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1. Inledning 
I detta första avsnitt kommer studiens ämne att presenteras och motiveras samt pro-
blemställning att redovisas.  
 
Idag diskuteras det inte sällan om personlig integritet i samhället, teknikutvecklingen 
har fått oss att ställa nya frågor om hur viktig den personliga integriteten är för oss och 
hur vi kan göra för att bevara den. På ett bibliotek, ett offentligt rum ingår användaren 
ett låneavtal med biblioteket för att kunna utnyttja bibliotekets tjänsters, såsom boklån. 
Att lämna ut uppgifter om en persons lån och reservationer till någon annan än använda-
ren själv är sedan 1989 ett föremål för Sekretesslagen 9 kap. 22 §. Med undantag för 
myndigheter (såsom polis och åklagare) som kan begära ut uppgifterna, om ett brott har 
begåtts som kan antas få ett fängelsestraff, ska detta hanteras med sekretess (Broms 
2002, s. 30f). 
 
 Det står ordagrant följande i Sekretesslagen (i fortsättningen benämnd SekrL): 
 

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskilds lån, reservation eller an-
nan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften 
rör eller någon honom närstående lider skada eller men. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1989:713). 

(SFS 1980:100, 9 kap. 22 §) 

 
Orsaken till att denna lagparagraf kom till var bl.a. att det hade uppmärksammats att ett 
flertal personer vid ett flertal tillfällen försökt utnyttja de uppgifter som kunde fås ut om 
biblioteksanvändarna i bl.a. rent kommersiellt syfte (Almerud 1987, s. 3).      
  
Susanna Broms, tidigare jurist vid Kungliga Biblioteket skriver i sin bok Biblioteken 
och juridiken (2005) om fenomenet självhämtningshyllor, dvs. ett system som innebär 
att böcker som användare på ett bibliotek reserverar ställs ut på en hylla för användaren 
själv att hämta. Hon kallar detta system ”öppna lånesystem” och skriver: 
 

Exponeringen av låntagarens reservationer kan inte sägas vara förenlig med reglerna i sekretessla-
gen. Eftersom låntagaren kan lämna sitt medgivande till att uppgifter om hans lån lämnas ut, kan 
systemet fungera om låntagaren samtycker  (Broms 2005, s. 78). 

 
I Jonas Pettersson & Charlotta Thorells magisteruppsats Biblioteket i terrorns tid - En 
studie av hur the USA Patriot act har påverkat tre amerikanska bibliotek (2004) kan 
man läsa följande rader i diskussionen om hur förhållandena kring sekretess och integri-
tet ser ut på svenska bibliotek (folkbibliotek):  
 

Alldeles oavsett hur lätt eller svårt det är att få ut uppgifter om användarna på ett bibliotek anser vi 
att svenska bibliotek behöver öppna ögonen för vad som faktiskt kan hända, även om de inte tror 
att det kommer hända. Det förs alldeles för få diskussioner om sekretess, integritet, och etik i den 
svenska biblioteksvärlden. Vi menar inte att USA har den ideala bibliotekssituationen, men det 
finns en del saker svenska bibliotek kan lära sig av dem (Pettersson & Thorell 2004, s. 62). 
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1.1 Val av ämne 
Mitt val av ämne för denna studie är självhämtningshyllor, ett system där reserverade 
böcker ställs ut på en hylla så att användaren själv kan gå och hämta sin reserverade bok 
på biblioteket. Ett ämne som kanske kan uppfattas som smalt, irrelevant eller intressant 
(se kapitlet nedan om polarisering). Jag tillhör föga förvånande den senare gruppen. 
Som jag skrev ovan står det i SekrL att ”Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för 
uppgift i register om enskilds lån, reservation eller annan form av beställning…” (SFS 
1980:100, 9 kap. 22 §). Susanna Broms skriver att hon inte tycker att detta system är att 
föredra och hänvisar till hur SekrL är utformad. Personligen har jag gått förbi dessa 
självhämtningshyllor för reserverade böcker ett flertal gånger på olika bibliotek men 
fick nu upp ögonen för dem ur ett annat perspektiv.  
 
