotekspressen angående grundläggande frågor som huruvida och i så fall 

varför biblioteken över huvud taget skall erbjuda Internetuppkopplingar. De tar även 

upp den mer specifika debatten om intellektuell frihet på bibliotek, med fokus på 

 
42 Winkler, Lasse, ”Biblioteken i USA slagfält för censurkamp”, på SvB direkt, 
http://www.svb.se/?menu=004,002&artid=3642&sokstring=biblioteken%20i%20usa%20slagfalt  , 
2000-11-07. Även i tryckt form, se Svensk Bokhandel 2000:9. 
43 Winkler, 2000. 
44 Heljeberg, Tord, Porr och rasistisk propaganda på svenska folkbibliotek. Skall folkbiblioteken tillåta ett 
fritt Internetanvändande eller skall man kontrollera sina Internetterminaler? Magisteruppsats i 
biblioteks - och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, 1998, s. 29.  
45 Heljeberg, 1998, s. 36. 
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filtreringsfrågan. Efter att ha konstaterat att framför allt Jan Ristarps många och enligt 

deras mening kontroversiella inlägg i debatten mestadels fått stå oemotsagda fastslår 

författarna dock att biblioteken inte bör ”tillämpa mer repressiva regler än vad den 

nationella lagstiftningen kräver”.46 En enkätredovisning av något större format än Tord 

Heljebergs – 42 folk- och länsbibliotek – har också genomförts. Liksom med den 

förra kommer resultatet av den enkäten att tas upp närmare i det kommande 

undersökningsavsnittet där så finnes lämpligt.  

Den socialistiska bibliotekstidskriften Bibliotek i samhälle (bis) är den svenska 

tidskrift som visat mest intresse för debatten om filter, något som även fö rfattarna till 

uppsatsen ovan konstaterar.47 Herrar Edwardson och Elofsson ledde själva vägen i 

en sådan diskussion som florerade under år 2000. Deras inlaga är i stort ett referat av 

en undersökning som gjorts i samband med en B-uppsats 1999, och som visar att 

hela 17 procent av de svenska folkbiblioteken då hade installerat någon form av 

filtreringsprogram, vilket är en högre siffra än den för amerikanska bibliotek.48 Detta 

föranledde i följande nummer av Bibliotek i samhälle en rundfrågning bland de 

bibliotek som installerat Internetfilter. Av de tillfrågade hade några tagit bort filtren, 

medan de flesta hade kvar dem men inte på alla datorer. Majoriteten var mindre nöjd 

med hur filtreringsprogrammen fungerade.49 Anna Dahl menar i ett sista inlägg att 

även om hon i princip är emot filtrering är hon också ”rejält trött på alla hänvis ningar 

till yttrandefriheten som väktare för det ena och det andra”.50 De hon är trött på är 

bland andra Jan Ristarp, som hon menar går för långt i sitt resone mang om vad som 

bör vara tillåtet på bibliotek. 51 Dahls slutsats är att bibliotekarier måst e få ”visa var 

gränsen går”, och ett lämpligt sätt att göra detta utan att påverka yttrandefriheten 

negativt är att utforma skriftliga regler.52 

Anna Dahl är inte den enda som riktar kritik emot IFLA/FAIFE: s arbete 

generellt och emot förklaringar som IFLA: s. I en artikel om IFLA: s årliga konferens, 

år 2001 i Boston, luftar Marianne Steinsaphir en hel del missnöje med både 

konferensen och organisationen. Kärnan i hennes kritik är att organisationen som 

sådan är för sluten gentemot omvä rlden. Det blir allt för mycket en intern, om än 

 
46 Edwardson, Erik & Elofsson, Jonas, Aspekter på folkbibliotekens Internetsatsningar. Verksamheter –  
intentioner – regleringar. Magisteruppsats i biblioteks - och informationsvetenskap vid 
bibliotekshögskolan i Borås, 2001, s. 43.  
47 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 42. 
48 Edwardson, Erik & Elofsson, Jonas, ”Frihet under ansvar? Regleringen av folkbibliotekens 
Internetresurser”, i Bibliotek i samhälle 2000:2, s. 7. 
49 ”Internetfilter – en yttrandefrihets - eller ordningsfråga?”, i Bibliotek i samhälle 2000:3, s. 17 f. 
50 Dahl, Anna, ”Internetfilter på bibliotek: vi måste kunna visa var gränsen g år – utan filter”, i 
Bibliotek i samhälle 2000:4, s. 6. 
51 Dahl, 2000, s. 6. 
52 Dahl, 2000, s. 6. 
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världsomspännande, biblioteksdebatt, vilket enligt Steinsaphir skulle kunna ha sin 

förklaring i en omodern och hierarkisk struktur.53 Christine Deschamps, IFLA: s 

president och en av dem som Steinsaphirs kritik riktar sig emot, menar dock att man 

måste komma ihåg att IFLA är en ideell yrkesorganisation med begränsade 

möjligheter att till exempel ingripa i ett lands inre angelägenheter.54 Ett av målen med 

denna uppsats är att ta reda på om IFLA lyckats nå ut till de svenska biblioteken med 

sitt budskap som det är formulerat i förklaringen.  

Thomas J. Froehlich menar dessutom att det inte är alldeles oproblematiskt med 

förklaringar om intellektuell frihet. Han frågar sig om det inte finns en fara i att alltför 

bokstavligt följa dessa principer: ”There are strange and strident versions of political 

correctness that seem to challenge intellectual freedom in the name of intellectual 

freedom.”55 Med andra ord kan förklaringar och principer, felaktigt nyttjade, 

motverka sitt eget syfte genom att bli allt för enögt och envetet använda.  

Marian Koren välkomnar visserligen IFLA: s initiativ, men anser att man glömt en 

viktig grupp: barnen. Hon menar att barn har samma rätt till information som vuxna, 

och att detta bör uppmärksammas av IFLA, eftersom biblioteken har en unik 

möjlighet att realisera dessa rättigheter.56 Sant är att barn inte uttryckligen nämns i 

förklaringen, men samtidigt kan hävdas att de ändå indirekt är inkluderade, eftersom 

den sjunde principen uttryckligen anger att ålder inte får vara en orsak till 

diskriminering av användare. Barns rätt till information, eller rätt till skydd emot den, 

är också en av de frågor som väcker starkast känslor i biblioteksdebatten, och som 

kanske inte skulle lösas ens med ett tillägg av det slag Koren efterlyser. 

Sammanfattning 

Som denna genomgång visar går åsikterna isär gällande hur man bäst ska hantera de 

frågor som på ett eller annat vis är en del av den intellektuella fri heten. Det 

genomgången visar är dock att det går att urskilja ett antal specifika intresseområden 

som är gemensamma för flera av skribenterna.  

Det först av dessa är begränsningar i form av censur: Alex Byrne talar om 

censurens olika ansikten och Judith F. Krug talar om allas oinskränkbara rätt till 

information, utan undantag. En av de former censuren tar sig idag är filtrering. Lasse 

Winkler konstaterar att motsättningarna i USA ökar mellan filtermotståndare och de 

som är för och i flera artiklar i Bibliotek i samhälle undersöks det faktum att det i 

 
53 Steinsaphir, Marianne, ”Rekordstort deltagande vid årets IFLA”, i Biblioteksbladet 2001:7, s. 11. 
54 Andersson, Stefan, ”Vad betyder IFLA?”, i Biblioteksbladet 2001:5, s. 15. 
55 Froehlich, 2000, s. 271. 
56 Koren, Marian, ”Children’s Rights, Libraries’ Potential and the Information Society”, i IFLA 
Journal 2000:4, s. 276. 
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Sverige finns ett antal bibliotek som infört filter på sina datorer, även om få av dem är 

nöjda med resultatet. Här finns också principiella ställningstaganden från till exempel 

Edwardson och Elofsson vilka menar att endast lagen får sätta gränser för 

yttrandefriheten, samt Paul Sturges, som konstaterar att filter inte kan accepteras. 

Slutligen har vi också Tord Heljeberg, som vänder på hela resonemanget och menar 

att ett filter som kan vara bra är ett bildskärmfilter, om det används för att låta 

användaren titta på vad ha n vill utan att störas eller störa.  

Som en naturlig konsekvens av problematiken kring censur och filter kommer 

debatten också in på att det behövs något slags  regelverk för att vägleda de 

biblioteksanställda. Anna Dahl efterlyser skriftliga regler, dock utan att specificera av 

vilken dignitet, Tord Heljeberg efterlyser nationella riktlinjer och Alex Byrne talar om 

vikten av att ha internationella riktlinjer.  

Som tredje och sista gemensamma nämnare finner vi naturligt nog de som pekar 

på problem med regelverk. Thomas J. Froehlich menar i ett generellt perspektiv att 

principer inte får bli ett självändamål utan att där alltid måste finnas tolkningsutrymme. 

Marian Koren och Marianne Steinsaphirs kritik riktar sig specifikt emot IFLA; den 

förra anser att deras förklaring på ett oacceptabelt sätt har glömt bort barnen, den 

senare menar att organisationen inte når ut med sitt budskap, vilket gör den mest 

välmenande förklaring verkningslös.  

 Den följande presentationen av uppsatsens teoretiska utgångsläge är tä nkt att 

summera de viktigaste punkterna i forskningsöversikten samtidigt som den erbjuder 

en fördjupad förförståelse av de punkter som sammanfattats ovan och som kommer 

att fungera som ett bärande tema genom fortsättningen av uppsatsen. 

Teoretiska utgångspunkter  
Thomas J. Froehlichs verk från 1997 är en översyn över de centrala etiska och 

lagmässiga spörsmål bibliotek världen över ställs inför idag.57 Boken är dock högst 

relevant för detta arbetes fokus på svenska bibliotek, eftersom frågor om just 

demokrati och intellektuell frihet på ett naturligt och oundvikligt sätt är gräns - och 

nationsöverskridande.58  

Författaren går i detta verk igenom ett stort antal för yrkesaktiva bibliotek arier 

angelägna frågor,  hela tiden med balanseringen mellan å ena sidan etik och å andra 

 
57 Skriften är utgiven med stöd från såväl IFLA som FN -organet Unesco (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization), men är till innehållet helt och fullt författarens, 
något som nogsamt påpekas i förordet. Froehl ich, 1997, ”Preface”. 
58 Som komplement till boken används också den redan citerade artikeln av Froehlich från år 2000. 
Artikeln är i mångt och mycket en sammanfattning och utveckling av bokens teser.  
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sidan lag.59 Det är dock på sin plats att påpeka att denna uppsats inte kommer att 

fokusera på bibliotekarier som yrke sgrupp, utan på biblioteken som enheter och 

representanter för bibliotekariekåren.  

För detta arbetes räkning återfinner vi hos Froehlich ett resonemang som kan 

sammanfattas med hjälp av de tre begrepp som befanns vara gemensamma nämnare 

redan för forskningsöversiktens debattörer: censur, regelverk samt problem med 

regelverk. Författaren berör naturligtvis ett antal frågor som inte går att foga in under 

någon av dessa av mig formulerade samlingsrubriker, men av förklarliga skäl väljer 

jag att fokusera på de  punkter som bäst överensstämmer med denna uppsats syfte. 

Punkterna, som presenteras närmare nedan, är att betrakta som samlande rubriker, 

under vilka ett antal med varandra besläktade spörsmål rörande bibliotek och 

intellektuell frihet tas upp. 

Urval, begränsning och censur 

Ofrånkomlig i varje diskussion om intellektuell frihet är debatten om censur, något vi 

redan kunnat konstatera i forskningsöversikten ovan. Froehlich menar att man här 

måste skilja på de två begreppen urval och censur: ”generally speaking /.../ 

censorship cannot be claimed with the suppression or inclusion of a particular text or 

material: rather it is the systematic inclusion or exclusion of certain types of 

materials.”60 Tilläggas kan att det finns det en ganska bred gråzon mellan dessa två, 

där det inte handlar om ett direkt förbud, utan mer en begränsning av 

tillgängligheten. Denna begränsning drabbar inte heller bara material, utan även 

användarna. Froehlich konstaterar vidare att det i debatten om censur finns två läger: 

dels realisterna, som menar att ett visst mått av censur är en naturlig och oundviklig 

del av biblioteksarbetet, dels idealisterna, som är av åsikten att intellektuell frihet 

måste försvaras till varje pris, vilket gör all form av censur omöjlig.61 Oavsett 

ståndpunkt är det dock nödvändigt att bibliotekarien aldrig bedömer ett materials 

värde vare sig utifrån dess mora liska tonfall eller utifrån sin egen moraliska uppfattning, 

det vill säga att bibliotekarien agerar som intern censurkälla.62 Denna interna 

censurkälla motsvaras av den som Alex Byrne kallar professionell censur.63 Lika 

viktigt är det att aldrig låta sig påverkas av externa censurkällor, i form av föräldrar, 

 
59 Froehlich väljer att presentera sin översyn med bas i Michael Bayles fem grundläggande 
värderingar som han menar är centrala för alla yrkesgrupper. Eftersom detta inte är ett studium av 
en yrkesgrupp utan av bibliotekens principiella hållning väljer jag dock att ej fördjupa mig i dessa 
värderingar. Froehlich, 1997, s. 10 ff. 
60 Froehlich, 1997, s. 46. 
61 Froehlich, 1997, s. 47. 
62 Froehlich, 1997, s. 46, 48. 
63 Byrne, 2000b. 



 18

religiösa grupper, politiska sammanslutningar med flera.64 Hos Byrne motsvaras 

denna närmast av de facto censur.65 

Regelverk  

Bästa försvaret emot alla typer av censurönskande krafter är enligt Froehlich att ha 

en ”well-detailed, explicit selection policy”.66 Förutom en sådan urvalspolicy kan 

bibliotekens personal dessutom ha god nytta av nationella och internationella 

yrkesorganisationer, som vid behov kan stödja bibliotek vilka hotas av krafter som 

söker begränsa den intellektuella friheten.67 Kombinerar man dessa två positiva 

krafter, urvalspolicy och stöd av yrkesorganisation, får man någonting som minner 

mycket om IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet, närmare 

presenterad nedan. IFLA/FAIFE är just en sådan internationell yrkesorganisation 

med uppdrag att stödja biblioteksanställda när behov uppstår. Förklaringen är 

visserligen inte en uttalad urvalspolicy, men är utformad så att den mycket väl kan 

utgöra grunden till en sådan. Detta efter som den innehåller ett antal punkter till vilka 

hänsyn måste tas om en policy skall bli utformad så att ett demokratiskt sinnat 

bibliotek skall kunna göra sitt urval utan att orsaka inskränkningar på yttrande - och 

informationsfriheten. På samma vis kan förklaringen ligga till grund för utformande av 

en handlingsplan för arbetet med att värna den intellektuella friheten och likaledes 

formulerandet av etiska regler. Detta resonemang understöds av såväl Alex Byrne 

som Jan Ristarp, vilka menar att förklaringen behövs för att påminna biblioteken om 

deras ansvar att värna den intellektuella friheten.68 Det uppvaknandet bör sedan 

rimligen kunna leda till en skrivelse av något slag.  

Russel Bowden, aktiv inom ALA sedan många år, pekar också på vikten av att 

biblioteken får gemensamma referensramar, vilket ger bättre kommunika tion mellan 

biblioteken och de anställda, och i förlängningen ökar respekten för bibliotekarier 

som yrkesgrupp, eftersom man har en stark enad front för hot emot yttrande- och 

informationsfriheten.69 Froehlich instämmer och menar att dessa gemensamma ramar 

behövs för att ”state or imply the shared values of librarians and information 

professionals /.../ and set minimum standards of conduct”.70 

 
64 Froehlich, 1997, s. 46. 
65 Byrne, 2000b. 
66 Froehlich, 1997, s. 50. 
67 Froehlich, 1997, s. 50. 
68 Byrne, ”Bibliotek och demokrati”, http://www.sab.se/bbl/bbl9/bibldemo.html, 2000-09-14. Se 
även Ristarp, 1999, s. 10 f.  
69 Bowden, Russel, ”Access to Information: a Librarian’s Responsibility?”, anförande från Sri 
Lanka Library Association, 1999. 
70 Froehlich, 1997, s. 78. 
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Samtidigt skall inte glömmas att det naturligtvis finns ett antal andra saker att ta 

hänsyn till förutom IFLA: s förklaring vid formulerande av en policy eller 

handlingsplan, däribland inte minst aktuell lagstiftning. Eftersom lagstiftningen 

speciellt på området Internet än så länge är g anska bristfällig kan det dock vara svårt 

att som uppsatsförfattarna Edwardson och Elofsson menar låta just lagen sätta 

gränserna för vad som skall tillåtas. 71 Biblioteken måste ta eget ansvar, och som 

vägledning finns, bland mycket annat, IFLA: s förklaring. 

Med anledning av allt som samlats i denna avdelning kan det vara på sin plats att 

påpeka att regelverk här är att betrakta som en samlande rubrik för alla dessa 

genomgångna skrivelser: lagar, handlingsplaner, etiska regler, förklaringar, manifest 

och policys av alla de slag. 

Problem med regelverk/etiska regler 

Slutligen diskuterar författaren för- och nackdelar med etiska regler, och konstaterar 

att det är omöjligt att skriva regler som passar alla typer av bibliotek.72 Som Marian 

Koren påpekar är det dessutom svårt att skriva regler som passar a lla användare; 

enligt henne är det barnen som inte har fått tillräckligt utrymme. 73 För denna uppsats 

del kan noteras att etiska principer till innehållet i mångt och mycket påminner om 

principer av IFLA: s typ och att problematiken med att passa alla bibliotek i alla 

länder i högsta grad gäller även här.74 I sin artikel i IFLA Journal varnar Froehlich 

dessutom för faran av att uppfatta förklaringar/principer som regler utan undantag. 

De skall ses som rekommendationer och vägledning, med gott om 

tolkningsutrymme.75 Det hela kompliceras sedan ytterligare av att det på varje 

bibliotek finns individer med delvis olika värderingar, och även om denna uppsats 

fokuserar på biblioteken som enheter är det ändå viktigt att inte glömma bort att varje 

sådan enhet rymmer ett komplext och variationsrikt värderingsmönster.76 Ett av de 

största problemen en ny förklaring står inför är dock att över huvud nå ut till dem den 

är avsedd för, något Marianne Steinsaphir är inne på när hon skriver att IFLA inte 

gjort ett tillräckligt gott arbete vad gäller att nå ut ”utanför de egna murarna”. 77 Hur 

svenska bibliotek uppfattar förklaringen redovisas i det kommande undersök-

 
71 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 43. 
72 Froehlich, 1997, s. 79. 
73 Koren, 2000, s. 273 ff. 
74 Denna koppling mellan etiska regler och förklaringar av olika slag görs även av Thomas 
J. Froehlich. Se till exempel Froehlich, 2000, s. 271. I denna uppsats kommer dock fokus a tt ligga 
på IFLA:s förklaring som representant för andra förklaringar, principer och regler av olika slag.  
75 Froehlich, 2000, s. 267 och s. 271. 
76 Froehlich, 1997, s. 79 f. 
77 Steinsaphir, 2001, s. 13. 



 20

ningsavsnittet, liksom hur de ställer sig till de i sammanhanget närbesläktade skrifterna 

urvalspolicys och handlingsplaner. 

Froehlich påpekar också det viktiga i att det finns en stor skillnad mellan teori och 

praktik; det gäller att kunna översätta varje punkt till den enskilda bibliotekariens 

faktiska verklighet i yrkesvardagen: ”The measure of real intellectual freedom lies in 

the values and actions of information professionals and the patrons they serve.”78 Det 

som med andra ord är avgörande för en förklarings eller en policys genomslagskraft 

är dess förmåga att nå de enskilda arbetsplatserna med sitt budskap, och att 

budskapet sedan är så pass konkret att det kan integreras i bibliotekens dagliga 

verksamhet. 

Eftersom den ovan omtalade IFLA-förklaringen fungerar som något av en röd 

tråd genom uppsatsen följer nedan en kort genomgång av intellektuell fri het som IFLA 

ser den i form av förklarings elva punkter.79 

Förklaringen 
De två första punkterna i förklaringen berör bibliotekens roll som källor till lärande, 

kulturell stimulans och självständigt beslutsfattande, något som känns igen från de 

flesta förklaringar, manifest och etiska principer. 

Punkt tre nämner för första gången intellektuell frihet, och pekar på biblio tekens 

viktiga uppgift att värna demokratiska värden och mänskliga rättigheter; i mina ögon 

en markering av att det ena inte kan förekomma utan det andra: en demokrati som 

söker begränsa intellektets frihet är på väg att upphöra att vara en demokrati i ordets 

egentliga mening. 

I den fjärde punkten påpekas vikten av att bibliotekens urval av material s peglar 

samhällets ”pluralism och skiljaktligheter” (sic!); biblioteken ska med andra ord 

erbjuda en så stor bredd i utbudet som möjligt utan att styras av egna eller andras 

värderingar eller fördomar.80 Uppmaningen känns igen från bland andra Froehlich 

som varnar för såväl extern som intern påverkan.  