I dagens samhälle diskuteras det inte sällan om personlig integritet. Den tekniska ut-
vecklingen har fått oss att fundera desto mer på hur vi lämnar spår efter oss, frivilligt 
eller ofrivilligt. När valet för ämne således närmade sig och ett område skulle ringas in 
för min studie var inte ämnesområdet så svårt att bestämma. Jag hade tidigare under 
utbildningen märkt ett mycket tunt utbud av vetenskapliga artiklar och studier kring 
personlig integritet och svenska bibliotek, som om denna debatt varit något som pågått 
utanför bibliotekets dörrar men inte riktigt nått in. Mitt intresse väcktes då att undersöka 
hur några bibliotekschefer uppfattade just fenomenet självhämtningshyllor, med tanke 
på  den rådande lagstiftningen och det fokus som ligger på personlig integritet i dagens 
samhälle. 
 
I nästa avsnitt kommer jag diskutera den polarisering som har mött mig vid val av ämne 
för föreliggande uppsats. 
 
 

1.1.1 Polarisering 

När mitt ämne för denna magisteruppsats har kommit på tal bland kurskamrater, lärare, 
informanter och andra i min närhet har jag mötts av en stark polarisering vad gäller re-
levansen av frågan. Å ena sidan har det funnits de som tycker att mitt ämnesval är irre-
levant, litet och uppförstorat då de anser att risken för intrång på den personliga integri-
teten är så liten. Å andra sidan har jag mötts av de som har uppfattningen att detta är en 
fråga som är berättigad och nytänkande. Att göra en tydlig och enhällig indelning av 
vilka grupper som tillhör vilken sida på skalan är svårt att göra, då detta har varierat 
kraftigt, främst från kurskamrater och andra personer i min närhet. Genom studiens för-
lopp och kontakten med informanterna har åsikten att detta är en gammal fråga kunnat 
skönjas medan exempelvis vissa lärare fått det att framstå som att detta i en biblioteks- 
och informationsvetenskaplig kontext är en nyare fråga.  Att jag skulle mötas av en så 
stark åsiktsdivergering och behov av att försvara ämnets berättigande var inte något som 
jag förväntade mig vid val av ämne för denna studie. 
 
I nästa avsnitt redogör jag för det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för 
studien. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Nedan redogörs för studiens specifika syfte och frågeställningar. Att lägga så stor vikt 
vid tolkning av en lagparagraf anser jag mer är en fråga om val av inriktning än en ren 
avgränsning, då denna paragraf är så väsentlig i sammanhanget.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar av självhämtningshyllor hos 
biblioteksledningen på fem högskolebibliotek i Sverige ur ett fenomenografiskt per-
spektiv. Detta med hänsyn till den rådande lagstiftningen; SekrL (SFS 1980:100) och 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204, i fortsättningen benämnd PuL), då dessa öppna 
hyllor förekommer på bibliotek i Sverige, personlig integritet är en angelägen fråga i 
dagens samhälle och det i SekrL står att: ”Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för 
uppgift i register om enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom 
närstående lider skada eller men…” (SFS 1980:100, 9 kap 22 §). 
 
Värt att poängtera är dock att syftet inte är att undersöka hur väl enskilda bibliotek följer 
svenska författningar, såsom SekrL och PuL utan att undersöka de uppfattningar som 
finns om detta fenomen.      
 
Frågeställningarna för studien är följande:  
 
Vilka uppfattningar av självhämtningshyllor finns hos fem bibliotekschefer på högsko-
lebibliotek i Sverige avseende relationen till SekrL 9 kap. 22 §?  
 
 Hur har biblioteksledningen tolkat SekrL 9 kap. 22 §? 
 

Vilka faktorer framförs av biblioteksledningen som orsaken till införandet av sy-
stemet? 

 
 Vilka styrkor och svagheter med detta system framförs av biblioteksledningen? 
 
 

1.3 Avgränsningar 
För att hitta ett passande fokus för min studie har jag gjort ett par avgränsningar med 
hänsyn till mitt studieobjekt. Först redogörs för tillämpade avgränsningar vad gäller 
syfte och frågeställningar till följd av avgränsningar som har gjorts på ett metodologiskt 
plan och som således har haft vikt för urvalsförfarandet.  
 
Att avgränsa syftet till enbart svenska förhållanden anser jag i detta fall är självklart 
med tanke på att utgångspunkten ligger i svenska författningar. Detta betyder dock inte 
att forskning och dylikt som har gjorts med utgångspunkt ur andra länders författningar 
inte kommer att ha relevans för studien, då de kan ha en belysande funktion och skapa 
reflektion angående vårt svenska system. Denna litteratur fyller även en viktig funktion 
då forskning om svenska förhållanden är mager inom detta område.  
 
Att undersöka bokreservationssystem på högskolebibliotek har jag här valt att avgränsa 
till hur självhämtningshyllorna eller avhämtningsförfarandet ser ut och är organiserat. 
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Det rent tekniska tillvägagångssättet för att göra en bokreservation har således valts bort 
eftersom det inte är intressant för min problemställning.  
 
Att valet av informanter föll på bibliotekschefer motiverar jag med att intresset i första 
hand ligger i att undersöka biblioteksledningens uppfattningar, dvs. att fokus inte ligger 
på hur lagstiftare eller jurister uppfattar detta fenomen utan på de som på något sätt har 
gjort ett aktivt val att ha detta system eller ej. Jag har således även valt bort bibliotekari-
ens roll eller uppfattningar om detta fenomen även om han eller hon kanske arbetar mer 
fysiskt nära systemet än cheferna. Detta val grundar sig som sagt på att intresset mer 
ligger på att undersöka de som har en större helhetsbild av verksamheten, vilket jag 
uppskattar att bibliotekscheferna har på ett generellt plan. Alla informanter har någon 
form av chefsposition på de bibliotek de företräder och var de personer som jag hänvi-
sades till vid förfrågan om medverkan.  
 
Vid urval av bibliotekstyp har jag valt att inrikta mig på högskolebibliotek och har såle-
des valt bort specialbibliotek, skolbibliotek och hela folkbiblioteksverksamheten i min 
studie. Detta val grundar sig på min förförståelse, som skapats under utbildningstiden att 
denna problematik i hög grad gäller högskolebibliotek. Med det sagt kan jag inte uttala 
mig om hur situationen ser ut på de andra nyss nämnda biblioteksverksamheterna. Såle-
des kan urvalet också ses som en avgränsning till studiens förväntade omfång, varav 
komparativa studier inte utförs för att eventuellt undersöka min utgångspunkts riktighet 
om att detta främst är en fråga för högskolebiblioteken.  
 
Avgränsning till antalet undersökta bibliotek är fem stycken och motivet till detta är att 
intresset ligger i att undersöka ett antal bibliotekschefers uppfattningar kring detta fe-
nomen och inte i att dra generaliserande slutsatser kring alla bibliotekschefers uppfatt-
ningar i Sverige.  
 
 

1.4 Disposition 
Nu närmar sig kapitel 1 sitt slut och ovan har jag redogjort för min studies syfte och 
frågeställningar, redogjort för de avgränsningar som gjorts avseende urval, metod och 
själva syftet med undersökningen. I ett inledande skede tas även upp att jag mötts av en 
stark polarisering angående mitt ämnesval och dess relevans. I det nästkommande ka-
pitlet försöker ge en bakgrundsbild genom att redogöra för de olika komponenter som är 
av intresse, dvs. hur lagstiftningen ser ut, hur högskolebibliotekens utveckling har före-
fallit, vad personlig integritet är för något samt hur jag förhåller mig till termen privacy. 
Sist men inte minst berättar jag hur detta ämne passar in i det vetenskapliga ämnet bib-
lioteks- och informationsvetenskap (kapitel 2). Sedan följer en redogörelse för tidigare 
forskning inom området där en uppdelning gjorts mellan litteratur om personlig integri-
tet och det offentliga rummet samt litteratur om bibliotek och lagstiftning samt hur min 
informationssökningsprocess sett ut (kapitel 3). Detta följs av ett kapitel om vilken 
forskningsansats som valts för studien, fenomenografi, dess fördelar och nackdelar, den 
rent praktiska proceduren med urval, genomförande och analys av det intervjumaterial 
som insamlats (kapitel 4).  
 