Den femte och sjätte punkten handlar om den för intellektuell frihet centrala 

frågan om urval och censur. Här understryks vikten av att biblioteken håller sig till 

strikt yrkesmässiga överväganden i förvärvssituationer samt undviker och motsätter 

 
78 Froehlich, 2000, s. 271. 
79 För en fullständig presentation av förklaringen samtliga punkter, se bilaga 3 eller IFLA: s 
förklaring om bibliotek och intellektuell frihet, antagen av IFLA: s styrelse den 25 mars 1999 i Haag, 
Holland, http://www.faife.dk/policy/iflastat/iflastat_se.htm, 2001-07-11. Jag har valt att använda 
den officiella svenska översättningen, gjord av Jan Ristarp. Förklaringen är förutom 
originalspråket engelska, översatt till ytterligare 33 språk.  
80 Se bilaga 3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.  
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sig varje form av censur. Vikten av detta kan knappast betonas nog: förutom hot om 

censur utifrån menar vissa att biblioteken själva dagli gen ägnar sig åt censur i sitt 

urvalsförfarande, något som kommer att be handlas mer framöver i uppsatsen. 

Punkt sju behandlar ämnet diskriminering: oberoende av ras, tro, kön eller ålder 

skall alla användare få tillgång till allt material och alla tjänste r stå till förfogande.  

Den viktiga och känsliga frågan om anonymitet och integritet står i fokus i den 

åttonde punkten. Bibliotekets personal får inte för utomstående avslöja varje sig 

användarnas identitet eller vilket material dessa använder. Ånyo en ständig aktuell 

fråga för biblioteken: hur ofta sker det inte att en låntagare vill ha reda på vem som har 

en bok som är utlånad, så att de själva kan ringa och påskynda återlämnandet?  

Följande punkter, nummer nio och tio i ordningen, påpekar att de bibliotek  som 

åsyftas i förklaringen är de som är finansierade av allmänna medel, och att det är 

personalen i dessa bibliotek som har en plikt att upprätthålla förklaring ens principer. 

Här utesluts därmed många specialbibliotek, som inte sällan finansieras med ant ingen 

privata medel eller av företag och organisationer av lika slag. Dock kan man tycka 

att dessa bibliotek, även om de har delvis andra målgrupper och huvudmän, ändå i 

stora drag kan ta till sig och ha nytta av innehållet i dessa punkter.  

Den elfte punkten gör slutligen den inte alldeles okontroversiella markeringen att 

bibliotekspersonalen, i en situation där en lojalitetskonflikt mellan användare och 

arbetsgivare uppstår, skall ge ansvaret gentemot användaren företräde. Möjligen en 

självklarhet för de flesta bibliotekarier, men kanske inte alltid för deras arbetsgivare.  

Metod, källmaterial och avgränsningar 

Val av metod 

Eftersom målet med uppsatsen är att ta reda på svenska biblioteks inställning till och 

kunskap om sitt ansvar för den intellektuella friheten beslutade jag att genomföra en 

enkätundersökning för att nå önskade resultat. Valet att göra en enkätundersökning i 

stället för intervjuer  motiveras av att jag ville ha med så många bibliotek som möjligt i 

undersökningen för att kunna dra slutsatser för svenska bibliotek i stort. 

Fördelen med enkäter är just att man på relativt kort tid kan nå många in -

formanter, medan intervjuer ofta tar förhållandevis lång tid att genomföra om man vill 

intervjua ett större antal. En nackdel med enkäter är dock att de inte medger 

möjlighet att förklara eventuella oklarheter som uppstår under besvar andet av 

frågorna, någon som löses naturligt i de flesta intervjusituationer. Sammantaget 

bedömde jag dock att enkätmetoden vad den mest lämpade för min typ av 

undersökning. 
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Val av informanter 

För att få tillräckligt många svar på min enkät för att undersökningen skulle bli 

användbar även med ett visst bortfall bedömde jag ett utskick på 100 enkäter vara 

lagom. Detta innebar att undersökningen skulle bestå utav 50 forsknings bibliotek och 

50 folkbibliotek. Att jag valde att koncentrera mig på dessa två bibliotekstyper har sin 

grund i att de är de enda som omfattas av såväl den svenska bibliotekslagen som 

IFLA: s förklaring. Dessutom har de i de allra flesta fall en bredd i sitt utbud och sin 

verksamhet som gör frågor om intellektuell frihet ständigt aktuella.  

I och med att uppsatsen i huvudsak intresserar sig för biblioteken som enheter 

valde jag att adressera enkäterna till respektive biblioteks chef eller ansvarige, 

eftersom jag bedömde att dessa borde ha den bästa överblicken över bibliotekens 

verksamhet och ideologi i stort. Ett fåtal bibliotek saknade upp gifter om 

bibliotekschef/ansvarig, varvid enkätutskicket helt enkelt adresserades ”Till 

bibliotekschef/ansvarig”. 

Urvalet som sådant gjordes utifrån BTJ:  s Bibliotekskalender, vilken innehåller 

adresser till de flesta av Sveriges bibliotek.81 Vilka folkbibliotek som skulle vara med 

valdes genom lottning för att få ett så kallad obundet, slump mässigt urval.82 Tanken 

var att göra på samma  sätt med forskningsbiblioteken, men det visade sig vid en 

genomräkning att antalet forskningsbibliotek, läs högskole- och universitetsbibliotek, 

totalt uppgick till ganska exakt det önskade antalet. Detta innebär också att emedan 

de undersökta forskningsbiblioteken i urvalsläget uppgick till nästan 100 procent av 

totala antalet forskningsbibliotek var samma antal utvalda folkbibliotek endast cirka 

14 procent av det totala antalet folkbibliotek i landet, som uppgår till runt 380. Under 

förutsättning att jag fick lika många svar från folk - och forskningsbibliotek riskerade 

därmed resultatet för de senare att bli mindre representativt än för de förra. Samtidigt 

kan nog 14 procent anses vara en tillräckligt hög siffra för att kunna peka på 

tendenser även för folkbibliotek i stort. I och med att jag ville kunna jämföra de två 

bibliotekstyperna med varandra var det också viktigt att grupperna var någorlunda 

jämnstora. 

För att få så aktuella postadresser och e -postadresser som möjligt besökte jag 

sedan varje utvalt biblioteks hemsida på Internet. Detta innebar vissa smärre 

justeringar av de utvalda forskningsbiblioteken, eftersom det visade sig att vissa av 

de bibliotek som stod inskrivna som enskilda bibliotek i Bibliotekskalendern i själva 

verket var filialbibliotek till andra bibliotek, som även de valts ut i undersökningen. 

Några högskolor har verksamhet på flera orter. Här valde jag i vissa fall att ta med 
 

81 2000 Bibliotekskalendern, red. Olof Thorén, [1999]. 
82 Trost, Jan, Enkätboken, 2001, s. 34. 
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fler än en högskoleort, eftersom dessa knappast är att betrakta som filialer, utan som 

enskilda bibliotek, om än i samma huvudorganisation. Vad gäller de sambibliotek 

som finns har dessa, i den mån de tagits med, placerats i kategorin 

forskningsbibliotek.83  

Enkäten 

I valet mellan en postenkät och en elektronisk enkät valde jag den förra, trots den 

höga kostnaden för porto och kopiering. Min bedömning var den att ämnet som 

sådant passade en ”traditionell” enkät. Förhoppningen var dessutom att det är mindre 

frestande att slänga en enkät som du redan håller i handen jämfört med en som finns 

på en länk i ett e-postmeddelande på skärmen. Visst merarbete uppstår dock för en 

postenkät, eftersom man måste mata in resultat en i datorn, medan den elektroniska 

enkätens resultat redan finns i datorn, även om dessa också måste bearbetas innan de 

går att presentera. 

Enkäten består av fyra A4 -sidor med frågor, sammanlagt 20 till antalet. Eftersom 

vissa av dessa ligger som följdfrågor till andra är frågorna dock num rerade från 1 till 

13. Med enkäten skickades ett följebrev, där uppsatsens syfte presenteras. I brevet 

garanteras också att alla informanter behandlas konfidentiellt; inga enskilda bibliotek 

nämns över huvud vid namn i uppsatsen. Varje enkät fick dock en personlig kod, för 

att kunna identifiera vilka som svarat och slippa skicka påminnelser i onödan. För att 

underlätta återsändandet av den ifyllda enkäten medföljde även ett frankerat 

svarskuvert.  

Frågorna är av både sluten karaktär, med svarsalternativ, och öppen, utan fasta 

svarsalternativ. Jan Trost avråder visserligen från öppna svarsaltern ativ, eftersom han 

menar att informanterna lättare hoppar över sådana frågor. 84 Öppna svarsalternativ 

leder visserligen till att ett visst tolkningsmoment tillkommer, eftersom jag som 

undersökare måste väga och värdera de individuellt formulerade svaren för att söka 

intressanta likheter och skillnader. Dock menar jag att detta sätt att värdera inte blir 

mer subjektivt än om jag på förhand bestämt ett antal fasta svarsalternativ. Vissa 

svarsalternativ måste av nödvändighet vara öppna, eftersom det inte finns några 

självklara svarsalternativ; då är det bättre att riskera att vissa inte svarar alls, eller 

mycket kort. De har i alla fall beretts möjligheten. Efter de flesta frågor lämnas också 

 
83 Om det hade funnit ett större antal sambibliotek kunde det ha varit intressant att ha dessa som 
en egen tredje grupp för att se om de hanterar de aktuella frågorna annorlunda, men eftersom 
sambiblioteken i Sverige ännu är få till antalet valde jag att baka in dem i en av de två 
huvudgrupperna. Eftersom urvalet var så pass begränsat på forskningssidan föll  det sig 
lämpligast att placera dem där. 
84 Trost, Jan, 2001, s. 70 ff. 
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utrymme och möjlighet till kommentarer. Utöver ovan nämnda författare har även 

Göran Ejlertssons enkätbok konsulterats vad gäller såväl frågekonstruktion som re -

sultatbearbetning.85 Dessutom har enkäten granskats av ett mindre antal i ämnet 

insatta personer. 

Utskick och sammanställning 

Enkäten skickades, tillsammans med följebrevet, per post till sammanlagt 100 

bibliotek runtom i Sverige. I samband med utskick av enkät skickades även ett kort 

e-post meddelande till samtliga tänkta informanter där jag meddelade att enkäten 

skulle dyka upp samt talade om vem jag var och vad enkäten handlade om. När 

slutdatumet för återskickning av ifylld enkät passerats skickades i enlighet med Göran 

Ejlertssons rekommendationer därefter två påminnelser per e -post med en veckas 

mellanrum.86 Antalet enkätsvar uppgick slutligen till 82 stycken, vilket får betraktas 

som ett mycket gott resultat då Jan Trost i sin enkätbok menar att allt mellan 50 och 

75 procent är att betrakta som normal svarsfrekvens.87   

Fyra enkätsvar anlände för sent för att kunna tas med i redovisningen. Ytterligare 

två bibliotek valde att i stället för att fylla i enkäten skicka en kommentar per e -post. 

Dessa är inte inräknade i den statistiska svarsredovisningen. Av dem som inte 

svarade på enkäten meddelade två bibliotek per e -post att de ej hade tid att fylla i 

den och ett bibliotek skickade tillbaka enkäten utan att fylla i den. Varför övriga 

bibliotek inte svarade går naturligtvis inte att säga med säkerhet, men sannolikt beror 

det på en av två huvudsakliga orsaker. Den första av  dessa är att vissa bibliotek får 

ganska många enkäter från stude rande och andra och därför inte ids fylla i alla. Den 

andra orsaken är att många bibliotek, i enlighet med informationen i de två e -

postsvaren, har en hög arbetsbelastning och därför inte anser sig hinna. Hög 

arbetsbelastning angavs också som orsak till att en del skickade sina svar litet sent. 

Svarsfrekvensen i den grupp där enkäten adresserades till ansvarig uppvisade inga 

skillnader i jämförelse med de brev som adresserades till en namngiven person. 

Informanterna verkar över lag ha förstått frågorna i enkäten. I några fall har dock 

ett visst internt bortfall uppstått då man hoppat över enstaka frågor. En bidragande 

orsak till detta kan vara att en del frågor var formulerade så att man enda st skulle fylla 

i följdfrågorna om man svarat jakande på den inledande a -frågan, vilket resulterat i att 

man hoppat över någon extra fråga av misstag. En informant hade på detta vis missat 

 
85 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik , 1996. 
86 Ejlertsson, 1996, s. 23. Jan Trost menar att man kan skicka så många som fyra påminnelser, men 
det anser jag vara för många, eftersom det är vikigt att aldrig verka påträngande eller krävande. 
Att svara på enkäten är ju trots allt en frivillig handling. Trost, 2001, s. 101.  
87 Trost, 2001, s. 113. 
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en hel sida av enkäten. Någon menade att vissa frågeställningar int e var relevanta för 

ett forskningsbibliotek och att det kanske varit lämpligt med två olika enkäter. 

Eftersom enkäten är utformad för att passa så många bibliotek som möjligt kan det 

mycket väl vara så att de av forskningsbiblioteken som är lika mycket spe cial- som 

universitets/högskolebibliotek upplevde att vissa frågor inte var riktigt relevanta för 

deras del. De allra flesta forskningsbibliotek har dock inte angivit några pro blem med 

frågeställningarna. Ett par informanter kommenterade att det hade lämpligt med en 

definition av begreppet intellektuell frihet. Detta tyder på dessa informanter möjligen 

haft litet bråttom när de fyllt i enkäten, eftersom en sådan definition ges överst på 

enkätens första sida. 
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Undersökningen 

I detta kapitel presenteras resultatet av den enkätundersökning genomförts samt en 

löpande analys av den samma. Innan redovisningen påbörjas följer nä rmast en kort 

redogörelse av den valda frågeordningen i enkäten.  

Enkäten 
Enkäten fokuseras innehållsligt på de tre huvudpunk terna som återfinns i såväl 

forskningsöversikten som Froehlichs mer teoretiska diskussion: regelverk, problem 

med regelverk samt urval, begränsning och censur. De huvudsakliga fråge -

ställningarna är de följande: 

• vad man anser om sig själva som försvarare av intellektuell frihet 

• vilken kunskap man har om de regler och förklaringar som finns 

• vad man tycker om dessa regler, i synnerhet IFLA: s 

• om man på något vis begränsar utbudet på biblioteken, antingen det gäller inköp 

eller utbud på datorer  

• om man på något vis övervakar användarna  

• om man kan tänka sig att av någon anledning neka en användare tillgång till 

material 

I de mer generella frågeställningarna, de tre första punkterna, återfinner vi de batten 

om regler och problemen med dessa. I enkäten motsvaras detta av frågorna 1–9b. I 

den mer specifika delen, de tre sista punkterna, återfinner vi censur och filtrering som 

exempel på begränsningar som kan finnas på bibliotek. Dessa tas upp i frågorna 9c –

12 i enkäten. Tanken är att de senare frågorna skall ge svar på om biblioteken i 

praktiken agerar enligt den principiella håll ning de anger i de tidigare frågorna. 

Frågorna är formulerade med stöd i IFLA -förklaringens punkter, framför allt 

punkterna fyra till och med åtta. Av särskilt intresse är so m tidigare nämnts att se om 

det finns en skillnad i inställning mellan forsknings- och folkbibliotek.  
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Resultatredovisning 
Nedan följer en presentation av resultatet av enkätundersökningen tillsammans med 

en analys av den samma med stöd i den teoretiska ram och tidigare forskning som 

presenterats som bärande för uppsatsen utifrån dess övergripande syfte. En 

upprepning av syftets huvudsakliga frågeställningar kan därför vara på plats för att 

friska upp minnet: 

• hur ser biblioteken på sin roll som försvarare av intellektuell frihet  

• hur hanterar man  dessa frågor i det dagliga arbetet på biblioteken  

• finns det en skillnad i inställning mellan forsknings- och folkbibliotek 

Resultaten i undersökningen presenteras med hjälp av statistiska sammanräkningar 

och diagram. Tre huvudsakliga kategorier för procentsammanställning finns: 

folkbibliotek, forskningsbibliotek och samtliga bibliotek. Jag har valt att 

genomgående presentera mätningarna i procent eftersom det ger ett lättöverskådligt 

resultat och underlättar möjligheterna att peka på mer gene rella tendenser för 

biblioteken i stort. För folkbibliotek baseras beräkningarna på 42  svar, för 

forskningsbibliotek på 40  svar, vilket ger en total summa av 82 svar för samtliga 

medverkande bibliotek. 

Den trettonde och sista frågan i enkäten är en bakgrundsfråga gällande hur många 

anställda som finns på varje bibliotek med avsikt att spegla hur storleksfördelningen 

mellan de medverkande biblioteken utfallit. Detta eftersom det är rimligt att antaga att 

bibliotekens storlek påverkar deras svar på vissa frågor, och att en allt för stor obalans 

skulle kunna snedvrida resultaten. Av svaren på frågan kan utläsas att 45 procent av 

de svarande folkbiblioteken har 1–9 anställda (litet bibliotek), 24 procent har 10–19 

anställda (mellanstort bibliotek) och 29 procent har 20 eller fler anställda (stort 

bibliotek). För forskningsbiblioteken var siffrorna 38 procent (1–9 st.), 18 procent 

(10–19 st.) och 46 procent (20 eller fler). Ett bibliotek svarade inte på frågan, vilket 

motsvarar ett internt bortfall på 1 procent. Sålunda är antalet små och mellanstora 

folkbibliotek något fler, medan det finns en tydlig övervikt för forskningsbiblioteken i 

kategorin stora bibliotek. Totalt sett är dock balansen mellan de olika 

storlekskategorierna relativt god: 42 procent är små, 21  procent är mellanstora och 

36 procent är stora. Visserligen är andelen mellanstora bibliotek betydligt mindre, 

men det viktiga för undersökningen är att det finns en god balans mellan smått och 

stort över lag. 
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Teoretisk kunskap om intellektuell frihet 

I redovisningens första del presenteras de frågor som rör bibliotekens kunskap om 

och inställning till intellektuell frihet i ett teoretiskt perspektiv. 

Kunskap om och inställning till intellektuell frihet 

Eftersom enkätens huvudsakliga fokus är värnandet av intellektuell frihet i teori och 

praktik föll det sig naturligt och nödvändigt att inleda med frågan Har bibliotek i 

allmänhet en viktig samhällsfunktion att fylla när det gäller försvarandet av 

den intellektuella friheten? Alla bibliotek svarade på frågan och de är rörande 

överens; samtliga 82 informanter (100 procent) menar att biblioteken har en viktig 

roll att fylla här. Några informanter har också motiverat sitt ställ ningstagande. Till 

exempel menar ett folkbibliotek att ”biblioteken har ett ansvar att tillhandahålla 

information som främjar intellektuell frihet”. Flera bibliotek pekar just på vikten av att 

erbjuda fri tillgång till information som det centrala här, och ett bibliotek pekar på 

vikten av att även erbjuda sökhjälp. En informant menar att detta med att värna den 

intellektuella friheten är speciellt viktigt för folkbibliotek, medan en annan informant 

menar att det främst gäller folkbibliotek och stora universitetsbibliotek. Tyvärr sägs 

ingenting om varför man därmed utesluter att frågan är av stor betydelse även för 

mindre forskningsbibliotek. 

Något annat resultat  än det ovan redovisade var inte att vänta, men det är inte 

desto mindre viktigt att slå fast att svenska bibliotek unisont anser att in tellektuell 

frihet är en viktig angelägenhet för dem. Detta inte minst med hänseende på följande 

fråga som står i nära  relation till enkätens inledande spörsmål. Den andra 

frågeställningen lyder nämligen Hur ser du på just ditt biblio teks roll vad det gäller 

värnandet av den intellektuella friheten? Här ställs det generella tyckandet emot 

det specifika. För att kunna se inte bara om biblioteken tycker att frågan är viktig 

utan även hur viktig de tycker att den är, valde jag att i denna fråga erbjuda fyra olika 

svarsalternativ, som redovisas enligt nedan. Det interna bortfallet var 1 procent 

(1 bibliotek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Synen på det egna bibliotekets roll.  
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Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Av svaren kan uttydas att det, trots en tydlig majoritet för alternativet mycket viktig, 

ändå finns vissa intressanta skillnader. Till exempel tycker hela 81  procent av 

folkbiblioteken att de har en mycket viktig roll i denna fråga, medan endast 

65 procent av forskningsbiblioteken tycker likadant. Å andra sidan tycker 

28 procent av forskningsbiblioteken att frågan är ganska viktig; här är siffran för 

folkdito 19 procent. Slår man ihop dessa två kategorier visar det sig således att 

100 procent av folkbiblioteken tycker att det är mycket eller ganska viktigt att just 

de värnar den intellektuella friheten, medan motsvarande siffra för 

forskningsbiblioteken är 93 procent. För samtliga bibliotek blir den exakta siffran 

96 procent. Dessa bibliotek kan därför anses ha svarat helt i enlighet med det 

jakande svar de gav i enkätens inledande fråga. Däremot kan noteras att 5 procent 

(2 stycken) av forskningsbiblioteken kryssade i alternativet mindre viktig här. 