Resultatredovisning av den empiriska undersökningen läggs fram i kapitel 5, genom att 
de beskrivningskategorier som framkommit framförs till följd av en sammanfattande 
reflektion i slutet av varje avsnitt.  
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Kapitel 6 har jag valt att kalla ”Diskussion & Slutsatser” och där redovisas det utfalls-
rum som beskrivningskategorierna lett fram till för att försöka svara på studiens fråge-
ställningar och tidigare forskning tas i beaktning i relation till detta. Kapitlet följs sedan 
av ett avsnitt med förslag till fortsatt forskning och avslutas med en slutreflektion. Det 
efterföljande kapitlet är också det sista och där ges en sammanfattning av hela studien 
(kapitel 7). 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrundsbild till hur min studie passar in i det ve-
tenskapliga ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, hur jag valt att förhålla mig 
till de två begreppen privacy och personlig integritet, hur utvecklingen sett ut på hög-
skolebiblioteken de senaste åren samt hur rådande lagstiftning påverkar biblioteksarbe-
tet. 
 
 

2.1 Informationspolitik 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som inrymmer ett 
flertal forskningsområden. Biblioteket som institution och information i en vid bemär-
kelse är mycket centrala begrepp liksom informationsbehov. Man intresserar sig bl.a. 
för hur informationssystem fungerar, hur användare på bibliotek (och andra grupper) 
söker information, kunskapsorganisation, hur biblioteksverksamheter ser ut och har sett 
ut och frågor som uppkommer i och med informationssamhällets intågande. (Höglund 
2000, s. 2ff). 
 
Min studies huvudsakliga vinkling kan sägas härstamma från biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga institutionen i Borås indelning av ämnet i fyra inriktningar (kolle-
gier). Där min studie tillhör kollegium ett: Bibliotek, kultur och information i ett sam-
hällsperspektiv (Utvärdering…, 2004, s. 46f). Studien behandlar hur ett specifikt feno-
men i en biblioteksverksamhet, självhämtningshyllor uppfattas av fem bibliotekschefer 
på högskolebibliotek med fokus på personlig integritet och rådande svensk lagstiftning.  
 
Ett område som undersöks inom kollegium ett är informationspolitik och det är där jag 
vill hävda att min studie hör hemma. Detta område studerar frågor rörande bl.a. infor-
mationssamhället och personlig integritet i detsamma. Jag ser biblioteket i denna studie  
som ett offentligt rum (detta behandlas närmare i avsnitt 3.2.1 nedan) och frågan berör 
således personlig integritet i det offentliga rummet. I kapitlet nedan diskuteras närmare 
hur jag valt att förhålla mig till personlig integritet och begreppet privacy och vad det 
innebär. 
 
 

2.2 Privacy vs. Personlig integritet 
I detta avsnitt kommer jag att närmare utreda skillnaderna mellan begreppen privacy 
och personlig integritet, då dessa används i lite olika sammanhang och med olika inne-
börder. Jag förklarar hur jag valt att förhålla mig till dessa i denna uppsats, då min stu-
die har fokus på svenska förhållanden och svensk lagstiftning men berör ett område där 
privacy-forskningen är intressant.  
 
Privacy är ett begrepp som används inom flera olika vetenskaper. Den svenska översätt-
ningen av begreppet är närmast personlig integritet. I ett delbetänkande av Integritets-
skyddskommittén med titeln ”Skyddet för den personliga integriteten” står det ”… den 
engelska termen ’privacy’, som ibland åberopas i integritetsdebatten, torde ha en något 
vidare syftning än vad som hos oss i allmänhet menas med personlig integritet och täcka 
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in även vad som kan kallas personligt oberoende och självständighet” (SOU 2007:22, s. 
53).  
 
Alan Westin, dåvarande professor i public law and government vid Columbia Univer-
sity, USA genomförde under senare halvan av 1960-talet en studie som undersökte 
sambandet mellan det västerländska samhällets snabba teknikutveckling och de konse-
kvenser denna utveckling har på privacy, som resulterade i boken Privacy and freedom 
(1970). 
 
Han är en av de få privacy-teoretiker vars namn har varit tätt cirkulerande i stora veten-
skapliga sammanhang under 1970-, 1980- och 1990- talen och har således haft en domi-
nerande ställning inom privacy-forskningen (Margulis 2003, s. 411). I boken Privacy 
and freedom förklarar han närmare hur han ser på begreppet privacy i samband med den 
snabba teknikutvecklingen som pågår (ha i åtanke att boken är skriven 1967). Han me-
nar att denna utveckling kan leda till tre former av övervakningsmodeller som påverkar 
individens privacy. Vidare påpekar han att inget av de här sätten att övervaka människor 
på är nya men de sätt på vilket de har möjlighet att förändras är nya (Westin 1970, s. 
68). Dessa tre modeller har fått namnen ”psychological surveillance”, ”data surveil-
lance” samt ”physical surveillance”.  
 