Således tycker dessa bibliotek att de själva har en mindre viktig roll att fylla, trots att 

de menar att bibliotek i allmänhet har ett viktigt ansvar att värna den intellektuella 

friheten. Inget bibliotek fyllde dock i kategorin inte alls viktig. Därmed tycks vi 

redan nu kunna konstatera att Jan Ristarps farhågor att biblioteken saknar 

medvetenhet om bibliotekens roll för den intellektuella friheten verkar om inte 

ogrundade, så åtminstone något överdrivna. 88 Dock återstår att se om biblioteken i 

praktiken agerar i enlighet med sin principiella ståndpunkt.  

Det enda bibliotek som ej kryssade i ett alternativ lämnar i alla fall kommentaren 

att bibliotekets roll här är ”helt i enlighet med det som gäller akademisk utbildning 

och det högskolan står för”. Detta är också något som flera informanter från 

forskningsbibliotek är inne på, att frågan är viktig, men at t den alltid skall behandlas 
 

88 Ristarp, 1999, s. 10. 
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inom ramen för högskolans målsättning och uppdrag i stort. Ett annat bibliotek menar 

att frågan är viktig i princip, men att man inte ställts inför situationer där man behövt 

agera. Två bibliotek motiverar sina svar enligt följ ande: 

• ”På en liten ort är tillgången till andra kanaler begränsad”  

• ”Neutral institution. Gratis. Jämför med Frankrike och de städer där Le Pens 

parti tagit makten”89 

Kommentarerna har mycket gemensamt, trots att den ena behandlar det lokala och 

den andra det internationella perspektivet. Temat här är nämligen makt, och då främst 

biblioteken som maktmedel. På en liten ort med begränsat utbud kan ett bibliotek 

mycket väl bli en maktfaktor vad gäller användarnas tillgång till material och 

information. Även större orter kan naturligtvis drabbas, men risken är nog större i ett 

samhälle där biblioteket finns som en av få källor till information och kunskap. Om 

biblioteken då förlorar sin neutralitet, antingen beroende på omdömeslösa 

bibliotekarier, eller som i fallet Le Pen på grund av politisk maktutövning, begränsas 

också invånarnas möjlighet att få så pass all sidig information att de kan fatta 

självständiga beslut. Redan här träffar vi därför på två av de censurformer som Alex 

Byrne tidigare talade om, de facto censur (Le Pen) och professionell censur 

(bibliotekarier).90 De facto censur kan också, som konstaterats i den teoretiska 

diskussionen, sägas vara samma som Froehlichs externa censurkälla, med 

utomstående sammanslutningar som på olika vis söker påverka bibliotekets 

verksamhet.91 

Kunskap om lagar och regler 

Att ha åsikter om hur viktigt det är att värna intellektuell frihet är dock inte på lång t när 

tillräckligt. För att kunna agera korrekt och fatta rimliga beslut utan censur och 

maktmissbruk krävs även kunskap. I enkätens tredje fråga ombads informanterna 

bedöma sitt biblioteks insyn i de lagar och rekommendationer som finns och som 

påtalar bibliotekens ansvar att försvara den intellektuella friheten. Även i denna fråga 

 
89 För mer information om Le Pen och hans partis påverkan på franska bibliotek, se till e xempel 
Marianne Steinsaphirs artikel ”Skräddarsydd fascism” som är en intervju med Bim Clinell, 
författare till en bok som just kartlägger Front Nationals framfart i Frankrike. Artikeln följs av ett 
utdrag ur Clinells bok som beskriver hur ett bibliotek påverkades av att en fascistisk rörelse tog 
över makten i en kommun. Biblioteksbladet, 1999: 4, s. 6–11. 
90 Byrne, 2000b. 
91 Froehlich, s. 1997, s. 46. 
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gavs fyra svarsalternativ, eftersom det handlar om uppskattning av en kunskapsnivå. 

Ett bibliotek svarade inte på frågan, motsvar ande 1 procent av samtliga medverkande. 

 

Diagram 2. Bibliotekens insyn i lagar och rekommendationer. 

Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Här kan vi se att en majoritet av samtliga kategorier valt alternativet ganska god. 

Dock skiljer det sig en hel del mellan bibliotekstyperna: hela 69 procent av 

folkbiblioteken tycker sig ha ganska god insyn, medan endast 50 procent av 

forskningsbiblioteken tycker likadant. Å andra sidan tycker sig fler forsknings -

bibliotek, 20 procent, ha mycket god insyn i lagar och rekommendationer. Här är 

siffran för folkdito endast 12 procent. Slår man ihop dessa två svarsalterna tiv kan man 

därför se att folkbiblioteken anser sig ha något bättre kunskap om lagar och 

rekommendationer (81 procent) än forskningsbiblioteken (70 procent). Resultatet 

ger ett snitt på 76  procent för samtliga medverkande bibliotek. Med andra ord anser 

sig tre fjärdedelar av biblioteken ha mycket eller ganska goda kunskaper om lagar 

och regler som påtalar intellektuell frihet, vilket kan tyckas positivt. Å andra sidan 

visar det sig att den resterande fjärdedelen tycker sig ha ganska bristfälliga 

kunskaper i denna fråga. Att 21  procent tycker sig ha inte så god  insyn är i 

sammanhanget anmärkningsvärt, för att inte tala om de två forskningsbibliotek, 

motsvarande 2 procent av samtliga bibliotek, som anser att deras insyn i lagar och 

regler är obefintlig. Detta inte minst med tanke på att 96  procent av samtliga 

bibliotek som svar på före gående fråga angav att de ansåg att deras bibliotek hade en 

mycket eller ganska viktig roll att spela i värnandet av den intellektuella friheten. Hur 
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ska de kunna vara de ”bastions of freedom” som Alex Byrne talar om, om de inte 

ens har kunskap om vad som finns lagstadgat och rekommenderat i ämnet?92 

Av kommentarerna att döma kanske dessutom procenten för de med mått lig 

kunskap i ämnet borde ha varit något högre. Ett bibliotek som kryssat i alternativet 

mycket god skriver nämligen som motivation att ”den som vill söka information om 

detta kan alltid göra det”. Ett annat bibliotek (kategori ganska god) menar att 

”möjlighet till insyn finns om man anstränger sig”. Förvisso är det som dessa två 

informanter skriver, men det var inte riktigt det som efterfrågades. Att ha kunskap är 

inte det samma som att ha möjlighet till kunskap. Ett av de bibliotek som kryssat i 

alternativet inte så god  lämnar kommentaren ”för litet bibliotek”, vilket jag finner 

märkligt som motivering. Varför skulle ett litet bibliotek (1–4 anställda) just på grund 

av sin litenhet ha sämre kunskap i ämnet? Ett annat bibliotek skriver: ”oklart för mig 

vilka lagar och rekommendationer du avser.” Att veta vilka lagar och 

rekommendationer jag avser är naturligtvis omöjligt för informanterna. Tanken med 

frågans formulering var dock som nämnts tidigare att mäta informanternas 

uppskattning av sin och sitt biblioteks kunskapsnivå i ämnet generellt. Dessutom är 

det så att om man anser sig ha goda kunskaper om relevanta lagar och regler vet man 

rimligen också vilka lagar och regler som är relevanta. Den generella formuleringen får 

sin förklaring i en senare fråga, nummer sju i enkäten, där jag listat just ett antal av de 

lagar och rekommendationer som åsyftas i ovanstående frågeställning. Fråga 7 är 

formulerad enligt följande: Vilken eller vilka av nedanstående alternativ anser du 

vara för svenska bibliotek relevanta dokument om intellektuell fri-

het/informationsfrihet/yttrandefrihet? Fem alternativ gavs samt möjlighet att lägga 

till egna alternativ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Kunskap om FN: s        Diagram 4. Kunskap om Unesco: s 

 
92 Byrne, 2000a, s. 256. 
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förklaring        manifest. 

Källa: Egen enkätundersökning.         Källa: Egen enkätundersökning. 

Som diagrammet ovan visar anser en ganska stor majoritet av folkbiblioteken (83 

procent) att Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna är ett relevant dokument om intellektuell frihet. Däremot anser endast 

55 procent av forskningsbiblioteken samma sak. Naturligtvis finns ingen skrivning om 

bibliotek och intellektuell frihet i FN-deklarationen, men samtidigt ligger denna 

deklaration som en självklar grund till alla dokument och skrivningar som gäller 

bibliotek inom det aktuella ämnet.93 Därför skall kanske resultatet att en fjärdedel av 

samtliga i enkäten deltagande bibliotek inte anser FN: s deklaration vara ett för dem 

relevant dokument tolkas som så att deklarationens innehåll i sig är självklart för 

svenska bibliotek, men att man inte ser en lika självklar koppling just till bibliotek vad 

gäller intellektuell frihet. Alex Byrne menar dock att de mänskliga rättigheterna måste 

ligga till grund för all biblioteksverksamhet, eftersom ”access to and transmission of 

information are essential cornerstones of human rights”.94 

Den koppling som saknas till FN-deklarationen går nog för många bibliotek i 

stället genom det dokument som står i fokus i det andra diagrammet ovan, Unesco: s 

folkbiblioteksmanifest (diagram 4). Detta eftersom Unesco är FN: s speciella organ 

för utbildning, vetenskap och kultur/kommunikation.95 Emedan manifestet är uttalat 

inriktat på folkbibliotek är det ingen överraskning att hela 87  procent av just 

folkbiblioteken anser manifestet vara ett relevant dokument, medan endast 

30 procent av forskningsbiblioteken tycker så. Tvärt om är det snarare att betrakta 

 
93 Se till exempel Byrne, 2000a, s. 257. 
94 Byrne, Alex, ”Freedom of Access to Information and Freedom of Expression in a Pluralistic 
World”, i IFLA Journal 1999:4, s. 225.  
95 Unesco: s folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest, Svenska Unescorådets skriftserie 
2000:2, bakre pärmens insida. 
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som en positiv överraskning att så pass många forsknings bibliotek tycker att 

manifestet är ett viktigt dokument. Här kan man möjligen tänka sig att de svarande 

tänkt mer på vad som är relevant för svenska bibliotek i allmänhet än vad som är 

relevant just för dem själva. Dock är det naturligtvis så att man även som 

forskningsbibliotek kan ta till sig mycket av det som står i manifestet. I manifestet som 

sådant nämns aldrig uttryc ket intellektuell frihet, men å andra sidan talas där frekvent 

om såväl demokrati, yttrande frihet som ”en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 

tankar, kultur och information”, och det är en så god definition av intellektuell frihet 

som någon. 96 

Om folk- och forskningsbibliotek uppvisar olika attityd till manifestet visar de en 

slående jämnhet i attityd med hänseende till de lagar som styr vårt land och våra 

bibliotek. Tre fjärdedelar anser att såväl bibliotekslagen som Sveriges grundlagar är 

relevanta dokument om intellektuell frihet.  

 

Diagram 5. Kunskap om Biblioteks-   Diagram 6. Kunskap om Sveriges 

lagen     grundlagar. 

Källa: Egen enkätundersökning   Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Här hade det dock varit intressant att få motiveringar till varför man tycker eller inte 

tycker att dessa lagar är relevanta. Motiveringarna hade varit av intresse i och med 

att alternativet Bibliotekslagen är att betrakta som något av en kuggfråga, eftersom 

den inte innehåller någon ko nkret skrivning om vare sig intellektuell frihet eller 

yttrandefrihet.97 Den fjärdedel av informanterna som ej kryssade i alternativet 

bibliotekslagen bör därför inte automatiskt betraktas som okunniga om lagen, utan 

kan med sitt ställningstagande i stället ha markerat en medvetenhet om denna brist i 

 
96 Unesco: s folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest, 2000, s. 9. 
97 Se Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, http://rixlex.riksdagen.se, 2002-10-10. 
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lagen. I skrivande stund förbereds dock en revidering av bibliotekslagen, och 

förhoppningsvis har man i den nya versionen tagit intryck av dem som liksom Tord 

Heljeberg menar att man bör lägga till en paragraf som ”ålägger folkbiblioteken att i 

den mån det är möjligt skaffa fram alla typer av information”. 98 Att Heljeberg enbart 

nämner folkbibliotek är som sig bör eftersom fokus i dennes magisteruppsats ligger 

på dessa, men jag ser ingen anledning till varför inte även forsk ningsbibliotek skall 

omfattas av en dylik paragraf, vilken i sig tycks som ett gott och viktigt förslag. 

SAB: s demokratigrupp efterlyser likaledes en demokratiparagraf, i form av 

”informationssystem fristående från politiska och kommersiella intressen”. 99 Även den 

intellektuella friheten borde uttryckligen nämnas i den nya lagen, men hur det blir 

återstår att se.  

Sveriges grundlagar innehåller sannolikt ingen skrivning om intellektuell frihet, 

men väl om yttrandefrihet och informationsfrihet. Med den dryga fjärdedel som ej 

anser att dessa lagar är relevanta för bibliotek med hänseende på intellektuell frihet 

kan det vara som med fallet FN-deklarationen, det vill säga att lagarna anses 

relevanta och kanske självklara, men inte uppfattas som konkret 

biblioteksanpassade, vilket de naturligtvis inte heller är. 

 

Diagram 7. Kunskap om ALA: s Library Bill of Rights. 

Källa: Egen enkätundersökning. 

ALA: s Library Bill of Rights är det alternativ fått minst antal kryss. 100 Eftersom det 

är ett nationellt amerikanskt dokument är det inte direkt anmärkningsvärt. Bland 

debattörer för intellektuell frihet anses dokumentet dock som mycket viktigt, 

 
98 Heljeberg, 1998, s. 55. Se även Steinsaphir, Marianne, ”Skärpt bibliotekslag på gång”, i 
Biblioteksbladet, 2000:3, s. 13. 
99 ”Biblioteken och demokratin”, 1999, s. 27. 
100 För närmare information, s e ALA: s  Library Bill of Rights, 
http://www.ala.org/alaorg/oif/librarybillofrights.pdf, 2001-10-01. 
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eftersom det är en tidig föregångare till bland annat IFLA: s förklaring.101 Det är också 

mer bekant för forskningsbiblioteken (20 procent) än för folkbiblioteken (9 procent). 

Ett ytterligare tecken på att Library Bill of Rights inte är känt i någon stö rre grad 

antyds av att tre bibliotek satt ett frågetecken vid just det alternativet.  

För detta alternativ och även för de övriga hade det därför varit intressant att få 

veta inte bara om man tycker att de är relevanta dokument om intellektuell frihet, 

utan huruvida man över huvud känner till dem. Två informanter låter via 

marginalkommentarer meddela att man ej har någon uppfattning om en del alternativ. 

ALA är ett av dessa, men mer anmärkningsvärt är att ett folkbibliotek enligt egen 

utsaga inte har någo n uppfattning om Unesco: s folkbiblioteksmanifest.  

Endast fem bibliotek nyttjande möjligheten att själva ange dokument de anser 

viktiga. Om detta betyder att de viktigaste dokumenten redan fanns med bland 

alternativen, eller om andra orsaker finns till att så få utnyttjade tillfället låter jag vara 

osagt. Det man anger är högskoleförordningen, information från BIBSAM, 

kommunens kulturpolitiska mål, skolbiblioteksmanifestet samt huvudmännens policy. 

Kunskap om IFLA: s förklaring 

Av de dokument som nämns ovan och som av informanterna i olika grad bedöms 

vara relevanta skrifter om intellektuell frihet är det bara det dokument som fått minst 

antal röster som i egentlig mening talar om begreppet intellektuell frihet, ALA: s 

Library Bill of Rights. Samtidigt konstaterades att det i sig inte är konstigt att så få 

känner till det, eftersom det är ett nationellt dokument. Som bekant finns dock, sedan 

tre år, IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet, ett internationellt 

dokument avsett för såväl forsknings - som folkbibliotek i världens alla länder. Denna 

bredd, tillsammans med det faktum att förklaringen när den kom verkade för en 

intensifierad debatt inte i minst svensk bibliotekspress, gör att den intar en särställning 

bland de dokument som tas upp i denna uppsats. Frågan är om förklaringen nått ut till 

svenska bibliotek med sitt viktiga budskap, och om förklaringen inneburit någon 

förändring i deras medvetande. Om dessa spörsmål handlar enkätens femte och sjätte 

fråga. Allra först den femte, som söker fastställa bibliotekens medvetandegrad: I 

mars 1999 publicerades IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 

Hur väl känner ditt bibliotek till den? Fyra svarsalternativ gavs. Ett bibliotek 

(1 procent) svarade ej på frågan.  

 

Diagram 8. Kunskap om IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 

 
101 Bowden, 1999. 
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Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Resultatet i diagrammet ovan tyder på att IFLA sannolikt har mycket arbete kvar att 

göra innan deras förklaring riktigt får fäste i den svenska biblioteks världen. Detta 

visar sig inte minst av att endast 2 procent av samtliga bibliotek anser att de mycket 

väl känner till förklaringen, vilket låter som en anmärkningsvärt låg siffra. Betydligt 

mer uppmuntrande resultat blir det om man även räknar in kategorin ganska väl. Till 

denna kunskapsnivå bekänner sig 24  procent av folkbiblioteken och 35 procent av 

forskningsbiblioteken. På samma sätt som med ALA: s dokument kan man därför 

sluta sig till att förklaringen haft större genomslagskraft på forskningsbibliotek. 

Kanske beror detta på att de tidigare inte haft tillgång till ett så pass allmängiltigt 

dokument, till skillnad från folkbiblioteken, som sedan länge haft det redan 

diskuterade folkbiblioteksmanifestet. Samtidigt måste dock konstateras att en 

genomsnittssiffra för båda bibliotekstyper på 31  procent för både mycket väl och 

ganska väl är en i sammanhanget mycket låg siffra. Anmärkningsvärt är också att så 

många som 52  procent av alla folkbibliotek anser sig ha inte så god  kunskap om 

förklaringen. Här är siffran för forskningsbibliotek något längre, 38  procent, men ändå 

hög. Om man ser till den sista kategorin kan dessutom konstateras att hela 

20 procent av de deltagande biblioteken inte alls känner till IFLA: s förklaring trots 

att den debatterats så pass flitigt i bib liotekspressen de senaste åren.  

Detta resultat synes således stå i kontrast till det tidigare resultat som talade om att 

en överväldigande majoritet av de deltagande biblioteken ansåg att just deras 

bibliotek hade en mycket eller ganska viktig roll att spela i värnandet av den 

intellektuella friheten. Likaledes tycks nu misstanken om att Jan Ristarp överdrev i 

sina farhågor just beträffande bibliotekens medvetenhet komma på skam. 1999 

skriver han att ”det inte bara handlar om att ta reda på i vilken grad denna princip 

redan finns på plats /.../ Det handlar också om att väcka denna idé, i många fall 
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kanske att återuppväcka den”, och så verkar det faktiskt vara. 102 Men kanske är det 

inte så man skall tolka resultatet av frågan. För det ä r trots allt möjligt och även troligt 

att biblioteken är medvetna om vikten av att vara med och värna den intellektuella 

friheten även om de inte är bekanta med IFLA: s förklaring, vilket också resultaten av 

tidigare frågor tyder på. Dock går det inte att komma ifrån det faktum att biblioteken i 

så hög grad inte är insatta i det egentligen enda internationella dokument som just nu 

konkret talar om bibliotek och intellektuell frihet.  

Bland de kommentarer som lämnas meddelar två informanter att de har läst 

förklaringen, men inte kommer ihåg den närmare. Ett bibliotek låter meddela att ”på 

ett litet bibliotek, dessutom underbemannade, tar det löpande arbetet så stor del av 

arbetstiden att man inte hinner hänga med som man önskade”. Visst måste man ha 

förståels e för att tiden på många bibliotek, små som stora, ofta är knapp, men om man 

inte har tid att tillgodogöra sig ett biblioteksdokument som med Alex Byrnes ord 

”syftar rakt in i demokratins hjärtepunkt” missar man en viktig källa till vägledning i 

just det löpande arbetet.103 Ett bibliotek låter dock meddela att man använt 

förklaringen då man diskuterat kulturmål i kommunen, vilket visar att och hur 

förklaringen kan fungera som hjälpmedel vid planerande och kanske även 

beslutsfattande. Kanske handlar det också om att man från IFLA:  s håll trots allt inte 

marknadsfört sin produkt i tillräckligt grad. Ett bibliotek som kryssat i kategorin inte 

så väl  kommenterar nämligen ”men nu har vi tagit del av detta”. Avsikten med frågan 

var visserligen inte att få informanterna att läsa förklaringen, men det är inte desto 

mindre en positiv bieffekt. 