Den första modellen (psychological surveillance) innebär att den ökande tekniska ut-
rustningen för att kunna registrera människans tankeverksamhet skapar en övervak-
ningssituation. Westin exemplifierar denna modell med situationen som ett lögndetek-
tortest skapar, dvs. en situation där en notering av tankar och känslor som individen i 
vissa fall inte valt att själv offentliggöra kungörs  (Westin 1970, s. 133ff).  
 
Den andra övervakningsmodellen (data surveillance) innebär att det genom ökandet av 
antal datorer och utvecklingen av dessa finns en fara att enskilda personers personupp-
gifter alltmer samlas i organisationers, företags och främst myndigheters register. Detta 
skapar en övervakningssituation från myndigheter över den enskilda personen, där indi-
viden omöjligt kan ha full kontroll över sina personuppgifter och hur de i alla situationer 
syftar till att användas (Westin 1970, s. 158ff).    
 
Den tredje modellen (physical surveillance) syftar till att en persons fysiska sfär blir 
övervakad och kan yttra sig genom exempelvis användning av kameror, telefonavlyss-
ning och mikrofoner etc. Det faktum att dessa tekniska instrument finns tillhanda får till 
följd att individen upplever det som att det finns få platser där övervakning av den fy-
siska personen inte är möjlig (Westin, 1970, s. 69ff). Westin kallar den nya formen av 
avlyssning för ”human broadcasting stations” (Westin 1970, s. 80).         
 
Westin ger en förklaring till hur han tycker att begreppet privacy kan indelas i olika 
distinktioner men med tanke på att boken har några år på nacken och jag i ett flertal 
publikationer mer frekvent sett hänvisningar till Roger Clarke (konsult och f.d. Senior 
information systems academic på Australian National University) vad gäller förklaring 
av vad begreppet innefattar, väljer jag att istället återge hans förklaring. Den går ut på 
att man kan dela in privacy i tre delar; 
 

• Privacy of the person  
Integritet avseende rent kroppsliga hänseenden; blodprov, urinprov etc. 
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• Privacy of personal behaviour  
Integritet avseende sexuell läggning eller politisk och religiös övertygelse. 
 

• Information privacy (Privacy of personal communications & Privacy of perso-
nal data) Integritet avseende kommunikation mellan människor och personupp-
gifter. Att en person ska kunna ha kontroll över vilken information som lämnas 
ut till tredje part. 

 
(Clarke 1997, s. 3f) 
 
Utefter Clarkes indelning av privacy är det således inom kategorin ”Information pri-
vacy” som min problemställning platsar, då den berör hantering av personuppgifter till 
tredje part. 
 
Privacy är ett begrepp som kan knytas till forskartraditioner och personlig integritet en 
svensk översättning av ordet som förefaller snarlikast, i alla fall om man ser till det fre-
kventa användandet av ordet och de förklaringar av begreppen som jag gjort ovan av 
olika personer. För att få en stringens i uppsatsen har jag valt att uteslutande använda 
mig av begreppet personlig integritet även då jag uppenbarligen hänsyftar till privacy-
forskningen. Jag har som sagt valt detta förhållningssätt för att motverka en eventuell 
förvirring av begreppen, då jag tror att detta skulle kunna uppstå om de användes paral-
lellt. Detta innebär således att jag är medveten om att begreppsapparaturen kan bli li-
dande i vissa hänseenden.  
 
I nästa avsnitt kommer en helt annan aspekt som är av relevans att tas upp för att ge en 
bakgrundsbild till studien och det är hur högskolebibliotekens utveckling har sett ut de 
senaste åren. 
 
 

2.3 Högskolebibliotekens utveckling 
På många bibliotek finns det måldokument för hur bibliotekens service gentemot an-
vändarna ska se ut och ett antal högskolor har handlingar som omnämner hur biblio-
teksverksamheten ska förefalla men dessa handlingar är enligt Göran Gellerstam (uni-
versitetslektor vid Lunds universitet) dessvärre tämligen ovanliga (2002, s. 19f). 
 