Med tanke på att endast ett mindre antal bibliotek har mycket eller ganska god 

kunskap om IFLA: s dokument kan följande fråga, nummer sex i enk äten, i princip 

tyckas överflödig. Frågeställningen lyder som följer: Har förklaringen förändrat din 

och dina medarbetares medvetenhet om bibliotekens ansvar att försvara den 

intellektuella friheten? Jag väljer dock att redovisa den här, eftersom den kan ge 

en viss fördjupad förståelse för hur stor, eller i detta fall hur liten påverkan förklaringen 

haft på svenska biblioteks medvetenhet. Det in terna bortfallet var ganska stort, 

sammanlagt 10 procent för samtliga bibliotek (8 stycken). Sannolikt beror detta på 

att en del av de bibliotek som i den föregående frågan angett att de ej känner till 

förklaringen ansett denna frågeställ ning för irrelevant, eftersom man inte tycker sig 

kunna påverkas av en förklar ing man inte känner till. Föga förvånade visar de t sig att 

endast 4 procent (3 bibliotek) av alla medverkande bibliotek anser att deras 

medvetenhet påver kats av förklaringen. Intressant är dock att notera att de tre 
 

102 Ristarp, 1999, s. 10. 
103 Byrne, ”Bibliotek och demokrati”. 
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biblioteken alla är forskningsbibliotek. Antalet nej-kryss är överväldigande, med ett 

snitt på 87  procent (71 bibliotek) för samtliga medverkande. Ett bibliotek lämnar 

kommentaren ”vi har nog varit medvetna innan också”. Detta är naturligtvis viktigt att 

notera, eftersom det i någon mån bekräftar det som redan tidigare konstaterats, 

nämligen att medvetandenivån hos biblioteken om intellektuell frihet generellt sett 

tycks vara god. Det är IFLA: s förklaring man saknar medvetenhet om. Dock 

kvarstår frågan om biblioteken redan är så medvetna att innehållet i förklaringen är 

överflödigt, eller om det finns sådant i förklaringen som svenska bibliotek kan dra 

lärdom om och framför allt få vägledning från. Sannolikheten är hög för att det på varje 

arbetsplats finns någon eller några som kan dra nytta av de principer IFLA 

presenterat i sin förklaring.  

Inställning till förklaringar och principer 

Den relativa okunskapen om IFLA: s förklaring tillsammans med det varierade 

resultatet gällande hur relevanta andra lagar och deklarationer anses vara för 

intellektuell frihet föranleder en undran om biblioteken över huvud tycker att det 

behövs dylika principer. I enkätens fjärde fråga undras därför: Anser du att det 

behövs principer och förklaringar för att klargöra vilket ansvar biblioteken 

har att värna intellektuell frihet? Här gavs enbart svarsalternativen ja och nej, 

samt möjlighet att kommentera och motivera sitt svar. Det interna bortfallet var på 1 

procent (1 bibliotek). 

 

 

 

Diagram 9. Behovet av förklaringar och principer. 

Källa: Egen enkätundersökning. 
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Tvärt emot vad man kunde tro visar det sig här att drygt tre fjärdedelar av in-

formanterna (78 procent) anser att förklaringar och principer behövs. Detta trots att 

endast 31 procent anser sig ha mycket eller ganska god kunskap om den främsta 

förklaringen som just nu finns om bibliotekens ansvar att värna intellektuell frihet. Här 

finns således ytterligare tecken på att förklaringar som IFLA:  s både behövs och 

välkomnas, men att den inte marknadsförts tillräckligt. Ännu kan därför inte 

tillräckligt många bibliotekarier hörsamma Alex Byrnes uppmaning:  

Alla vi som arbetar på bibliotek bör förena oss i kampen för att bevara den intellektuella fri -
heten. IFLA proklamationen är en god startpunkt. Låt oss ordna utställningar kring den i 
våra bibliotek och propagera för den inför våra kunder och ute i samhället! 104  

 

Att döma av svaren i denna enkät är detta en god idé, men för att bibliotekarierna 

skall kunna marknadsföra förklaringen inför andra krävs först att någon lanserar den 

för dem, och vilka skall göra det om inte IFLA: s medlemmar. Dessutom har 

förklaringen endast funnits i cirka tre år, att jämföras med Unesco: s synnerligen 

välkända manifest, som gavs ut första gången 1949. 105 Med andra ord skulle det vara 

av intresse att genomföra en liknande undersökning som denna om ytterligare några 

år, när förklaringen fått chans till bättre fäste i den svenska biblioteksmyllan.  

Samtidigt kan noteras att 21 procent av biblioteken, något fler forsknings - än 

folkbibliotek, inte tycker att förklaringar om intellektuell frihet behövs. 

Förhoppningsvis beror det på att man tycker att det finns andra dokument och 

kanaler som i tillräcklig grad behandlar frågan om intellektuell frihet. Det me nar 

åtminstone en informant, som skriver att ”det är naturligt i en universitetsvärld”. 

Huruvida detta stämmer är en allt för stor fråga för att reda ut här. Att det är en fråga 

som engagerar visas av de många kommentarer som getts. Här är några:  

• ”Det är viktigt att få en verklig förståelse fö r den roll biblioteken spelar. Men i 

slutänden är det alltid det konkreta som avgör medborgarnas (och politikernas) 

syn på bibliotekets betydelse. Finns en tendens, rent generellt, till många fina mål 

och verksamhetsplaner utan tydlig förankring i verkligheten.” 

• ”Snarare tydliga diskussioner eg. Utanför biblioteksvärlden framför allt; vi 

biblioteksfolk talar ofta till de redan frälsta s.a.s., och den diskussionen bör också 

föras av andra.”  

• ” Viktigt att man är överens, menar samma saker.” 

 
104 Byrne, ”Bibliotek och demokrati”. 
105 Unesco: s folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest, s. 5. 



 41

• ”Ja, kanske. Ibland tar man en del saker för så självklara att man tror att 

principer inte behövs, och så plötsligt står man där och den intellektuella friheten 

har tagits bort utan att man egentligen märkt hur det gått till.”  

• ”Kan vara bra för framför allt folkbibliotek i nedskärningstider att visa på att 

verksamheten inte enbart handlar om barnböcker och deckare.”  

Just denna sista kommentar, för övrigt uttalad av informant på ett forsknings bibliotek, 

berör något som flera informanter är inne på. Förklaringar oc h principer behövs för att 

förklara för beslutfattare hur viktig del av biblioteksverksamheten detta med 

intellektuell frihet är. En informant menar, trots att denne svarat nej på frågan, att 

förklaringarna behöver göras kända och diskuteras mer, och det är precis den 

tendens som vi redan varit inne på, behovet av att tydliggöra.  

Även den översta kommentaren sätter fingret på något viktigt, detta att en princip 

eller förklaring inte är värd någonting om den inte går att konkretisera, göra praktisk 

verklighet av. Det är också något som Thomas Froehlich pekat på i sin artikel i IFLA 

Journal: s specialnummer, att det är yrkesvardagens agerande som är det centrala:  

It is what is habitually done that is the true measure of an information professional and this 
measure is drawn against the kinds of actions, choices and implementations that the ideal 
information professional or librarian would make in a specific context at a specific time.106  

 

Konsekvensen av att IFLA: s förklaring ännu ej synes särskilt känd ute på bib lioteken 

blir dock att det inte går att säga hur praktiskt användbar den egent ligen är. 

Förklaringen har inte nått ut i biblioteksvardagen ännu.  

Förekomst av handlingsplaner och urvalspolicys 

När nu biblioteken inte i någon större grad har tagit denna internationella för klaring 

om intellektuell frihet och bibliotek till sig faller det sig naturligt att fråga om de i stället 

har någon egen skrivelse i ämnet som fyller det behov av principer som enligt ovan 

ställda fråga ändå finns. Detta vore inte minst logiskt med tanke på att en förklaring 

som liksom IFLA: s har formulerats för att passa så många bibliotek som möjligt i så 

många länder som möjligt rimligen tvingas till generaliseringar som kan göra det svårt 

för enskilda bibliotek att ta den till sig i sin helhet.107 I enkätens åttonde fråga undrar 

jag därför: Har ditt bibliotek någon egen handlingsplan för arbetet med att 

 
106 Froehlich, 2000, s. 271. 
107 Ett viktigt mål för IFLA/FAIFE är just att fungera som ett stöd för bibliotek  i länder som 
befinner sig ett demokratiskt uppbyggnadsskede, eller rent av återfinns i en diktatur. Ristarp, 
1999, s. 10. 
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värna den intellektuella friheten? Även här gavs svarsalternativet ja och nej, med 

möjlighet att kommentera. Samtliga informanter har svarat på frågan.  

Av svaren att döma ligger dock förklaringen till det ovan deklarerade ointresset 

för eller okunskapen om den internationella förklaring som finns inte i att man har en 

egen handlingsplan för hur att värna intellektuell frihet. Endast 7 procent (6 bibliotek) 

av samtliga informanter säger sig ha en sådan. Här finns emellertid en viss skillnad: 

10 procent av folkbiblioteken har en handlingsplan medan endast 5 procent av 

forskningsbiblioteken har en sådan. Hur skall man då tolka detta resultat? Å ena sidan 

låter 7  procent som en mycket låg siffra med tanke på hur viktig biblioteken ändå 

tycker att frågan om intellektuell frihet är. Om man å andra sidan ser det som att 

medvetandenivån vad gäller intellektuell frihet successivt kan komma att höjas under 

förutsättning att frågan fortsätter att debatteras och diskuteras kan den ses som en 

början på något positivt. En tiondel av folkbiblio teken säger sig ju ha en handlingsplan, 

och det är en god grund att bygga på.  Om dessa 10 procent, motsvarande fyra 

bibliotek, har tagit hänsyn till just IFLA: s förklaring är okänt. Rimligen borde dock 

förklaringen kunna fungera som en generell grund att bygga någonting mer specifikt 

av, någonting som är anpassad efter de förutsättningar som varje enskilt bibliotek har. 

Av de kommentarer som lämnats anger två av de folkbibliotek som kryssat ja att 

de arbetar efter mål och program beslutade på kommunal n ivå. Ett annat bibliotek 

anger att de har ”allmänna villkor för användningen av biblioteks- och 

informationstjänster”. Ett sista bibliotek hänvisar till en oskriven plan i form av en 

återkommande diskussion. Svaret ger en fingervisning om att fråge ställningen varit 

möjlig att tolka på olika sätt. Detta på grund av att jag inte specificerat om det gäller 

en skriftlig plan eller ej. En hel del bibliotek som kryssat i nej-rutan har också 

kommenterat att de trots allt har någon form av plan, även om den inte ä r en specifik 

plan enbart för intellektuell frihet. Slutligen kan jag inte för läsaren undanhålla 

kommentaren från den ständigt stres sade bibliotekarien: ”planer och planer – hinner 

ej!” 

Nå, om man nu ute på biblioteken av en eller annan anledning inte h ar gjort sig tid 

att formulera en handlingsplan i vilket det tagits hänsyn till intellektuell frihet kanske 

det beror på att man löst frågan på ett annat sätt. En central och mycket viktig del av 

bibliotekens verksamhet handlar om inköp av material, eftersom det materialet sedan 

utgör själva det nav kring vilket hela verksamheten cirkulerar. Samtidigt är just 

inköpsbiten en svår fråga, eftersom den måste balansera mellan å ena sidan begränsad 

ekonomi och å andra sidan ett antal användargrupper som alla vil l få sina behov och 

önskemål tillgodosedda. Som beslutfattare står mitt i detta bibliotekarierna och för att 

kunna fatta ekonomiskt försvarbara och rättvisande beslut torde dessa vara i behov 

av någon form av vägledning. Detta inte minst med tanke på att det många gånger kan 
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vara svårt för bibliotekarien att utan vägledning undvika att ta hänsyn till den egna 

moraliska uppfattningen vid val av vad som skall köpas in. Thomas J. Froehlich 

menar att ”it is true that librarians do and should make decisions about book 

selections and there is a long-standing tradition of libraries that has been oriented to 

raising the education and moral fiber of its patrons”.108 För att se om det finns någon 

policy som stöd i dessa knepiga frågor undrade jag därför i fråga 9a: Har ditt 

bibliotek en officiell urvalspolicy som reglerar urvalsförfarandet vid inköp av 

material? Ja och nej fanns som svarsalternativ och möjlighet till kommentar gavs. 

Internt bortfall i denna fråga var totalt 2  procent (2 bibliotek). 

 

Diagram 10. Förekomst av officiell urvalspolicy. 

Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Här ser vi en markant skillnad gentemot föregående fråga. Medan endast 7 procent 

säger sig ha en handlingsplan har hela 48 procent av samtliga bibliotek en urvalsplan 

för reglering av inköp av material. Det är dock stor skillnad mellan bibliotekstyperna 

här: 59 procent av folkbiblioteken har en officiell urvalspolicy, medan endast 

35 procent av forskningsbiblioteken har det, en skillnad på 24  procent.  

Med tanke på denna uppsats huvudtema måste man dock fråga sig om det alltid 

ligger i den intellektuella frihetens intresse att det finns en urvalspolicy. Anna Dahl 

konstaterar i sitt debattinlägg i Bibliotek i samhälle att ”en sådan policy begränsar 

bibliotekets utbud genom sina direktiv”.109 Hon menar att det med tanke på detta är 

svårt att hävda att bibliotekarierna är neutrala och opar tiska. Till saken hör att Dahls 

ståndpunkt i frågan är att bibliotekarier inte ska behöva vara neutrala, utan att de, 

 
108 Froehlich, 1997, s. 48. 
109 Dahl, 2000, s. 5. 
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inom gränsen för FN: s stadgar, bör kunna få sätta gränser. 110 Det är dock knappast 

troligt att en urvalspolicy, rätt formulerad, skulle orsaka större ingrepp i den 

intellektuella friheten än vad avsaknaden av en riskerar att göra. Viktigt att komma 

ihåg i diskussionen om urvals policys är att det här kan råda stor skillnad mellan folk - 

och forskningsbibliotek, något som fler a informanter också påpekar:  

• ”Ett forskningsbibliotek köper in ämnesrelevant litteratur som låntagarna 

efterlyser. Köper säkert en del som folkbiblioteken ratar av kvalitetsskäl.” 

• ”Beståndet ska ha anknytning till/vara viktig för den undervisning och forskning 

som finns här. I viss mån köper vi även sådant som inte direkt har det.”  

I någon mån kan man därför misstänka att detta är ett av de tillfällen då ett allt för 

snävt tillämpande av regler om intellektuell frihet i själva verket skulle motverka 

intellektuell frihet så som den är tänkt, just det som Thomas J.  Froehlich varnade för 

tidigare.111 Detta eftersom forskningsbiblioteken just i forskningssyfte av 

nödvändighet måste köpa in sådant material som ett folk bibliotek med åberopande av 

kvalitetsskäl skulle kunna neka, precis som den första kommentaren låter antyda. 

Dock kan man fråga sig om det inte ändå behövs en urvalspolicy för att se till att den 

intellektuella friheten vare sig hävdas för strikt eller negligeras. Samtidigt är det som 

en informant kommenterar ”svårt att utarbeta sådana dokument som verkligen 

fungerar”. Men att någonting är svårt är inte en särskilt god anledning att inte försöka. 

Ett bibliotek anger också att de arbetar på en förvärvspolicy som ska ge utrymme för 

intellektuell frihet. Kanske inverkade frågans formulering, att det gällde en ”officiell 

urvalspolicy”, på hur biblioteken svarade. För, som vi skall se litet längre fram, har 

alla bibliotek, officiell policy eller ej, ett antal kriterier för vad som bör och inte bör 

köpas in. 

Är det då självklart att de bibliotek som har en urvalspolicy i och med den tagit 

hänsyn till frågan om intellektuell frihet? Nej blir svaret om man ser till resultatet av 

den följdfråga som ställdes till dem som svarat ja  på frågan om de har en urvalspolicy. 

Frågeställningen i 9b lyder: Om ja, har där tagits ställning till frågan om 

intellektuell frihet? Av de sammanlagt 39 bibliotek som sade sig ha en urvalspolicy 

är det bara 19 (49 procent av ja-svaren) som i den tagit hänsyn till intellektuell frihet. 

Återigen är det övervikt för folkbiblioteken som står för 14 av de 19 jakande svaren. 

Det kan låta som litet att endast 19 av de 39 svarat jakande på även denna fråga, men 

sannolikt är det så som en informant skriver, att man inte specifikt formulerat det som 
 

110 Dahl, 2000, s. 6. 
111 Froehlich, 2000, s. 271. 
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intellektuell frihet. För vi ska inte glömma bort att intellektuell frihet som angavs i 

begreppsdefinitionen är att betrakta som ett samlingsbegrepp. I själva verket är det 

nog så att de allra flesta bibliotek som har en urvalspolicy har tagit hänsyn till 

åtminstone några av de spörsmål som kan innefattas i det samlande begreppet ovan, 

det är bara det att man formulerat som yttrandefrihet, informationsfrihet med mera. 

I och med frågeställningen ovan är den mer generella  delen av enkäten redovisad. 

Den har framför allt fokuserat på bibliotekens inställning till och kunskap om 

intellektuell frihet. Särskilt intresse har riktats emot deras kunskap om de regler och 

principer som finns. Resultatet hittills tyder på att biblioteken åtminstone i teorin är väl 

medvetna om vikten av att värna den intellektuella friheten. Däremot är det lite sämre 

med deras medvetenhet om specifika dokument, inte minst IFLA: s förklaring. Likaså 

är det relativt få bibliotek som har en egen handlingsplan för att värna intellektuell 

frihet eller en urvalspolicy där hänsyn tagits till det samma.  

Praktisk tillämpning av intellektuell frihet 

Ovan konstateras dock att medvetenheten inte bara skall mätas i form av kunskap 

om dokument eller egna skrivelser, utan att den kan finns på ett annat plan som en 

självklar del av det dagliga arbetet. Frågan som ställs inför det andr a avsnittet av 

enkätredovisningen blir därför hur de teoretiska kunskaperna som påvisats eller 

saknats ovan visar sig i det praktiska arbetet på biblioteken, och framför allt i de 

beslutssituationer som uppstår och som i högsta grad påverkas av kunskapen om och 

inställningen till intellektuell frihet. 

Varför biblioteken ej köper in visst material 

Efter att ha konstaterat att knappt hälften av biblioteken i sina svar angivit att de har 

en urvalspolicy som stöd vid inköp av material faller det sig naturligt att gå vidare och 

fråga vad man i praktiken har för kriterier vid urvalet, oavsett om man har en policy 

eller ej. I fråga 9c  ville jag därför veta: Av vilka orsaker skulle ditt bibliotek kunna 

tänka sig att ej köpa in material? Det interna bortfallet här var ganska stort, totalt 

12 bibliotek (15 procent) valde att ej svara på frågan. Innan redovisningen kan det 

också vara på  plats att påminna om den av Froehlich omtalande balansen mellan urval 

och censur som han menar finns på många arbetsplatser som sysslar med information. 

Det finns ett urval som kan vara både nödvändigt och riktigt i enlighet med eventuell 

policy och inriktning på verksamhet. 112 Det problematiska är att det inte finns någon 

 
112 Froehlich, 1997, s. 46. 
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tydlig linje som skiljer denna typ av urval från urval som gränsar till eller är 

censurerande. 

Av svaren att döma kan konstateras att det finns båda likheter och skillnader 

mellan bibliotekstyperna gällande vilka kriterier som tillåts avgöra om ett material ej 

skall köpas in. Först de orsaker som flest folk- och forskningsbibliotek angivit: 

• rasistiskt material 

• pornografiskt material  

• ekonomiska skäl 

De angivna skälen är på inget sätt överraskande eller egentligen anmärknings värda. 

Att rasistiskt och pornografiskt material i hög grad ratas tycks helt i sin ordning, 

eftersom det är att betrakta som både stötande och förtryckande. Ändå finns det de 

som menar att sådant material måste få samma utrymme som an nat på biblioteken om 

inte den intellektuella friheten skall naggas i kanten. Som bekant leds denna grupp av 

herrar Byrne och Ristarp, såsom representanter för den organisation som hårdast 

drivit frågan om intellektuell frihet de senaste åren. ”Även de obehagliga, aparta, 

omoraliska och rent av de odemokratiska åsikterna måste få lov att rymmas på 

bibliotekens hyllor”, menar Jan Ristarp.113 Alex Byrne förtydligar:  

there is  no book which should not be collected, no website which should not be accessed. 
Libraries must of course select materials for relevance and quality; they must seek to de-
velop balanced collections in areas of interest, applying available funding to represent all 
relevant views as well as possible. But libraries must not colour their selection by views 
about the ’acceptability’, ’offensiveness’, political or ideological slant of the materials they 
collect.114 

Det kan inte förnekas att det finns en viktig poäng i dessa kommentarer. Om 

biblioteket skall var en spegel av verkligheten måste ju även den mindre ange näma 

sidan av den beredas rum, inte minst för att skapa utrymme för debatt. Å andra sidan 

återfinns en lika viktig poäng hos dem som menar att det är ett absurt påstående att 

biblioteken inte ska ha rätt att neka att ta in nazistisk litteratur eller pedofiltidskrifter. 

Detta påpekas inte minst av Edwardson och Elofsson i deras magisteruppsats från 

2001, där man konstaterar att såväl barnpornografi som hets mot folkgrupp är 

förbjudet i lag.115 Det är med andra ord en svår balansgång att gå för biblioteken, där 

man egentligen aldrig tycks kunna göra helt rätt. Då kan det låta som ett mer 

 
113 Ristarp, 1999, s. 10. 
114 Byrne, 2000b. 
115 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 43. 
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obestridligt argument att låta bli att köpa in material på grund av att man inte har råd. 

Detta dock under förutsättning att det inte alltid är samma typ av material som på det 

viset avvisas, utan att den ekonomiska begränsningen, som i sig är oundviklig, 

fördelas på alla slags material så att det håller sig till att vara urval och inte glider över i 

censur. 

Det finns emellertid en mycket viktig skillnad mellan de två biblioteks typerna här. 