Sedan mitten av 1990-talet har det skett stora omorganiseringar och nybyggnationer av 
högskolebibliotek i Sverige, för att tillgodose ett behov som härstammar från ett ökande 
antal studenter på högskolorna de senaste decennierna. Denna utveckling har gått mot 
att mer och mer se på biblioteken som inte bara en plats där man lånar böcker utan ock-
så som rollen av studenternas arbetsplats med fler datorer, databaser och utbildningar i 
hur man använder bibliotekens resurser. Att se på biblioteken som ett lokalt ”Learning 
Resource Center” blir allt vanligare. Detta innebär att biblioteken tillhandahåller fler 
möjligheter såsom att användarna själva kan koppla upp sina bärbara datorer, fler 
grupprum och arbetsplatser samt servicepunkter för informationshjälp (Gellerstam 
2001, s. 5ff, 38f).  
 
Det framkommer i BIBSAM:s (Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samord-
ning och utveckling) och SCB:s (Statistiska Centralbyrån) rapport Forskningsbibliote-
ken 2004 att de senaste åren har fler personer sökt sig till biblioteken då antalet besök 
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har noterats stiga och biblioteken har en stor betydelse för användarna då det bl.a. finns 
färre och färre lärare tillgängliga. Vad gäller tillträde till bibliotekslokalerna skiljer sig 
öppettiderna avsevärt åt mellan de olika biblioteken, vissa har öppet på helger och kväl-
lar och andra inte (2004, s.16). I BIBSAM och SCB:s rapport Forskningsbiblioteken 
2006, dvs. två år senare påvisas däremot en ny riktning mot att biblioteken får färre be-
sökare, då antalet besökare minskats sedan föregående år och att fler använder sig av 
bibliotekens webbresurser utanför bibliotekets väggar. Man talar i denna rapport om en 
trend mot att användarna kan tillgodose sina informationsbehov utan att uppsöka loka-
lerna och tar bl.a. upp e-boken och alla de databaser som kan kommas åt från bibliote-
kens webbplats, som orsak till denna nya trend (2006, s.3ff).  
 
När det gäller service avseende låneverksamheten har det blivit fler och fler bibliotek 
som tagit sig an uppdraget att skicka hem de beställda böckerna direkt till användaren 
med post, istället för att det ska ske på det traditionsenliga sättet att användaren besöker 
sitt lokala bibliotek för att själv transportera hem den, enligt Eva Lunneborg, BIBSAM. 
Men detta gäller då främst studenter som studerar på distans och vissa bibliotek tar ut en 
avgift för detta medan andra gör det helt kostnadsfritt. Hon ser denna utveckling som 
positiv och till användarens fördel och tar upp tanken att man eventuellt skulle kunna 
utveckla denna tjänst till att innefatta även fjärrlånen, som idag på ett kostsamt sätt först 
fraktas till biblioteket där användaren gjort beställningen för att sedan hämtas upp av 
användaren själv. Om detta arbetssätt skulle genomföras skulle man kunna avlägsna 
mellanledet, dvs. det beställande bibliotekets involvering (Lunneborg 2003, s. 10ff).     
 
I det nedanstående avsnittet flyttas fokus över från högskolebiblioteken till den lagstift-
ning som är av betydelse för biblioteken.    
 
 

2.4 Lagstiftning 
1987 skriver Peter Almerud, dåvarande redaktör för den fackliga tidskriften DIK-forum, 
att DIK-förbundet (Dokument Information Kultur) stödjer biblioteksnämnden i Göte-
borgs begäran till justitiedepartementet om att ett tillägg i SekrL ska göras, så att regis-
teruppgifter om enskilda personers lån ska sekretessbeläggas. Denna begäran om sek-
retess grundar sig på att det vid ett flertal tillfällen funnits personer som haft intresse av 
att veta andra användares lån, varav vissa haft rent kommersiellt syfte (Almerud 1987, s. 
3).      
 
1989 tillkommer paragrafen nedan i 9 kap. 22 § i SekrL, som behandlar hur sekretess i 
biblioteksverksamhet ska förhållas;  
 

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskilds lån, reservation eller an-
nan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften 
rör eller någon honom närstående lider skada eller men. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1989:713). 

(SFS 1980:100, 9 kap. 22 §). 
 
Susanna Broms har skrivit en bok i biblioteksjuridik som heter Biblioteken och juridi-
ken som utkom 2005, här tar hon upp ett flertal aspekter som gäller lånehantering. Ett 
avsnitt i föreliggande bok handlar om fenomenet självhämtningshyllor och benämns 
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”öppna lånesystem”. Hon menar att vissa bibliotek i Sverige har valt att ordna sina 
självhämtningshyllor för reserverade böcker på ett sådant sätt att användarna själva 
hämtar sina beställda böcker på öppna hyllor som en service från bibliotekets sida. Detta 
för dock med sig att andra personer kan se denna reservation och hon ställer sig därför 
negativ till denna hantering. 
 

Exponeringen av låntagarens reservationer kan inte sägas vara förenlig med reglerna i sekretessla-
gen. Eftersom låntagaren kan lämna sitt medgivande till att uppgifter om hans lån lämnas ut, kan 
systemet fungera om låntagaren samtycker.  

 
(Broms 2005, s. 78) 
 
För att ett lån på ett bibliotek ska kunna genomföras har ett avtal slutits mellan bibliote-
ket och användaren. De regler som gäller för avtalet ska redogöras för användaren innan 
avtalet sluts och användaren godkänner således reglerna genom att sluta avtalet. Biblio-
teket har som skyldighet att tillämpa rimliga villkor för avtalet (Broms 2005, s. 42f).   
 
Första paragrafen i första kapitlet i SekrL förklarar att denna författning behandlar sek-
retess i ”det allmännas verksamhet” och berör de allmänna handlingar som inte ska vara 
offentliga för allmänheten (SFS 1980:100). Den 1 januari 1981 trädde lagen i kraft och 
ersatte då en gammal lag från 1937. Det nya med SekrL var att man nu hade en lag som 
avsåg både ”handlingssekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet”. Tillägg 
och förändringar görs då och då till lagen (Corell 1992, s. 18ff).  
 
För att gradera nödvändigheten av att en viss typ av uppgift hålls med sekretess i ett 
samhälle som har en offentlighetsprincip finns det två typer av s.k. skaderekvisit i 
SekrL, det raka skaderekvisitet och det omvända skaderekvisitet. Det raka skaderekvi-
sitet innebär att frågan om sekretess ska tillämpas eller ej kan ses som en bedömnings-
fråga medan det omvända skaderekvisitet innebär tvärt det motsatta. En uppgift som 
omfattas av ett omvänt skaderekvisit, t.ex. biblioteksparagrafen ovan, ska hållas med 
fullständig sekretess, om det inte kan bevisas att ett utlämnande inte skadar personen 
rent ekonomiskt (benämns som skada) eller rent integritetsmässigt (benämns som men). 
Att ge ut uppgifter som är kodade eller s.k. avidentifierade är därför möjligt men bara 
om ett samband mellan uppgift och person är omöjligt att göra. (Corell 1992, s. 37ff).  
 
Hans Corell, (dåvarande medlem i Sveriges delegation till FN:s generalförsamling) me-
nar att en person som lånar böcker i sitt arbete (tjänsteman) inte omfattas av sekretessen 
vid lån, reservationer eller beställningar eftersom han eller hon då inte rent begrepps-
mässigt sägs tillhöra kategorin enskild person då hans eller hennes lån ses företräda 
tjänsten (Corell 1992, s. 316).   
 
I 14 kap. 2 § i SekrL framkommer att uppgifter som är sekretessbelagda får lämnas ut 
till en annan myndighet (t.ex. polis eller åklagare) om man misstänker att ett brott som 
har begåtts kan ge fängelsestraff. Broms menar utifrån detta att man på ett bibliotek inte 
kan vägra att ge ut dessa uppgifter till dessa myndigheter om en förfrågan uppkommer, 
straffet för brottet antas bli fängelse och de kriterier som står i denna paragraf uppfylls. 
Hon menar därför att alla bibliotek i förebyggande syfte borde ha en plan för hur de ska 
agera om de ställs inför en sådan situation och att det är viktigt att alla som arbetar på ett 
bibliotek känner till hur lagstiftningen ser ut (Broms 2002, s. 30f). 
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PuL är en lag som reglerar hur man får hantera personuppgifter och trädde i kraft 24 
oktober 1998. I denna lag använder man formuleringen ”behandling av personuppgif-
ter” och denna benämning ersätter en tidigare formulering som fanns i Datalagen från 
1973 som löd ”registrering av personuppgifter” (Broms 2005, s. 145). 9 kap. 22 § i 
SekrL tillämpades 1989 och paragrafen lyder ”Sekretess gäller i biblioteksverksamhet 
för uppgift i register…”. Broms menar att behandling av personuppgifter innefattar bl.a. 
registrering, utlämnande och sammanställning av personuppgifter (2005, s. 145ff). 
 