Forskningsbibliotek kommer tvivelsutan att då och då hamna i situationer d är man 

genom att fullfölja sitt uppdrag att vara ett stöd för högskolans forskning tvingas köpa 

in sådant material som kan vara så väl rasistiskt som pornografiskt. Så här skriver ett 

forskningsbibliotek om hur man resonerar: ”Material som strider mot ex. 

yttrandefriheten enligt svensk grundlag köps inte in i regel. Om det ska användas till 

forskning tar vi ställning i varje enskilt fall efter diskussion med forskare.” 

Forskningsbibliotekens koppling till universitetet/högskolan gör därför deras 

valmöjligheter i urvalssituationer starkt begränsade: målgruppens sammansättning 

bestäms av vilka utbildningar som finns på respektive högskola, och utbildningarna 

styr de ämnen som det undervisas i, något som också bekräftas av flera kommentarer.  

Man har en tydlig målgrupp och likaledes tydliga direktiv från sina huvudmän gällande 

bibliotekets inriktning. De två för forskningsbibliotek mest frekventa orsaker man 

angivit för att ej köpa in visst material utöver de ovan presenterade är också att 

materialet dels inte är ämnesrelevant, dels inte är målgruppsrelevant.  

Folkbiblioteken å sin sida anger de följande för dem vanligaste orsakerna till att 

ett visst material ej blir inköpt: 

• för smalt 

• dålig kvalitet  

• våldsförhärligande  

• brott emot de mänskliga rättigheterna 

Av de fyra punkterna ovan är särskilt de två översta att betrakta som svåra av -

vägningar med hänseende till intellektuell frihet. Detta eftersom det i högsta grad 

handlar om subjektiv bedömning. För vem är ett visst material för smalt, och vad är 

egentligen dålig kvalitet? Här krävs att biblioteken har klart defini erade målgrupper, så 

att de utifrån dessa kan motivera att materialet faller utanför dessa specifika 

målgruppers intressen. Dock menar Thomas J. Froehlich att ”The problem is 

determining just what is subversive to the interests of the group, organization, those in 
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power or society”, och så är det naturligtvis. 116 En målgrupp är sällan eller aldrig 

entydigt avgränsad gentemot andra målgrupper vad gäller behov och önskemål. Och 

även om man lyckas ta reda på en viss målgrupps intressen innebär det samtidigt att 

man missgynnar andra grupper bara i och med det att de inte valts ut som 

prioriterade. De två sista punkterna ovan tycks lättare att försvara även med 

utgångspunkt i intellektuell frihet, i synnerhet den sista. IFLA: s förklaring utgår ifrån 

FN: s förklaring om de mänskliga rättigheterna, och ett brott emot denna är ett brott 

emot allt som intellektuell frihet står för. Visst kan man hävda att varje individ själv  

borde få bestämma vilket material man ska få tillgång till, men det är knappast är att 

betraktas som en mänsklig rättighet att få tillgång till just vålds förhärligande material, 

och det är knappast heller ett ”stöd för livslångt lä rande, självständigt beslutsfattande 

och kulturell utveckling” som det står i IFLA-förklaringens andra punkt.117 Det är 

dock viktigt att komma ihåg att be dömningen av vad som är att betrakta som 

våldsförhärligande material är mycket vansklig, eftersom olika individer och grupper 

gör olika bedömningar. 

Utöver de ovan presenterade orsakerna till att biblioteken kan tänka sig att inte 

köpa in ett visst material har det angivits ett stort antal olika orsaker som fått spridda 

röster av båda bibliotekstyper. Bland dessa kan nämnas propa ganda, olagligt eller 

könsdiskriminerande material, kiosklitteratur och vetenskaplig/saklig undermålighet. 

Att speciellt forskningsbiblioteken anger så många olika orsaker fö rutom ämnes- och 

målgruppsrelevans är en fingervis ning om att en specifikt utmejslad profil på 

verksamheten inte nödvändigtvis gör bibliotekens urvalssituation enklare, och därmed 

inte heller deras förhållningssätt till frågan om intellektuell frihet. At t 

forskningsbiblioteken köper sådant material som folkbiblioteken ratar betyder inte 

heller nödvändigtvis att de är bättre på att värna den intellektuella friheten, utan bara 

att de har tydligare riktlinjer att följa vad gäller högskolans övergripande inriktning 

och mål sättning, vilka ibland kräver att man köper in material som folkbibliotek avstår 

ifrån. Med tanke på att folkbiblioteken i allt högre grad får högskolestudenter som 

aktiva och krävande användare kommer rimligen situationen att successivt förändras 

även för dem, men bibliotekstyperna står redan nu så pass nära var andra i sättet att se 

på urvalskriterier att det knappast kommer att bli en allt för stor omställning. Denna 

tanke stöds också att några folkbibliotek kommenterar att de har andra, mindre 

strikta urvalskriterier om det gäller forskare eller studenter. 

 Huruvida biblioteken med ovanstående urvalskriterier bedriver yrkesmäs sigt 

urval, eller ägnar sig åt otillbörlig begränsning i form av censur är, som alltid, inte 
 

116 Froehlich, 1997, s. 46. 
117 Se bilaga 3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.  
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alldeles lätt att avgöra. Å ena sidan kan man hävda att biblioteken genom att inte 

köpa in så kallad kiosklitteratur gör ett urval där dylika böcker faller bort på grund av 

undermålig kvalitet, å andra sidan kan man hävda att bibliotekarien genom att välja 

bort kiosklitteratur gör så på grund av han/hon, personligen eller som del av en 

yrkesgrupp, inte anser att det är bra litteratur. Den första varianten tycks vara helt 

linje med IFLA-förklaringens femte punkt som säger att urvalet skall styras av 

yrkesmässiga övervägande. I samma punkt står även att urvalet inte bör styras av 

moraliska åsikter, vilket den andra varianten måste sägas göra. 118 Trots att det kan 

vara en god vägledning att som tidigare diskuterats ha en urvalspolicy är det därför 

viktigt att inte låta denna få en cementerande inverkan på urvalsförfarandet. Varje 

potentiellt nytillskott till samlingen måste betraktas för sig, och varje gång måste man 

samvetsgrant fråga sig på vilka grunde r man egentligen fattar beslutet att köpa in eller 

ej. På detta vis undviker man förhoppningsvis också den effekt som annars blir följden 

av en generell uteslutning av en viss typ av material som Froehlich varnar särskilt 

för. Detta eftersom vi här står inför den i forskningsöversikten presenterade 

distinktionen mellan en urvalssituation där ett specifikt exemplar väljs bort, och en 

censursituation, där en hel kategori nekas plats på biblio teket.119 

Inställning till fjärrlån  

Men även om svenska bibliotek av olika skäl väljer att inte köpa in visst material 

betyder inte det att de automatiskt nekar användare tillgång till det. Man kan välja att 

i stället låna in materialet från ett annat bibliotek. För att få reda på de medverkande 

bibliotekens inställning till ett dylikt förfarande ställdes i 9d frågan: Accepterar 

biblioteket att i sådana fall fjärrlån a samma material från ett annat bibliotek?  

Fyra svarsalternativ för gradering av inställning gavs. Det interna bortfallet var även i 

denna fråga ganska stort, totalt sett 17  procent (14 bibliotek). 

 

 

 

 

Diagram 11. Inställning till fjärrlån.  

 
118 Se bilaga 3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
119 Froehlich, 1997, s. 46. 
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Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Här visar det sig att bibliotekens åsikter skiljer sig ganska mycket åt, både inom 

respektive bibliotekstyp och framför allt mellan de två typerna. Bland folkbiblioteken 

kan endast 38 procent tänka sig att över huvud taget fjärrlåna in material de valt att 

själva ej köpa in, samtidigt som nästan hälften av folkbiblioteksinformanterna 

(49 procent) anger att de aldrig skulle fjärrlåna in materialet. Här är nej -siffran för 

forskningsbiblioteken endast hälften, 25 procent. Följaktligen är det betydligt fler av 

dessa bibliotek som kan tänka sig att fjärrlåna i material de själva valt bort. Dock har 

endast 10 procent av forskningsbiblioteken angett att de alltid lånar in ifrågavarande 

material. Att frågeställningen som sådan kanske är att betrakta som något grovhuggen 

visas av några kommentarer, som pekar på att deras beslut om fjärrlån delvis beror på 

av vilken anledning man valt bort ett material. Exempelvis menar ett folkbibliotek att 

de alltid lånar in materialet ”om det berott på ekonomin + om materialet är udda, men 

inte om vi avstått av annat skäl om inte tiden förändrat synen på materialet”. Ett par 

informanter, som inte kryssat i något svarsalter nativ, menar att frågeställningen inte är 

aktuell, eftersom man som forskningsbibliotek måste tillåta fjärrlån om det gäller 

forskning.  Precis som i föregående fråga anger flera folkbibliotek att man alltid gör 

undantag för just forskare även om man i övrigt nekar fjärrlån.  

Frågan som uppkommer här är dock: har bibliotek över huvud rätt att neka 

fjärrlån, och i så fall när? 1996 gjordes två JO -anmälningar emot folkbibliotek som 

vägrat fjärrlåna hem material. Ett bibliotek ha de nekat fjärrlån eftersom man av 

kvalitetsskäl valt att ej köpa in en bok. Det andra biblioteket hade låtit sitt beslut 

påverkas av vem låntagaren var och vilket syfte denne hade med lånet. Av JO:  s 

uttalanden som kom 1998 framgår att det bibliotek som av kvalitetsskäl nekat fjärrlån 

varit i sin fulla rätt, eftersom folkbibliotekens fjärrlåneverksamhet är frivillig och 

hänsyn skall tas till både innehåll och kva litet. Det andra biblioteket hade däremot 

agerar på ett oacceptabelt sätt, efter som man gått med på att låna ut en judehatisk 

skrift först efter att låntagaren bevisat att han hade ett seriöst syfte med sin önskan om 

lån. 120 Vän av ordning kan dock konstatera att särskilt det faktum att folkbiblioteken 

får ta hänsyn till innehåll när det gäller fjärrlån ty cks omöjlig att förena med tanken på 

fullständig intellektuell frihet så som Alex Byrne och Jan Ristarp ser den. Och de 

folkbibliotek som gör undantag för just forskare kan i värsta fall begå lagbrott, 

eftersom man då gör skillnad på person genom att fråg a efter syfte. Paradoxalt nog blir 

 
120 Harnesk, Jakob, ”Bibliotek har rätt att vägra fjärrlån”, på SvB direkt, 
http://www.svb.se/perl/svb/artikel.cgi?id=540, 2001-01-23. Finns även i tryckt form, se Svensk 
bokhandel, 1998:4. 
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det därför så att biblioteken tycks ha rätt att neka att låna in materialet bara de nekar 

alla, vilket knappast är tanken bakom den formulering i IFLA-förklaringens sjunde 

punkt som säger att bibliotek skall ”ställa material, hjälpmedel och tjänster till 

förfogande för alla användare på lika villkor”. 121 

Inställning till att neka användare tillgång till material  

Efter att ha undersökt i vilken grad biblioteken kan tänka sig att ej tillgängliggöra visst 

material faller det sig naturligt att närmare undersöka frågan även med ett 

användarfokus, för att se om det möjligen finns ett samband mellan det bortvalda 

materialet och antalet nekade användare. I fråga 12a undrar jag där för: Har ditt 

bibliotek någon gång nekat en användare tillgång till ett visst material?  Endast ja 

och nej fanns som svarsalternativ. Det interna bortfallet var på totalt 7  procent 

(6 bibliotek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12. Att neka användare tillgång till material. 

Källa: Egen enkätundersökning. 

 
121 Se bilaga 3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
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En viss skillnad syns här mellan de två bibliotekstyperna, där folkbiblioteken i något 

högre grad (43 procent) nekat användare tillgång jämfört med forsk ningsbiblioteken 

(35 procent).  

Det kan låta mycket att s å många som två femtedelar av samtliga bibliotek 

(39 procent) någon gång har nekat användare tillgång till visst material, men för att få 

perspektiv på detta krävs att vi även ser till hur vanligt förekommande detta är. 

Därför frågades i 12c: Hur ofta händer det att någon blir nekad?  Här gavs 

svarsalternativen varje dag, varje vecka, varje månad  samt varje år . Det interna 

bortfallet var högt, hela 9 bibliotek (av 32 ja-svar). Av dessa var tre folkbibliotek 

och sex forskningsbibliotek. Eftersom redovisningen därför endast baseras på 

23 informanter väljer jag här att presentera resultatet i antal bibliotek i stället för i 

procent, eftersom det senare på grund av det begränsade antalet skulle kunna bli 

missvisande. En bidragande orsak till det stora interna bortfallet beror sannolikt på att 

ytterligare ett svarsalternativ hade behövts, nämligen mer sällan än varje år. Flera 

kommenterar just att det har skett att användare nekats tillgång till material, men inte 

så ofta som varje år. Varje år  är annars den kategori som fått flest kryss, 12 

folkbibliotek och 5 forskningsbibliotek. Alternativen varje månad  respektive varje 

vecka har fått ströröster, medan inte något bibliotek kryssat för alternativet varje 

dag. Det tycks således som om det är förhållandevis sällsy nt att biblioteken hamnar i 

en situation där de tvingas neka en användare tillgång till material.  

För att ändå kunna bedöma om de fall där användare faktiskt blir nekade på något 

vis inkräktar på deras intellektuella frihet valde jag att i 12b ställa ytte rligare en 

följdfråga till dem som svarat ja på frågan om det händer att de nekar användare 

tillgång till visst material. Frågeställningen löd: Om ja, av vilken anledning blev 

användaren nekad? För att inte styra informanternas svar var frågan öppen. Tank en 

bakom frågan var att ta reda på om det finns andra or saker till att en användare blir 

nekad förutom de som framkommit tidigare, det vill säga på grund av materialets art 

eller av ekonomiska orsaker. Detta eftersom vi redan har kunnat konstatera att 

biblioteken i viss mån har rätt att neka tillgång till material på grund av dess innehåll 

eller kvalitet, men samtidigt ej har rätt att neka en användare på grund av vem denne 

är. Det visar sig dock att ytterst få bibliotek angett att de nekat någon tillgång  till 

material på grund vem denne är. De som gjort så anger i de flesta fall situationer där 

användare blivit temporärt avstängda på grund av att de besökt porrsajter på Internet. 

Ett forskningsbibliotek anger dock att man nekat en användare som sökt rasistiskt 

och pornografiskt material och dessutom antastat en annan besökare.  

Det kan diskuteras huruvida det är rätt att förbjuda användare att titta på porr på  

bibliotekens datorer om man resonerar i enlighet med Ristarps och Byrnes 
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tankebanor att allt skall göras tillgängligt, och det är också något som närmare 

kommer att tas upp längre fram i uppsatsen. Vad gäller fallet med användaren som 

antastade en annan användare skulle herrarna knappast ha något att invända; tvärt om 

innebär beteendet om något ett potentiellt intrång i en annan människas intellektuella 

frihetssfär. Detta eftersom den antastade på ett oacceptabelt sätt blir störd och 

kränkt, och kanske i fortsättningen tvekar att gå till biblioteket, vilket begränsar 

dennes möjligheter att söka information. Övriga skäl som anges är helt i linje med 

dem som presenterats som svar på fråga 9c gällande varför man ej köper in visst 

material. Ett bibliotek anger dock som skäl till nekandet att användaren ”ville låna en 

bok om hur man gör bomber!!” Under förutsättning att biblioteket inte självt har en 

sådan bok, vilket inte framgår, är de sannolikt i sin fulla rätt att neka fjärrlån med 

hänvisning till innehåll. Om de däremot har boken är det i enlighet med Thomas 

J. Froehlichs resonemang tveksamt om man bör neka. Detta eftersom det alltid är 

svårt för en bibliotekarie att utröna vilket syfte som finns bakom varje enskild 

användares önskan. Allra viktigast är dock att man inte låter dylika, mycket sällsynta 

och extrema fall, bli en norm för andra, mer vanligt förekommande situationer, så 

kallat ”reasoning-by-crisis”.122  

Intressant nog har inte något bibliotek angett att de nekat användare  på grund av 

ålder, vilket annars tycks som något som skulle kunna inträffa. Huru vida det är ett 

tecken på att dylika situationer aldrig uppkommer eller om man av annat skäl inte 

angett det, är dock omöjligt att bedöma. Det hade möjligen kunnat avgöras om 

frågan haft fasta svarsalternativ, men samtidigt hade det inneburit en styrning av 

svaren som varit begränsande på annat sätt.  

Det finns dock fall ur verkligheten som visar att det trots allt händer att svenska 

bibliotek inte alltid är konsekventa i sin strävan att behandla alla användare lika. Ett 

exempel ur denna verklighet är det i pressen omskrivna fallet där Örebro 

Universitetsbibliotek anmälts till HomO (Ombudsmannen mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning) eftersom man vägrat låta en gaytidning ligga framme bland övriga 

tidningar och tidskrifter.123 Den som vill läsa den måste således först beställa fram den, 

ett förfarande som knappast innebär att material ställs till förfogande för alla 

användare på lika villkor, som det står i IFLA -förklaringens sjunde 

punkt.124 Personalen lär ha motiverat förfarandet med att det bland annat innebar 

 
122 Froehlich, 1997, s. 61. 
123 ”Örebro Universitetsbibliotek gömmer gaytidning”, i VLT, 
http://www.vlt.se/nytt/2001oktober/2001-10-020316.shtml, 2001-12-20. Artikeln publicerad 2001-
10-02. 
124 Se bilaga  3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.  
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arbetsmiljöproblem att handskas med tidningen.125 Motiveringen är svårbegriplig.  Som 

redan konstaterats bör bibliotekarier akta sig för att moralisera, vilket tycks ha varit 

fallet här. Homosexualitet handlar om sexuell läggning och livsstil, inte om perverst 

eller brottsligt agerande. Förfarandet är dock förhoppningsvis ett undantagsfall.  

Begränsning av material på Internetdatorer  

Så långt har diskussionen koncentrats till begr änsning av material genom någon form 

av urval, ett urval som styr inte bara de egna inköpen, utan även synen på vad som 

sedan bör fjärrlånas in. Men det finns en annan typ av be gränsning också, som sker 

av det material biblioteket redan har köpt in, antingen direkt eller indirekt. Det jag 

avser här är Internet, en källa till intensiv diskussion av vad som bör vara tillgängligt 

på ett bibliotek och vilka ingrip anden som är att betrakta som censurerande eller ej. 

Med anledning av detta frågade jag i 10a: Finns det på ditt bibliotek någon 

begränsning av vilket material som görs tillgängligt på publika datorer med 

Internetuppkoppling?  

 

 

 

 

 

Diagram 13. Begränsning av Internetdatorers utbud. 

Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Svarsalternativen som gavs var ja och nej. Det interna bortfallet var 4 procent 

(3 bibliotek). Att frågan möjligen var något vag vad gäller definitionen av ordet 

 
125 ”Örebro Universitetsbibliotek gömmer gaytidning”. 
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begränsning antyds av att tre bibliotek svarar nej på denna fråga för att sedan ändå 

ange att de inte fritt tillåter tillgång till visst material.  

Även i denna fråga visar det sig finnas ganska stora skillnader mellan de två 

bibliotekstyperna. Medan endast en tredjedel av forskningsbiblioteken säger sig 

begränsa utbudet på Internetdatorer (30  procent) är motsvarande siffra för 

folkbiblioteken hela 55 procent, drygt häften. Här hade det varit intressant med en 

följdfråga för att ta reda på hur denna begränsning kommer till stån d. En sådan 

förfrågan gjordes dock av Erik Edwardson och Jonas Elofsson i deras 

magisteruppsats från 2001. De frågade 42 folk - och länsbibliotek i vilken utsträckning 

de använder filter respektive skriftliga regler för att begränsa utbudet på Internet. 

Resultatet gav vid hand att 30 av de 42 biblioteken (71 procent) sade sig använda 

någon form av filter för att begränsa utbudet på samtliga datorer, medan endast 

5 bibliotek (12 procent) hade skriftliga regler för användning alla datorer. Ett mindre 

antal hade filter eller regler för vissa datorer. Endast sju av de 42 (17 procent) sade 

sig inte ha några filter över huvud taget.126  

Totalt sett är procentantalet för dem som på något vis begränsar utbudet på nå gra 

eller alla datorer hela 76 procent. Detta skall jämföras med att endast 55 procent av 

folkbiblioteken i denna uppsats undersökning säger sig begränsa utbudet på 

Internetdatorer. Den stora skillnaden kan sannolikt förklaras av sättet på vilket urvalet 

av informanter gjorts. Medan denna uppsats enkät på folkbiblioteksidan baseras på 

slumpmässigt urval med relativt jämn fördelning mellan små och stora bibliotek så 

valde Edwardson och Elofsson att skicka sin enkät till bibliotek i de mest folkrika 

kommunerna.127  

Även om Borås -undersökningen enbart handlar om folkbibliotek finns det vissa 

intressanta tendenser att peka på för denna uppsats räkning. Det är slå ende att så pass 

många bibliotek väljer att installera filter, som är ett direkt ingrepp i resurstillgången, 

medan skriftliga regler som har en mer indirekt och mindre förbjudande effekt nyttjas 

av relativt få bibliotek. Detta är också något som bis-debattören Anna Dahl pekar på 

som en klar fördel med regler, nämligen att ”regler för användningen av 

folkbibliotekens datorer inte är att förbjuda en viss typ av material, det kan endast en 

lagtext göra. Yttrandefriheten kvarstår och porrsiter och nynassars helgnöje med 

den”.128 Det ironiska tonfallet till trots gör Dahl en mycket viktig poäng här. Det är 

inte säkert att regler följs, men de gör sannolikt viss nytta samtidigt som inget intrång 

görs i den frihet som yttrandet och intellektet har rätt till.  

 
126 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 55. 
127 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 6. 
128 Dahl, 2000, s. 6. 
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Av de kommentarer som givits i denna uppsats säger endast två folkbiblio tek att 

de har filter eller spärrar installerade. I övrigt har man någon form av skriftliga regler 

eller anslag i anslutning till datorerna. Även forskningsbibliotekens informanter anger 

att det finns anslag vid datorerna. Flera säger också att de följer SUNET: s etiska 

regler. Inget forskningsbibliotek anger att de har filter i datorerna. Ett av de 

forskningsbibliotek som svarat nej på frågan om begränsning gör också den viktiga 

anmärkningen att ”forskningen måste ha tillgång till h ela Internet”, vilket är helt i linje 

med de åsikter som uttryckts i samband med frågorna om inköp och fjärrlån av 

material. Dock skall poängteras att eftersom det inte ställts någon direkt fråga om filter 

och regler kan antalet filteranvändare vara betydligt fler, eftersom kommentarerna är 

frivilliga. Kanske har dock en del bibliotek samma erfarenhet som det som anger att 

”klumpiga filter ger mer problem”. I flera artiklar talas om hur svårt det är att hitta ett 

filter som bara sorterar bort oönskat material. ALA: s Judith F. Krug exemplifierar 

problematiken genom att peka på hur filtreringen fungerat hit tills:  

sites that have been blocked /.../ include those on breast cancer, AIDS, women’s rights, 
animal rights, the American Association of University Women, all groups known as ’asso-
ciations’, the FBI, eBay, golfer Fred Couples, and the Mars exploration, which has the URL 
of MARSEXPL.129 

 

Dessutom uppkommer här samma fråga so m tidigare med fjärrlån: har biblio teken 

verkligen rätt att med filter censurera Internet? Frågan ställdes på KB:  s hemsida och 

svaret blev nej, det har de inte. Det är dock inte ett kategoriskt nej, utan ett med 

flera reservationer: 

En slutsats /.../ är att det inte är förbjudet att filtrera bort barnpornografi men heller inte 
tillåtet att filtrera bort andra dokument. En annan slutsats är att yttrandefriheten på Internet 
inte har ett uttalat grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen men däremot ett skydd 
enligt olika konventioner. Man skulle kunna säga att man gör fel, eller rätt, hur man än gör. 
Det bibliotek som vill filtrera informationen på Internet måste således överväga om andra, 
etiska och moraliska, hänsyn skall få ligga till grund för ett s ådant beslut. Huruvida det kan 
anses lagligt eller inte, kan bara avgöras av domstol.130 

 

Detta är ännu en indikation på at t biblioteken här har att göra med svåra frågor som 

det gäller att handskas varsamt och uppmärksamt med. Där lagen inte räcker till finns 

dock, som nämns i citatet ovan, konventioner att luta sig emot, för att inte tala om 

yrkesorganisationer som IFLA/FAIFE och motsvarande på nationell nivå.  

 
129 Krug, s. 286. 
130 ”Censur”, http://www.kb.se/bibsam/juridik/fos/censur.htm, 2001-05-29. 



 57

Med tanke på att så många som 43  procent av samtliga bibliotek (23 folkbibliotek 

och 12 forskningsbibliotek) anger att de har någon form av begränsning faller det sig 

lämplig att även ta reda på i vad denna begränsning består. Detta inte minst med tanke 

på att det, i enlighet med citatet ovan, finns sådant som det är lagligt att ej tillåta, som 

till exempel barnpornografi. I 10b ställdes följdfrågan: Om ja, vilket typ av material 

rör det sig då om?  Fyra alternativ gavs samt möjlighet att lägga till egna. Det är 

viktigt att påpeka att procentsatserna beräknats på de bibliotek som svarat ja på 

föregående fråga, och inte alla 82 bibliotek.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 14. Typ av material som begränsas på Internetdatorer.  

Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Som synes av diagrammet ovan begränsar en majoritet av de svarande biblioteken 

såväl rasistiskt och pornografiskt material. Det är helt i linje med de svar som gavs i 

fråga 9c om vad biblioteken kan tänka sig att ej köpa in, där pornografiskt och 

rasistiskt material var de vanligaste icke-önskade materialen. Samtidigt kan noteras 

en betydande skillnad mellan bibliotekstyperna. Av folkbiblioteken svarade nästan 

alla (96 procent) att de söker begränsa pornografiskt material, medan 83 procent 

begränsar tillgången till rasistiskt material. För forskningsbiblioteken är siffrorna 

67 procent (pornografiskt) respektive 58 procent (rasistiskt). Det är dock viktigt att i 

sammanhanget komma ihåg att frågan handlar om just begränsning, det vill säga att det 
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inte nödvändigtvis är fråga om ett regelrätt förbud. Det kan också vara värt att påpeka 

att de 67 procenten ovan inte är fler än 8 bibliotek av totalt 40, vilket visar att det i 

själva verket är 20 procent av samtliga i enkäten medverkande forskningsbibliotek 

som begränsar tillgången till pornografiskt material. Motsvarande siffra för 

folkbiblioteken blir med detta sätt att räkna 52 procent.  

Att en femtedel av de bibliotek som ansvarar för att tillgodose forskare och 

studenters behov av material begränsar utbudet är ändå anmärkningsvärt. Att samma 

bibliotek möjligen kan tänka sig att tillåta sökningar efter pornografiskt eller rasistiskt 

material efter motivering är inte en tillräckligt god förklaring, eftersom det skulle 

innebära att man gör skillnad på användare, något vi redan konstaterat inte är tillåtet 

och i högsta grad en kränkning av intellektets frihet. Användare skall inte behöva 

motivera sin önskan av tillgång till visst material. Däremot är det möjligen inte ett 

lagbrott i sig att ej tillåta pornografi om man skall tro KB: s juridiska rådgivare i frågan. 

Barnpornografi är det enda som är uttryckligen tillåtet att förbjuda, men eftersom en 

distinktion av begreppet pornografi inte gjordes i frågan till informanterna kan det inte 

säkerställas om det enbart är sådan som biblioteken i enkäten begränsar.  

Frågan är också vilket syfte en begränsning egentligen tjänar. Eva Alvelid skriver i 

ett inlägg i Bibliotek i samhälle att ”besökare och personal ska t.ex. inte behöva 

passera bildskärmar med pornografiska bilder”.131 Med andra ord handlar det om att 

skapa trivsel och att undvika obehagligheter. Men, som det formulerats i en annan 

artikel: ”Hur ska man kunna bekämpa rasismen om det inte är tillåtet att ta upp 

sådana sajter ens på bibliotek?” 132 Detta är också enligt min uppfattning kärnan i det 

budskap som de bitvis kritiserade skribenterna Ristarp och Byrne velat förmedla. 

Det handlar således inte om att ge nazister, pedofiler och antidemokrater fritt spelrum, 

utan att tillåta även det obehagliga så att det kan granskas och nagelfaras. Argument 

skall bygga på fakta och då måste dessa fa kta gå att nå, även om det betyder obehag 

för några individer. Dessutom har biblioteken ett ansvar inför kommande 

generationer; hur skall de kunna förstå vår avsky inför en del företeelser i samhället 

om ingen information om dessa företeelser finns att tillgå, eller endast finns att tillgå för 

vissa utvalda. Med Alex Byrnes ord måste bibliotekarier ”be responsible for provid -

ing access to all information so that humanity may remember and may understand”.133 

Så lå ngt om pornografi och rasistiskt material. I 10b efterfrågades även hur man 

förhåller sig till begränsning av e-post och chatt. Av resultatet kan konstateras att 

 
131 Alvelid, Eva,”Internet på folkbibliotek. Fritt fram för alla?”, i Bibliotek i samhälle, 1997:1, s. 27. 
132 Rabe, Annina & Steinsaphir, Marianne, ”Det rättvisa biblioteket?”, i Biblioteksbladet, 2001:7, s. 
7. Artikeln är en sammanfattning av ett seminarium på bok- och biblioteksmässan 2001. Citaten 
ovan är Barbro Borgs. 
133 Byrne, 1999, s. 228. 
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folk- och forskningsbibliotek i lika hög eller låg grad begränsar utbudet av chatt på 

datorerna, totalt 40 procent av dem som svarade ja på före gående fråga. Räknat på 

samtliga 82 bibliotek är det dock inte fler än 17 procent. Detta resultat stämmer väl 

överens med Edwardson och Elofssons Borås -undersökning, där 19 procent (8 av 

42) helt förbjudit chatt.134 Ett par bibliotek i denna uppsats enkät kommenterar dock 

att chattbegränsningen endast gäller barn. I Edwardson och Elofssons enkät hade 

inget bibliotek hade förbjudit e-post helt och hållet, medan 2 folkbibliotek anger 

begränsningar av den samma i min enkätundersökning.135 Här är skillnaden stor i 

jämförelse med forskningsbiblioteken, där 50 procent av ja-svararna, dock endast 6 

av samtliga 40 forskningsbibliotek, begränsar tillgången till e-post. I Boråsuppsatsen 

konstateras att e-post generellt sett värderas högre än chatt av folkbiblioteken, vilket 

tycks bekräftat av siffrorna ovan.136 Sett till det totala antalet bibliotek i denna 

undersökning är det dock mer undantag än regel att tillgången till e-post och chatt 

begränsas. 

Huruvida en begränsning av tillgång till e-post och chatt innebär en inskränkning 

av den intellektuella friheten går att diskutera. Å ena sidan  kan man hävda att 

biblioteken genom sitt agerande begränsar användarnas möjlighet att kommunicera 

och på så vis utnyttja sin lagstadgade yttrande - och informationsfrihet. Å andra sidan 

kan man från bibliotekens sida med fog ifrågasätta om sagda aktivitet er är någon 

egentlig källa till ”kulturell utveckling” eller ”livslångt lärande” som det heter i IFLA -

förklaringens andra punkt.137 Åtminstone skulle de kunna göra det, om de var 

närmare bekanta med förklaringen, vilket som vi sett tidigare inte alltid är fallet. 

Dessutom kan biblioteken på grund av användarnas missbruk vara tvungna att stoppa 

tillgången till e-post. Den erfarenheten har ett folkbibliotek som anger att man agerat 

efter att ha fått en polisanmälan på halsen då en användare skickat hotbrev från en av 

bibliotekets datorer. 

Ett antal bibliotek nyttjade även tillfället att lägga till egna alternativ som man ej 

fritt tillåter. Bland dessa finner vi olagligt/brottsligt ma terial, nedladdning av program, 

kränkande material och spel. Ett forskningsbibliotek gör ett tillägg som sannolikt 

gäller för flertalet bibliotek i den kategorin, nämligen att tillgängligheten av databaser, 

elektroniska tidskrifter och böcker begränsas av upphovsrätten och licensavtal. På 

samma vis anger ett folkbibliotek att PUL, personuppgiftslagen, begränsar 

tillgängligheten av en lokal fotosamling.  

 
134 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 46. 
135 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 46. 
136 Edwardson & Elofsson, 2001, s. 48. 
137 Se bilaga 3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
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Övervakning av användare 

I samtliga ovanstående frågor har det talats om olika former av begränsning, först 

gällande inköpsurval och fjärrlån, sedan i form av begränsning av utbudet på 

bibliotekens datorer med Internetuppkoppling. Det finns dock ytterligare sätt att 

indirekt begränsa en användares tillgång till bibliotekets datoriserade utbud. Detta 

genom att i stället för att spärra datorerna kontrollera användarna. För att se hur 

vanligt förekommande detta är valde jag i 11a att fråga: Förekommer det på ditt 

bibliotek någon gång övervakning, manuell eller annan, över vad användarna 

använder datorerna till? Endast ja och nej fanns som svarsalternativ. Det interna 

bortfallet var totalt 6 procent (5 bibliotek).  

 

Diagram 15. Övervakning av användare. 

Källa: Egen enkätundersökning. 

 

Totalt sett svarar 44 procent (36 bibliotek) att de har någon form av övervak ning. 

Dock är det betydligt fler folkbibliotek (52 procent) än forskningsbibliotek 

(35 procent) som på något vis har sina datoranvändare under uppsyn. Av de som inte 

fyllt i något svar har tre ändå lämnat en kommentar om hur de ser på saken. Ett 

bibliotek anger att de inte har någon övervakning, eftersom eventuella användare som 

begår brott kan spåras i efterhand. Ett annan anger att man inte har regelbunden 

bevakning, utan endast i sällsynta fall. Ett sista bibliotek lämnar en kort kommentar 

som nog kan gälla för fler av de bibliotek som inte svarat eller som svarat nej: ”Inte 

ännu!”  

Detta med bevakning eller ej på biblioteken är med tanke på intellektuell frihet 

över huvud en svår fråga. I den åttonde punkten i IFLA:  s förklaring stipuleras tydligt 

att användarna skall ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet.138 Bibliotekarier får 
 

138 Se bilaga 3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
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inte heller för utomstående avslöja vilket material användarna nyttjar. Frågan är om 

man kan övervaka på ett  sätt som inte inverkar för mycket på dessa krav. För att få 

svar på detta ställdes i 11b följdfrågan: Om ja, hur går övervakningen till?  

Intressant att notera här är att det uppstått ett internt överflöd, det vill säga att 43 

bibliotek svarat på hur man genomför övervakningen, trots att sju av dessa svarat nej 

på föregående fråga. Därmed stiger det egentliga antalet bibliotek som kontrollerar 

sina användare från 44 till 52 procent. Dessa extrasvar är också jämnt fördelade över 

de två huvudkategorierna, 3 folkbibliotek och 4 forskningsbibliotek. Totalt baserar 

sig redovisningen därför på svar från 25 folkbibliotek och 18 forskningsbibliotek.  

Orsaken till det ovan redovisade interna överflödet beror sannolikt på att 

informanterna gör litet olika bedömningar av vad övervakning egentligen innebär 

samtidigt som ämnet är känsligt på grund av att det hela tiden gränsar till det otillåtna, 

vilket belyses av att ett bibliotek poängterar att låntagarna är observerade, inte 

övervakande. Nedan följer ytterligare några av de mest belysande kommentarerna 

kring problematiken. 

• ”Datorerna står öppet i biblioteket. Svårt att längre stund kolla kontroversiella 

adresser.” 

• ”Ingen direkt övervakning - datorerna står dock väldigt ”öppet” vilket gör att 

man kan säga ifrån ifall  man ser ngt olämpligt när man passerar. Vi har dock 

hittills haft mkt begränsade problem i den vägen.” 

• ”Datorerna står öppet för allmän insyn vilket säkert har en återhållande verkan på 

t.ex. snuskhumrar.” 

• ”Jämför bokningslista på personer, dator + klockslag med sidor de varit inne på.”  

• ”Om barn sitter vid datorerna sker periodvis kontroll.” 

 

De tre översta kommentarerna är alla varianter på samma tema, där man inte menar 

sig ha någon egentlig övervakning av användarna, utan i stället placerar datore rna så 

att de står helt öppna för insyn från såväl personal som andra användare. Detta är 

också den överlägset vanligaste formen av övervakning om man ser till samtliga 

svarande. En del menar att man säger till om man ”råkar” se någonting opassande, 

medan andra medger att de avsiktligt går runt då och då för att kontrollera hur 

användarna nyttjar datorerna.  

Frågan är ånyo om detta är acceptabelt med hänseende till individens rätt till sin 

intellektuella frihet. Som alltid finns det också fler sidor av myntet. Att som i den 

tredje kommentaren ovan låta allmänheten fungera som inofficiell sedlighetspolis synes 

vara en mycket tveksam åtgärd, som innebär att användarna är helt oskyddade från 

insyn. Dessutom förutsätter man att det bara är ”snuskhumrar” som önskar 
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avskildhet under sitt Internetsurfande. Vart skall alla de användare ta vägen som av 

olika anledningar har någonting de söker information om som de inte vill dela med 

resten av biblioteket, trots att informationen vare sig är pervers eller på annat vis 

olämplig? I enlighet med den redan citerade åttonde punkten i IFLA -förklaringen bör 

bibliotekarier dessutom inte för utomstående avslöja vare sig användarnas identitet 

eller det material de använder.139 Ovan beskrivna förfarande bryter emot båda dessa 

till synes mycket rimliga regler. Detta eftersom bibliotekarierna är ansvariga för 

datorernas placering i lokalerna. Med en öppen placering bidrar de till att vem som 

helst kan se vad andra tittar på i datorerna. Dessutom kan man fråga sig om ens 

bibliotekarierna skall ha rätt till insyn i dessa fall. De är visserligen ansvariga för det 

material och den utrustning biblioteket tillhandahåller, men de har ett än större ansvar 

inför sina användare. Tord Heljeberg frågade i sin magisteruppsats från 1998 om 

informanterna kunde tänka sig att avskärma Internetdatorerna för att skydda 

besökare från åsynen av obehagligt material. Majoriteten var negativt inställd till en 

sådan lösning. En informant menade att det kunde vara bra för yttrandefriheten, men 

för frestande för vissa besökare.140 Att biblioteken är mer måna om att vårda sitt rykte 

än att värna yttrandefriheten är anmärkningsvärt, och även om Heljebergs 

undersökning är från 1998 tycks inte mycket ha hänt sedan dess. Det finns emellertid 

inget alternativ till att värna yttrandefriheten och med den intellektets frihet. Därför 

vore åtminstone några avskärmade datorer per bibliotek i mina ögon en bä ttre lösning 

än den man enligt egen utsago valt. Visst lockar de säkert till sig en eller annan 

”snuskhummer”, men här ligger det nog en sanning i den gamla devisen det man inte 

vet om lider man inte av. Man slipper åtminstone utsätta resten av användarna för 

åsynen samtidigt som yttrandefriheten skyddas. Skulle det vara lokalmässigt omöjligt 

med en avskild plats för vissa datorer finns även möjligheten att som Heljeberg 

föreslår installera bildskärmsfilter som åtminstone delvis skyddar användarna i sitt 

Internetsurfande.141 Frågan är om bibliotekarierna är beredda att släppa kontrollen?  

Även den näst sista kommentaren ovan berör ett sätt att övervaka användarna 

som flera folk- och forskningsbibliotek nämner, genom att undersöka vilka sidor som 

används, och vid behov ta reda på vem som gått in på vilka sidor. Vad lagen säger ett 

dylikt förfarande skulle ta alltför lång tid att reda ut, inte minst med tanke på att 

lagstiftningen gällande Internet ännu är bristfällig. Vid misstanke om brottslig 

verksamhet är det sannolikt försvarbart, men knappast om kontrollen sker 

 
139 Se bilaga 3 eller IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
140 Heljeberg, 1998, s. 44 f. 
141 Heljeberg, 1998, s. 29. 
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regelbundet. Återigen hamnar då användarens integritet och rätt till anonymitet i 

skymundan för bibliotekets behov av kontroll. 

Den sista punkten handlar om barn och Internet, en känslig och ofta debatterad 

fråga. Kommentaren är dock en av mycket få som berör denna problematik, trots att 

den rimligen borde vara högaktuell åtminstone på folkbiblioteken. Förhoppningsvis är 

det ett tecken på att man inte särbehandlar barn, men det  är inte heller otänkbart att 

man helt enkelt hoppat över den problematiken av en eller annan anledning. Även 

här kunde kanske fasta svarsalternativ ha varit lämpligt, men återigen då med risken 

att på annat sätt styra svaren. Buden om hur barn ska behandlas går dock isär. I 

Europarådets tidigare omnämnda skrivelse ägnas barnen en egen paragraf och där 

sägs att man på Internetdatorer bör införa åldersfilter för att skydda barn emot 

skadligt material.142 I IFLA: s förklaring, sjunde paragrafen, sägs dock att ålder inte 

skall få vara en källa till diskriminering. I sin artikel om barnens rätt att få sin 

intellektuella frihet respekterad föreslår Marian Koren i stället någon form av 

mediautbildning, där barn får lära om den mediala processen. 143 Detta, tillsammans 

med ett delat ansvar mellan biblioteken och barnens föräldrar, tycks vara en god väg 

att gå för att samtidigt värna barnens väl och skydda deras intellektuella frihet. När 

det gäller barn är det dock alltid föräldrarna som har huvudansvaret; biblioteken skall 

inte fungera som barnvakter utan som källor till information och kunskap. 

Det tycks av genomgången ovan som om det mycket ha ndlar om graden av 

kontroll, i vilken mån bibliotekarierna agerar mot vad de finner vara oacceptabelt 

material och i vilken grad de låter det passera utan åtgärd. I detta resonemang 

återfinner vi resonemanget om den aktiva och den passiva bibliotekarien so m 

presenterades i den amerikanska essäsamlingen Democracy and the Public 

Library från 1993. Som vi minns handlar det om två olika synsätt på hur biblioteken 

bäst tjänar demokratiska mål. 144 Men efter genomgången ovan kan man i stället se det 

som motsatsen, den som belyser hur en aktiv respektive passiv bibliotekarie genom 

sitt beteende begränsar demokratin och yttrandefriheten. För den aktiva 

bibliotekarien, den som hos Camarigg och Hafner aktivt agerar för att bevara 

yttrandefriheten, har här blivit den som genom sitt agerande direkt eller indirekt 

ingriper i användarnas tillgång till material och söker begränsa deras tillgång till sådant 

som man som yrkesverksam anser för olämpligt. Den passiva bibliotekarien, som i 

den amerikanska versionen kliver tillbaks och släpper all information fri, blir här den 

 
142 ECC: ”Public Access and Freedom of Expression in Cultural Institutions”, avsnitt 2: 
Children’s rights. 
143 Koren, 2000, s. 278. 
144 Camarigg & Hafner, 1993, s. 285 ff. 
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som tycks vara den sanna skyddaren av intellektuell frihet. Men som redan 

konstaterats är det svårt att göra dylika generaliseringar; verkligheten är mer 

komplicerad än så.  Ett visst mått av kontroll måste utövas av bibliotekarierna, det 

handlar bara om att finna rätt balans där man finns nära men inte så nära att 

användarna känner sig övervakade eller upplever sina möjligheter till 

informationssökning begränsade. Av kommentarerna att döma är svenska 

bibliotekarier dock mycket väl medvetna om denna problematik, även om de ännu 

inte till fullo löst alla knepigheter. Huvudsaken är att man är medveten; då kan man 

fortsätta att fundera och förbättra tills man funnit en situation som passar både 

bibliotekarier och användare samtidigt som den intellektuella frihetens fana hålls högt.  
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Avslutande diskussion 

När jag under uppsatsarbetets gång har diskuterat mitt ämne med bibliotekarier och 

biblioteksintresserade har den genomgående reaktionen varit varianter på temat ”oj, 

det var svårt, intressant och viktigt, men svårt”. Att det verkligen är ett komplicera t 

ämne har även genomgången av enkätresultaten givit vid hand; det finns inga entydiga 

svar om hur man skall agera i varje enskild situation för att undvika att kränka 

individens rätt till intellektuell frihet. Samtidigt visar det sig att detta är någonting som 

engagerar svenska bibliotekarier på såväl folk bibliotek som forskningsbibliotek. 

Samtliga medverkande informanter, utan undantag, anser att bibliotek har en viktig 

roll att spela när det gäller värnandet av intellektuell frihet. De allra flesta menar också 

att just deras bibliotek har en viktig roll att spela här. Det engagemang som detta 

visar på menar jag är det fundament på vilket allt arbete med att värna intellektuell 

frihet måste byggas.  

 

Centrala diskussionspunkter 
Engagemang räcker dock inte, det krävs även kunskap, beredskap och ständig 

debattvilja. Den debattviljan har vi sett många exempel på i denna uppsats, och i den 

har vi också funnit de för debattörerna gemensamma intresseområden som visat sig 

vara de centrala knäckpunkter som behöver belysas och om möjligt lösas för att man 

på ett lämpligt sätt ska kunna hantera frågor om intellekt uell frihet i det praktiska 

arbetet på biblioteken. Samma intresseområden fann vi också i det längre arbete av 

Thomas J. Froehlich som fungerat som teoretisk ram för diskussionen. De vid det här 

laget bekanta punkterna, som också varit de teman kring vilka enkätens frågor 

fokuserats, är regelverk, problem med regelverk samt urval, begränsning och 

censur. Den fortsatta slutdiskussionen kommer därför att föras inom ramen för dessa 

samlingspunkter. 

Regelverk  

I denna mer teoretiska del har vi kunnat konstatera att svenska bibliotek i allmänhet 

tycker sig ha ganska god kännedom om lagar och regler som rör bibliotek och 
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intellektuell frihet, med viss övervikt för folkbiblioteken. Samtidigt visar det sig att en 

fjärdedel av de tillfrågade biblioteken endast tycker sig ha måttlig eller obefintlig insyn i 

samma regler och lagar. För att bättre kunna värdera detta resultat behöver vi dock 

titta närmare på fr ågan om hur relevanta man tycker att vissa namngivna lagar och 

principer är. Här bedömer sig tre fjärdedelar av såväl folk - som forskningsbibliotek 

ha god kunskap om såväl Bibliotekslagen som Sveriges grundlagar. En tydlig 

majoritet, drygt fyra femtedelar, av folkbiblioteken tycker sig ävenledes ha god 

kunskap om FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 

Unesco: s folkbiblioteksmanifest. Betydligt färre forskningsbibliotek anser sig ha 

denna insyn. Endast ett fåtal av biblioteke n ansåg sig ha kunskap om det enda 

dokument av dessa som uttryckligen nämner intellektuell frihet, ALA: s Library Bill 

of Rights. Med undantag för ALA ligger folkbibliotekens snittkunskap för övriga 

dokument på 75  procent eller mer, vilket väl stämmer överens med vad de ovan 

angivit. Forskningsbibliotekens kunskapsnivå ligger betydligt lägre på både FN:  s och 

Unesco: s dokument.  

Ändå kan man inte med bas i detta hävda att forskningsbiblioteken har sämre 

kunskap än folkbiblioteken om dokument som är relevanta för ämnet bibliotek och 

intellektuell frihet. Först och främst är de namngivna dokumenten inte den enda rätta 

vägen till kunskap. Unesco: s manifest är dessutom uttalat inriktat på folkbibliotek, 

vilket gör det högst rimligt att endast en tredjedel av forskningsbiblioteken tycker att 

det är ett för dem viktigt dokument. Dessa två bibliotektyper har dessutom delvis 

olika uppdrag för sin verksamhet. De forskningsbibliotek som deltagit i 

undersökningen är alla knutna till en högskola eller ett universitet. Härigenom har de 

riktlinjer att följa som utgår från de utbildningar som ges på just den skolan. Dessutom 

har de krav på sig att för forskningens skull tillgängliggöra det material som behövs, 

vilket kan medföra att det inte alltid känns relevant att studera manifest och 

förklaringar för att få vägledning.  

Dock kvarstår det faktum att det finns bibliotek på båda sidor som anser sig ha 

svag kunskap om lagar och principer. Det är rimligt att antaga att dessa bibliotek hör 

till dem som angivit att de inte tycker att de namngivna dokumenten är relevanta, 

beroende på att de helt enkelt ej känner till dem närmare. Att bib liotekslagen inte 

uppfattas som relevant av en fjärdedel av informanterna är dock inte konstigt, 

eftersom denna är mycket allmänt hållen och ej alls berör yttrandefrihet eller 

intellektuell frihet. Däremot kan man fråga sig hur FN: s förklaring och Sveriges 

grundlagar kan anses för mindre relevanta, även om de inte handlar specifikt om 

bibliotek. Det som efterfrågades var trots allt inte kunsk apsnivån, utan just hur 

relevanta man ansåg dokumenten vara.  
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Handlar specifikt om bibliotek gör dock IFLA: s förklaring om Bibliotek och 

intellektuell frihet. Om resultaten ovan har att göra med att de dokumenten inte 

uppfattas som relevanta för bibliotek borde detta synliggöras i de frågor som handlar 

om bibliotekens kunskap om förklaringen. Här visar det sig emellertid att kunskapen 

i stället är som lägst; endast en fjärdedel av folkbiblioteken och en tredjedel av 

forskningsbiblioteken anser sig ha mycket eller ganska god kunskap om förklaringen. 

Att kunskapen trots allt är något högre bland forskningsbiblioteken är logiskt, 

eftersom de bör ha ett större behov av en förklaring jämfört med folkbiblioteken som 

haft sitt manifest i drygt femtio år. Dock är det ytterst få av dem som känner till den 

som anser att den förändrat deras medvetenhet. Mest anmärkningsvärt är att en 

femtedel av samtliga bibliotek inte alls känner till förklaringen.  

Finns det möjligen en koppling mellan dessa två resultat? Om de fles ta som har 

läst förklaringen inte tycker att den förändrat deras medvetenhet är det kanske svaret 

på varför så många över huvud inte känner till den. De behöver den inte, eller tycker 

sig inte behöva den. Den tolkningen stöds emellertid inte av det resultat som visar att 

drygt tre fjärdedelar av samtliga bibliotek anser att det finns behov av förklaringar 

och principer. Varför tycker så många bibliotek att det behövs förklaringar då? Av de 

flertaliga kommentarer som lämnats talas om två centrala ting: vikt en av att ha 

gemensamma referensramar, sträva åt samma håll samt risken av att man tar den 

intellektuella friheten för så självklar att man tror att principer inte behövs: ”plötsligt 

står man där och den in tellektuella friheten har tagits bort utan att man egentligen 

märkt hur det gått till.” 145 Behovet av delade referensramar känner vi igen från såväl 

Froehlich som ALA-aktive Russel Bowden, som båda menar att dessa stärker 

bibliotekarierna genom att man vet vilka värderingar som bör styra verksamheten 

och hur man bör agera i vissa situationer.146 Detta är en viktig poäng som inte nog 

kan understrykas. Om biblioteken skall fungera optimalt och uppvisa ett konsekvent 

beteende gentemot alla användare är det viktigt att de anställda har gemensamma 

värderingar. Att ta för givet att man har det enkom för att man delar en yrkesvardag 

är riskabelt. Då kan det komma en dag när man, kanske inte helt förlorat den 

intellektuella friheten men åtminstone börjat nagga den i kanten litet, just för att man 

saknar dessa delade värderingar. Det räcker inte med heller med att diskutera dem i 

fikarummet; man bör ta det ett steg längre och fästa på papper. Alltsammans efter 

långa diskussioner med högt i tak där alla intressenter får göra sin röst hörd, så att var 

och en sedan kan ställa sig bakom det skrivna. Det är också så IFLA -förklaringens 

främsta marknadsförare i bibliotekspressen, Byrne och Ristarp, motiverar 
 

145 Citat från enkätredovisningen. Se sidan 39.  
146 Se Froehlich, 1997, s. 78, och Bowden, 1999. 
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förklaringens existens. Biblioteken behöver påminnas och i bland väckas till insikt om 

de svåra frågor de står inför så att de sedan kan agera på lämpligt sätt. 147 

Problem med regelverk 

Dilemmat är detta: biblioteken känner inte i tillräcklig grad till IFLA: s förklaring, och 

kan därför inte ta till sig den påminnelse som dess innehåll inne bär. Och känner man 

till den så har man mest hört talas om den, men inte så väl att man vet vad den på 

djupet handlar om.  

Frågan är naturligtvis varför man inte känner till den. Delvis faller ansvaret på 

biblioteken själva. Precis som ett par bibliotek kommenterar så finns kunskapen där 

om man behöver den. Men det verkar som om bibliotekarier är bättre på att söka 

fram relevant material till sina användare än till sig själva. Visst skall användarna 

komma först, men samtidigt kan man göra dessa en otjänst genom att inte ge sig själv 

tid till fortbildning och fördjupade kunskaper om sådant som skulle kunna bidra till att 

göra bibliotekarier säkrare och tryggare och mer konsekvent i sin yrkesroll, och 

därmed ge användarna en bättre service. Som ytterligare andra kommentarer visar 

tycker sig många biblioteka rier inte ha den tiden; det löpande arbetet upptar det 

mesta av arbetsdagen. Den tidsbristen kan de naturligtvis inte klandras för; att 

stressen har blivit en del av vardagen beror snarare på underbemanni ng, som i sin tur 

beror på bristande anslag från huvudmännen i form av kommun, stat och landsting. Att 

ge bibliotekarier den tid som behövs för fortbildning borde ligga i huvudmännens in-

tresse, eftersom det kan bidra till att minska den del av stressen som möjligen beror 

på osäkerhet i hur man skall hantera vissa situationer.  

Även om såväl bibliotekarierna själva som deras huvudmän är ansvariga för att 

ge dem tid och utrymme att diskutera och fördjupa sig i för dem angelägna frågor 

som intellektuell frihet ligger en stor del av ansvaret vad gäller IFLA: s förklaring på 

just IFLA/FAIFE och deras aktiva. Förvisso har som vi sett ett antal skribenter 

skrivit engagerat om såväl intellektuell frihet som förklaringen, med herrar Ristarp och 

Byrne i förgrunden. Emellertid är det nog litet grand som en informant skriver att man 

predikar för de redan frälsta, vilket i detta fall innebär att de redan engagerade för en 

debatt sinsemellan via bibliotekspressen. Eftersom som tre fjärdedelar av biblioteken 

trots detta menar sig ha måttlig eller obefintlig kunskap om IFLA-förklaringen betyder 

det att det inte räcker att föra debatten i några få tidskrifter. Dessutom har den största 

mängden artiklar till denna uppsats återfunnits i IFLA Journal som är IFLA: s egen 

internationella tidskrift som långt ifrån alla svenska bibliotek har som en del av sitt 

 
147 Byrne, ”Bibliotek och demokrati”, och Ristarp, 1999, s. 10 f. 
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utbud och som därför långt ifrån alla svenska bibliotekarier läser med någorlunda 

regelbundenhet.148  

Jag tror heller inte att problemet endast ligger i att man skrivit för lite om 

förklaringen i pressen. Felet är att IFLA/FAIFE som organisation inte är tillräckligt 

etablerad i Sverige; den har inte en lika självklar plats som stödorganisation som till 

exempel BF (före detta SAB) har här. Marianne Steinsaphir tycks därför ha rätt i sin 

kritik av IFLA då hon menar att organisationen inte i tillräckligt hög grad försökt nå ut 

till dem den är avsedd för.149 Med tanke på att de so m förklaringen är tänkt att hjälpa 

själva anser att förklaringar behövs borde inte arbetsinsatsen behöva bli allt för 

krävande. För räknar man samman resultaten är det så att eftersom 78  procent av 

biblioteken anser att förklaringar behövs samtidigt som endast 31 procent har 

kunskap om IFLA: s förklaring finns det där emellan ett mycket stort antal bibliotek 

som borde vilja känna till den. Behovet finns således, liksom en redan väl utvecklad 

insikt om vikten av att ta hänsyn till intellektets frihet i bibliotekarbetet. Möjligen är 

IFLA/FAIFE som organisation för liten för att ensam kunna agera som 

marknadsförare av förklaringen inför hela världens bibliotek; man hade år 2000 drygt 

1600 medlemmar fördelade på 150 länder. 150 Det speciella organet för intellektuell 

frihet inom IFLA, FAIFE, har dessutom endast funnits sedan 1997 och måste få mer 

tid på sig  innan det riktigt finner sin form och sitt forum. På samma sätt är det också 

med förklaringen; den har funnits i tre år, vilket är alldeles för kort tid för att kunna 

avgöra dess betydelse. Jag tror därför att förklaringen i allt högre grad kommer att 

finna sin väg till svenska bibliotek, men det kommer att ta ytterligare några år och 

ytterligare debatterande i press och fikarum samt av redan insatta innan vi når dit där 

förklaringen är en lika självklar del av biblioteksmedvetandet som till exempel 

Unesco: s manifest är för folkbiblioteken. 

Samtidigt skall inte glömmas bort att det som nämnts även finns de som inte 

tycker att förklaringar behövs, att de redan är tillräckligt medvetna om problematiken 

kring intellektuell frihet. Bland dessa återfinner vi sannolikt de bland biblioteken som 

anger att de känner till förklaringen, men inte tycker att den påverkat deras kunskap 

om bibliotek och intellektuell frihet. Dessa bibliotek är dock i sammanhanget 

undantagen som bekräftar regeln, vilken är att det finns såväl tillgång som efterfrågan. 

Det saknas bara mellanhänder att utföra leveransen. 

 
148 En sökning på Libris och Bibliotek.se gav vid hand att tjugo svenska bibl iotek prenumererar 
på IFLA Journal, samtliga forskningsbibliotek. Http://www.kb.se/libris  och 
http://www.bibliotek.se. 2002-04-11. 
149 Steinsaphir, 2001, s. 47 ff. 
150 Libraries and Intellectual Freedom, FAIFE Presentation, http://www.faife.dk/faife/presen.htm, 
2000-09-25. 
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Med tanke på att så få bibliotek har kännedom om de dokument, ALA:  s och 

IFLA: s, som behandlar ämnet intellektuell frihet och bibliotek, är det också 

följdriktigt att endast ett fåtal av de medverkande biblioteken har en egen 

handlingsplan för värnandet av intellektuell frihet. Man saknar tillräcklig kunskap om 

problematiken, vilket gör steget till en egen handlingsplan allt för stort och inte minst 

tidskrävande i dessa stressade tider.  

Även med kunskap om en förklaring/princip, IFLA: s eller annan, kan det dock 

kvarstå problem. Detta eftersom varje bibliotek har sin unika sammansättning av 

målgrupper och verksamhetsinriktning samtidigt som IFLA: s förklaring formulerats så 

att den skall passa så många bibliotek som möjligt värld en över. Tanken bakom 

förklaringen är dock att skapa just de yttre, gemensamma referensramar som vi 

tidigare talat om. IFLA-förklaringen är därför av nödvändighet allmänt hållen i sina 

formuleringar. Att den inte går in i detalj, utan är hållen på en principiell nivå, kan 

uppfattas som ett problem av de bibliotek som önskar mer handfasta råd och 

konkreta fallbeskrivningar. Samtidigt är det viktigt att skrivelser om ämnet 

intellektuell frihet och bibliotek inte är allt för detaljerade. Som konstaterats tidigare 

måste här finnas tolkningsutrymme, eftersom ingen situation är den andra exakt lik. 

Det handlar om att ge rekommendationer och tips som stöd åt bibliotekarien när 

behov uppstår.  

Som vi sett är en av de största farorna med principer och förklaringar enligt 

Thomas J. Froehlich just att de är svåra att anpassa till vardagssituationer. 151 Om man 

i stället för att uppfatta IFLA-förklaringen som en slutpunkt ser den som ett 

utgångsläge kan man dock finna en väg ut ur dessa problem. Jag tror varje bibliotek, 

stort som litet och oavsett inriktning, behöver en egen verksamhetsförklaring eller 

handlingsplan i vilken fokus finns på frågor om intellektuell frihet. Med IFLA: s 

förklaring, och andra skrivelser, slipper man börja från noll, utan kan bygga med den 

eller dem som grund tills man har en plan som passar just det egna bibliotekets 

användare, anställda och huvudmän.  

Urval, begränsning och censur 

En av de skrivelser som borde höra till varje biblioteks viktigaste dokument är 

urvalspolicyn, eftersom urvalet på ett mycket konkret och eftertryck ligt sätt påverkar 

biblioteksverksamhetens inriktning. Urvalssituationen är dessutom att betrakta som 

ett av de lägen i verksamheten där yttrandefriheten och den intellektuella friheten lider 

störst risk att naggas i kanten, och detta ofta utan att vare sig bibliotekarier eller 

 
151 Froehlich, 1997, s. 79. 
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användare märker vad som håller på att ske. I un dersökningen visar det sig dock att 

endast knappt två tredjedelar av folkbiblio teken och en tredjedel av 

forskningsbiblioteken har en officiell urvalspolicy. Av dessa är det sedan endast 

hälften som i urvalspolicyn har tagit hänsyn till intellektuell frihet.  

Men detta i sig betyder inte att svenska bibliotek på något vis hotar den in -

tellektuella friheten så fort de gör urval utan policy eller utan policy med skrivning om 

intellektuell frihet. Forskningsbibliotekens nära kontakt med högskolans eller 

universitets forskning gör att de delvis har en urvalspolicy, även om den inte alltid är 

uttalad eller nedskriven. De har som princip att köpa in så mycket som möjligt av 

önskad, relevant ämneslitteratur. Det faktum att alla medverkande, såväl folk - som 

forskningsbibliotek, dessutom anger någon och i de flesta fall flera orsaker till varför 

de kan tänka sig att avstå från inköp av visst material gör över huvud att man med fog 

kan påstå att de visserligen inte alltid har en officiell policy för urval, men väl en 

inofficiell. Detta eftersom man rimligen kan tänka sig att köpa in allt det material som 

inte passar in under någon av de punkter man ovan angivit. Det som fattas är en 

skriftlig sammanfattning av dessa kriterier för urval, och naturligtvis, en noggrann 

genomgång av dessa med hänseende på intellektuell frihet.  

Det kan också tyckas att eftersom särskilt forskningsbibliotek men allt mer även 

folkbibliotek anger att de köper in all önskad litteratur inom för forskande relevanta 

ämnesområden håller man automatiskt det fria intellektets fana högt. Så enkelt är det 

nu inte, vilket inte minst visas av resultaten i ovan nämnda fråga där biblioteken 

ombads lista orsaker till varför de skulle kunna tänka sig att avstå från att köpa in 

material. De genomgående mest förekommande or sakerna till att avstå inköp var att 

materialet var rasistiskt eller pornografiskt samt ekonomiska begränsningar; det vill 

säga att egentligen köper man inte alls in allt, även om man köper in mycket.  

Thomas J. Froehlich talar i den teoretiska översikten om två typer av biblio -

tekarier: den idealistiska och den realistiska.152 De som hårdrar diskussio nen om 

intellektuell frihet menar som idealisten att det är oacceptabelt att censurera något 

material, medan realisten menar att censuren är en oundviklig del av 

biblioteksarbetet, eftersom man vare sig har tid, plats eller rum att köpa in allt som 

finns att tillgå. Vem har då rätt? Min mening är att  ingen har det, eller möjligtvis båda. 

Det hela beror på hur man definierar censur, och hur man ställer den i förhållande till 

urval. Som vi tidigare sett är censur ett faktum först när man metodiskt väljer bort en 

hel kategori material; att neka att köpa in enstaka exemplar är inte att betrakta som 

censur, utan urval. Om man således inte köper in rasistiskt eller pornografiskt material 

 
152 Froehlich, 1997, s. 47. 
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enkom för att det just hör till gruppen rasistiskt/pornografiskt handlar det därför om 

censur, och är en kränkning av den intellektuella friheten och med det yttrande- och 

informationsfriheten. Om man däremot efter att ha tittat på ett specifikt exemplar av 

en rasistisk tidning bedömer att den innehåller så grova formuleringar att den i grunden 

sysslar med hets mot folkgrupp, som är enligt lagen brottsligt, gör man helt rätt i att 

välja bort den. På samma sätt om det handlar om texter med barnpornografiskt 

innehåll, som också det är brottsligt. Med ett dylikt agerande löser sig rimligen de 

flesta problem av sig själva, eftersom en öppet rasistisk tidskrift nog av nödvändighet 

innehåller formuleringar som på något vis kan bedömas vara lagstridiga. Över huvud är 

lagen, tillsammans med ekonomiska begränsningar, de viktigaste av de punkter som 

kan och bör få inverka på den intell ektuella friheten, eftersom de är både oundvikliga 

och nödvändiga. Detta naturligtvis under förutsättning att de ekonomiska 

begränsningarna fördelas jämt över olika kategorier av material, och inte drabbar 

vissa hårdare. I enlighet med realisten ovan menar jag därför att det måste få finnas en 

reell urvalssituation där visst material väljs bort. Men som idealisten menar jag också 

att den intellektuella friheten måste försvaras, inom rimliga gränser, och dessa gränser 

heter lag och ekonomi, aldrig tycke och smak. I någon mån kan även kvalitet räknas 

till gruppen av acceptabla urvalskriterier, eftersom det är avgörande inte minst för 

forskare och studerande att det material som tillhandahålls är av god vetenskapligt 

kvalitet. Men det är samtidigt en bedömning som måste göras på rätt kriterier, så att 

det inte smyger sig in moraliska invändningar vare sig från bibliotekarier eller 

utomstående, det vill säga interna re spektive externa censurkällor, eller om man så vill 

professionell respektive de facto censur.153 

I nära anknytning till urvalsfrågan finns också frågan om hur biblioteken handskas 

med fjärrlån med hänseende till intellektuell frihet. Av informanternas svar på frågan 

om fjärrlån av material man valt at t ej köpa in framkommer att hälften av 

folkbiblioteken och tre fjärdedelar av forskningsbiblioteken alltid nekar. Resten tillåter 

fjärrlån i varierande grad. Under förutsättning att man agerar konsekvent borde det 

inte uppstå några större dilemman. Konsekv ent här innebär att det är helt acceptabelt 

att neka fjärrlån av material man själv valt att inte köpa in, under förutsättning att man 

i urvalssituationen tagit vederbörlig hänsyn till intellektets frihet. Detta med undantag 

för om man låtit bli att köpa in på grund av dålig ekonomi, i vilket fall man bör tillåta 

fjärrlån, vilket också påpekas av några informanter i undersökningen. De bibliotek som 

alltid nekar fjärrlån ska kanske tänka till ytterligare litet, så att man inte fattar beslut 

om att neka på mindre lämpliga grunder. Att man inte bör neka fjärrlån på grund av 

 
153 Se Froehlich, 1997 s. 46 och Byrne, 2000b. 
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vem användaren är borde vara en självklarhet för alla bibliotekarier, och tycks också 

så vara.  

Den avvägning mellan urval och censur som diskuterats ovan handlar hela tiden 

om vad som skall införskaffas till biblioteket, permanent eller tillfälligt. Men som vi 

sett förekommer även begränsningar av redan inköpt material, främst på publika 

datorer med Internetuppkoppling. Här är skillnaden mellan folkbibliotek och 

forskningsbibliotek betydande: drygt hälften av de förra har begränsningar, medan 

endast en tredjedel av de senare har det. Återigen är förklaringen rimligen 

inriktningsbetonad: forskarna behöver tillgång till hela Internet. Förvisso kan man 

ifrågasätta om dessa forskare verkligen är  i behov av rasistiskt och pornografiskt 

material, som återigen är det som flest bibliotek söker begränsa. Men som flera 

undersökningar visar finns det risk att värdefullt material går förlorat om man med 

hjälp av till exempel filter försöker rensa bort en viss typ av material. Det 

förekommer dessutom att man som forskarämne valt någonting som kräver att man 

även studerar rasistiskt material. Det handlar således återigen om agerande som 

begränsar yttrande- och informationsfriheten, vilket bör undvikas så länge det inte 

handlar om direkt olagligt material. Att däremot på frivillig basis försöka minska 

surfandet på sidor som bedöms som mindre lämpliga med hjälp av skriftliga 

rekommendationer synes vara en mer tillrådlig metod. I yttrandefrihetens namn har 

även bibliotekarier rätt att markera sin ståndpunkt, men bara så länge deras åsikter 

och rekommendationer inte uppfattas som tvingande. Den yrkesexpertis som 

bibliotekarier besitter bör i stället koncentreras till att förbereda användarna på vad 

det finns för material på Internet och hur man kan avgöra om det är användbart. Då 

lämnas valet till användaren samtidigt som bibliotekarien har gett denne en hjälpande 

hand i hur att handskas med det överflöd av information som Internet rymmer. 

På samma sätt som man kan begränsa utbudet på biblioteket kan man också 

begränsa användarnas tillgång till material. Men även om två femtedelar av 

folkbiblioteken och en tredjedel av forskningsbiblioteken någon gång har nekat 

användare tycks agerandet vara förhållandevis sällsynt. Och när det sker görs det av 

samma anledning som tidigare angivits för inköp och fjärrlån. Det viktiga med denna 

frågeställning är dock att endast ett fåtal bibliotek angett att de nekat på grund av vem 

låntagaren är, vilket vore en grov kränkning av intellektets frihet. Över huvud synes 

det mindre lämpligt att ifrågasätta använda rens syfte med sin önskan. Dock måste man 

ha beredskap för att det kan hända att man tvingas neka, oavsett om det händer så 

sällan som vart tionde år.  

Även om man inte nekat användare tillgång till visst material förekommer det 

dock att man tycker sig ha behov av att kontrollera vad användarna söker upp för 

material. Att detta är en känslig fråga visar sig av att några bibliotek beskriver hur de 
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övervakar sina användare, trots att de svarat nej på frågan om de utövar någon form 

av kontroll. Man vill inte gärna medge att de handlar om just övervakning, utan 

menar att det handlar om att ”råka” titta till en dator när man går förbi. Över huvud 

tycks den absolut vanligaste åtgär den vara just denna smygbevakning som sköts 

genom att datorerna placeras så öppet att alla, såväl bibliotekarier som användare, 

har full insyn. Metoden synes mycket tveksam. Precis som bibliotekarier inte bör 

fråga efter en användares syfte med en beställ ning bör man inte heller ifrågasätta vilken 

typ av material denne söker efter på Internet. Att veta att någon när som helst kan 

kika över axeln när man söker material kan upplevas som mycket 

integritetskränkande, oavsett vilken typ av material det rör sig om. Det synes högst 

rimligt att åtminstone någon dator placeras så att användarna där kan söka material 

utan risk att någon annan ser vad man söker. Om det sedan medför att just den 

datorn då och då nyttjas av användare som vill titta på porrsajter kan de t kanske vara 

ett skäligt pris att betala för att skydda användarnas rätt till anonymitet samt deras 

intellektuella frihet att söka vilken information de önskar. Med en dylik åtgärd skulle 

de övriga användare som störs av att se pornografiska bilder dessutom besparas det 

obehaget. 

Avslutande reflektioner 

Trots en generellt sett god teoretisk medvetenhet om vikten av att värna den 

intellektuella friheten på våra svenska bibliotek tycks det av de praktiska ex empel 

som informanterna själva bidrar med som om man inte alltid förmår omsätta den 

kunskapen så att den fungerar fullt ut i yrkesvardagen. Samtidigt är det som vi sett 

svårt  att göra helt rätt, eftersom det sällan eller aldrig finns några entydiga svar på hur 

man bäst agerar i olika situationer. Med den viktiga och centrala roll som våra 

bibliotek har i dagens samhälle finns det dock ingen väg runt dessa frågor. Om 

biblioteken vill fortsätta vara en rättvisande spegel av samhället krävs en stor 

medvetenhet om och ständig rannsakning av det egna agerandet; i varje beslut som 

fattas måste man tänka till och fundera över om beslutet på något vis påverkar eller 

inkräktar på någon eller några individers intellektuella frihet. Även om man sedan 

driver igenom beslut som har negativ inverkan på något intellekts frihet skall det ske 

efter prövning och med medvetenhet om de möjliga konsekvenserna av de beslut 

man fattar. Sedan kan det mycket väl vara så att ett dokument som IFLA: s är för 

generellt och översiktligt för att vara riktigt funktionellt på det enskilda biblioteket. 

Däremot borde samma bibliotek, utifrån förklaringen och andra liknande, och i 

samråd med huvudmän, intressegrup per och i jämkning med ekonomiska för-

utsättning och rådande lagstiftning kunna utforma en egen policy eller förklaring så att 

principen om intellektuell frihet integreras i det dagliga tänkandet och beslutsfattandet. 
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För det är ju trots allt där, i bibliotekens yrkesvardag, som det viktigaste arbetet med 

att värna intellektets frihet måste göras, i mötet med de användare som söker sig till 

biblioteket för att få tillgång till information och kunskap.  

Tack 

Innerligt tack till alla informanter som tog sig tid att fylla i enkäten och som med sitt 

engagemang på så vis möjliggjorde denna uppsats.  

 



 76

Sammanfattning 

I samband med introducerandet av IFLA: s förklaring om bibliotek och 

intellektuell frihet 1999 ifrågasattes i bibliotekspressen om biblioteken i tillräcklig 

grad var medvetna om sitt ansvar att värna den intellektuella friheten. Syftet med 

föreliggande arbete har varit att undersöka bibliotekens inställning till och kunskap 

om intellektuell frihet i teori och praktik, med speciellt fokus på lik heter och skillnader 

i inställning mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek.  

Som teoretisk ram för arbetet har använts Thomas J. Froehlichs arbete om etiska 

och lagmässiga spörsmål som bibliotek världen över idag ställs inför. Fokus har legat 

på tre punkter som också befunnits vara centrala i för den de batt som förts i 

bibliotekspressen de senaste åren: regelverk, problem med regelverk samt urval, 

begränsning och censur. Utifrån dessa punkter har en un dersökning genomförts i 

form av en postenkät, som besvarats av totalt 82 informanter. 

Resultatet ger vid hand att engagemanget för dessa frågor är stort. Likaså finns en 

god medvetenhet om vikten av att värna intellektuell frihet på biblio teken. 

Informanterna bedömer också att såvä l lagstiftning som FN-dokument är för bibliotek 

relevanta. Men trots att man anser att förklaringar och principer behövs är 

kunskapen om de specifika dokument om bibliotek och intellektuell frihet som finns, 

ALA: s och IFLA: s, relativt begränsad, även om forskningsbibliotekens 

kunskapsnivå är något högre. Orsaken till den bristande kunskapen tycks vara en 

kombination av att bibliotekarier dels inte gör sig tillräcklig tid att tillgodogöra sig den 

information som finns, dels att förklaringar som IFLA: s behöver marknadsföras mer. 

Av undersökningen visar det sig också att biblioteken dagligen hanterar si-

tuationer där den intellektuella friheten hotas. Det sker när man väljer material i 

urvalsprocessen, när man bestämmer utbudet på Internetdatorer och inte minst när 

man kontrollerar användarna under deras informationssökning. Förklaringar som 

IFLA: s behövs för att ständigt påminna om dessa knepiga situa tioner. Samtidigt skall 

de inte ses som en slutpunkt, utan som en generell grund att stå på och bygga vi dare 

utifrån tills man har en skrivelse som passar det egna bibliotekets verksamhet och 

förutsättningar. 
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Intellektuell frihet på bibliotek  

 

Heby-Uppsala 2002-01-12 

 

Hej! 

Jag heter Magdalena Söderqvist och studerar Biblioteks- och informationsvetenskap 

vid Uppsala Universitet och arbetar för närvarande med en magisteruppsats. Syftet 

med min uppsats är att med hjälp av bland annat enkäter undersöka svenska 

biblioteks syn på sin roll som försvarare av den intellektuella friheten. Vad tycker 

biblioteken egentligen om detta ansvar, och finns det en skillnad i inställning mellan 

forsknings- och folkbibliotek? 

 

Jag har valt att skicka denna enkät till Ditt bibliotek som ett av sammanlagt 100 

stycken. Av dessa är 50 forskningsbibliotek och 50 folkbibliotek. Urvalet har gjorts 

med hjälp av lottning. 

 

Genom att Du som bibliotekschef/ansvarig, eller någon annan med god över blick 

över bibliotekets verksamhet, deltar i undersökningen tror jag att min uppsats kan 

bidra till att ge svar på angelägna frågor om en av de mest grund läggande mänskliga 

rättigheterna – rätten av ge och ta emot information. Ditt biblioteks medverkan bidrar 

till att ge mig ett tillräckligt gott underlag för att kunna dra relevanta slutsatser. 

 

Enkäten består av kryssfrågor  samt några frågor som ger ett större utrymme för egna 

infallsvinklar. Med enkäten följer ett adresserat och frankerat svarskuvert. Alla 

enkäter har också försetts med en kod. Detta för att jag ska kunna se vilka bibliotek 

som svarat. Inga bibliotek kommer dock att figurera med namn i den färdiga 

uppsatsen. Tveka inte att kontakta mig om Du undrar något.  
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Jag behöver Ditt svar senast den 25 januari 2002. 

 

Tack på förhand för Din medverkan 

Med vänlig hälsning 

 

 

Magdalena Söderqvist 

 

 

E-post: Magdalena.Soderqvist.7940@student.uu.se 

Telefon: 0224 – 307 92 

Adress: Visbo, 744 91  HEBY 
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Bilaga 2: Enkät 

Intellektuell frihet på bibliotek – en enkätundersökning 

 

Enkätens centrala tema är intellektuell frihet. Med detta avses: 

Varje individs rätt att söka, sprida och ta emot information utan restriktioner. 

Inbegriper såväl yttrandefrihet som informationsfrihet så som den definieras i nationella 

och internationella lagar och föreskrifter. 

 

1. Har bibliotek i allmänhet en viktig samhällsfunktion att fylla när det gäller 

försvarandet av den intellektuella friheten? Kommentera gärna. 

 
         c Ja                  c Nej 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

2. Hur ser du på just ditt biblioteks roll vad det gäller värnandet av den 

intellektuella friheten? Kommentera gärna. 

 
           c                    c                         c                        c 
   Mycket viktig      Ganska viktig          Mindre viktig       Inte alls viktig 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

3. Vilken insyn anser du att ditt bibliotek har i de lagar och rekommenda-

tioner som finns och som påtalar bibliotekens ansvar att försvara den in -

tellektuella friheten? Kommentera gärna. 

 
         c                          c                         c                        c 
   Mycket god           Ganska god           Inte så god            Obefintlig  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

4. Anser du att det behövs principer och förklaringar för att klargöra vilket 

ansvar biblioteken har att värna intellektuell frihet? Kommentera gärna. 

 
       c Ja                 c Nej 
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...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

5. I mars 1999 publicerades IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell 

frihet. Hur väl känner ditt bibliotek till den? Kommentera gärna. 

 
       c                         c                         c                          c        
Mycket väl             Ganska väl           Inte så väl                   Inte alls  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

6. Har förklaringen förändrat din och dina medarbetares medvetenhet om 

bibliotekens ansvar att försvara den intellektuella friheten? Kommentera 

gärna. 

 
c Ja             c Nej 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

7. Vilket eller vilka av nedanstående alternativ anser du vara för svenska 

bibliotek relevanta dokument om intellektuell 

frihet/informationsfrihet/yttrandefrihet? Kryssa i alla relevanta alternativ. 

 
c UNESCO:s folkbiblioteksmanifest              c Sveriges grundlagar  
c FN:s förklaring om mänskliga rättigheter    c Bibliotekslagen 
c ALA:s Library bill of rights  c Annat:............................       
            ........................................... 
 
8. Har ditt bibliotek någon egen handlingsplan för arbetet med att värna 
den intellektuella friheten? Kommentera gärna. 
 

  c Ja             c Nej 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
9a. Har ditt bibliotek en officiell urvalspolicy som reglerar 
urvalsförfarandet vid inköp av material? Kommentera gärna. 
 

c Ja             c Nej 
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...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
9b. Om ja, har det där tagits hänsyn till frågan om intellektuell frihet? 
Kommentera gärna. (Om du svarade nej på 9a, gå till fråga 9c).  
 

c Ja             c Nej 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
9c. Av vilka orsaker skulle ditt bibliotek kunna tänka sig att ej köpa in 
material? 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

9d. Accepterar biblioteket att i sådana fall fjärrlåna samma material från ett 

annat bibliotek? Kommentera gärna. 

 
         c               c                             c                        c 

    Ja, alltid          Ja, ganska ofta         Vid enstaka tillfällen      Nej, aldrig 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

10a. Finns det på ditt bibliotek någon begränsning av vilket material som görs 

tillgängligt på publika datorer med Internetuppkoppling? Kommentera gärna.  

 
c Ja             c Nej 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

10b. Om ja, vilken typ av material rör det sig då om? Kryssa i alla alternativ 

som passar. (Om du svarade nej på 10a, gå till fråga 11a).  

   
        c            c              c          c           c 

pornografiskt        rasistiskt        chatt      e-post       annat:.......................... 

                 ...................................... 

11a. Förekommer det på ditt bibliotek någon gång övervakning, manuell 

eller annan, över vad användarna använder datorerna till? 
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c Ja             c Nej 

 

11b. Om ja, hur går övervakningen till? (Om du svarade nej på 11a, gå 

till fråga 12a).  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

12a. Har ditt bibliotek någon gång nekat en användare tillgång ett visst 

material? 

 
c Ja             c Nej 

 

12b. Om ja, av vilket anledning blev användaren nekad? (Om du 

svarade nej på 12a, gå till fråga 13).  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

12c. Hur ofta händer det att någon blir nekad? Kommentera gärna.

       
c                  c                      c                          c 

    Varje dag           Varje vecka        Varje månad               Varje år  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

13. Hu många anställda är ni på ditt bibliotek (bibliotekarier och assistent er)? 

 
    c              c              c              c               c                c 
  1-4 st        5-9 st       10-14 st      15-19 st    .  20-24      25 eller fler 

  

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv 

dem gärna här: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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Titel på mig som fyllt i enkäten(frivillig):  

 

 

 

Till sist...tack så mycket för din medverkan!    
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Bilaga 3: IFLA:s förklaring  

De 11 punkterna om bibliotek och intellektuell frihet 

• Bibliotek tillhandahåller tillgång till information, idéer och uttryck för ska pande 

fantasi. De tjänar som ingångsport till kunskap, tankar och kultur.  

• Bibliotek tillhandahåller oumbärligt stöd för livslångt lärande, självständigt 

beslutsfattande och kulturell utveckling både för individer och grupper.  

• Bibliotek bidrar till vidmakthållande t och utvecklingen av den intellektuella friheten 

och hjälper till att trygga grundläggande demokratiska värden och allmänna 

mänskliga rättigheter. 

• Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck 

för kunskap och intellektuell aktivitet. Därför skall bibliotek anskaffa, bevara och 

göra tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att spegla samhällets 

pluralism och skiljaktligheter(sic!).  

• Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster 

styrs av yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa 

åsikter.  

• Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta 

sig varje form av censur. 

• Bibliotek skall ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för alla 

användare på lika villkor. Det får inte förekomma någon form av dis kriminering på 

grund av ras, tro, kön, ålder eller annan orsak.  

• Biblioteksanvändare skall ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet. 

Bibliotekarier och övrig bibliotekspersonal får inte för utomstående avslöja 

användares identitet eller det material de använder. 

• Bibliotek finansierade av allmänna medel och till vilka allmänheten äger tillträde 

skall upprätthålla principerna om den intellektuella friheten. 
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• Bibliotekarier och andra anställda i sådana bibliotek har en plikt att upprätthålla 

dessa principer. 

• Bibliotekarier och annan professionell bibliotekspersonal skall uppfylla sina 

förpliktelser både gentemot arbetsgivare och biblioteksanvändare. I händelse av 

konflikt mellan dessa förpliktelser har ansvaret mot användaren företräde.154 

 

 

 

 

 
154 IFLA: s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
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