En personuppgift är ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 
fysisk person som är i livet” enligt PuL (1998:204, 3 §). SekrL och PuL är samman-
kopplade på så vis att en personuppgift ska hållas med sekretess om det är så att ett ut-
lämnande kan sägas strida mot PuL (Petersson & Reinholdsson 1998, s.46). Men att 
använda sig av personuppgifter är dock helt tillåtet om man har vederbörandes godkän-
nande att göra det eller om det anses nödvändigt (Broms 2005, s. 151). 
 
PuL har i denna studie en underordnad betydelse, SekrL är den lag som diskuteras och 
ligger i fokus men som jag skrev ovan så är PuL viktig att nämna såhär i ett bakgrunds-
perspektiv då PuL behandlar hantering av personuppgifter och de två lagarna på så vis 
är sammankopplade.  
 
Jag har nu försökt ge en bakgrundsbild till mitt problemområde, i nästa kapitel kommer 
jag att fortsätta genom att redogöra för den tidigare forskning som finns och som är av 
vikt för studien.  
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3. Tidigare forskning och annan litteratur 
Detta kapitel är upplagt på följande vis; först kommer en kort översikt över funnet mate-
rial och hur resonemanget har gått vid urval av befintlig litteratur, följt av en redogö-
relse för min informationssökningsprocess. Därefter presenteras den litteratur som jag 
anser relevant när det gäller att väcka och belysa tankar kring studiens problematik.  
 
Min sökning efter tidigare forskning som berör personlig integritet inom den svenska 
bibliotekskontexten gav dåligt resultat. Jag har endast funnit ett sådant relevant doku-
ment (vilket är utgivet 2008), Emma Olander och Katrin Strindevalls magisteruppsats i  
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås: Folkbibliotekariers upp-
fattning om personlig integritet i biblioteksverksamheten:  En fenomenografisk studie.  
 
Bortsett från ovanstående magisteruppsats har en annan magisteruppsats producerats i 
Lund, rörande The USA PATRIOT Act:s (Uniting and Strengthening America by Pro-
viding Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) tillämp-
ning på public libraries i USA, där jämförelser görs med svenska förhållanden. Denna är 
skriven av Jonas Pettersson och Charlotta Thorell och heter Biblioteket i terrorns tid: en 
studie av hur the USA Patriot act har påverkat tre amerikanska bibliotek (2004). 
 
Däremot har jag funnit ett antal vetenskapliga studier om de svenska högskolebibliote-
kens förändring de senaste decennierna och ett antal BIBSAM-rapporter som rör hög-
skolebibliotekens verksamhet ur olika aspekter.  
 
Lagar, förarbeten till författningar och litteratur som tolkar lagar har också haft en 
mycket central roll för min studie, dels för det rent uppenbara syftet med studien: att 
undersöka hur ett par bibliotekschefer uppfattar självhämtningshyllor med hänsyn till 
rådande lagstiftning och dels för att jag själv inte har studerat juridik och därför har haft 
stor hjälp av litteratur om lagtolkning. Dessa har bl.a. varit Sekretesslagen – Kommenta-
rer till 1980 års lag med ändringar (Corell 1992), Offentlighet och sekretess för hand-
lingar hos myndigheter (Gjerstad 2003) och Personuppgiftslagen i praktiken (Petersson 
& Reinholdsson 1998). 
 
En stor mängd litteratur i form av vetenskapliga studier och artiklar samt läroböcker om 
personlig integritet ur ett amerikanskt perspektiv har producerats, varav ett stort antal är 
skrivna efter 11 september-attackerna 2001. Endast sex veckor efter attackerna i USA 
instiftades en lag (Act) vid namn The USA PATRIOT Act som i sektion 215 i högsta 
grad berör biblioteken och användarnas integritet på dem. Katherine K. Coolidge, lag-
bibliotekarie (lawlibrarian) i Massachusetts skriver i en artikel följande om lagen: 
”Clearly, the legislators could not have given the law careful consideration. It is safe to 
say that it was, in part, an emotional reaction to a serious crisis” (Coolidge 2005, s. 8). 
Denna lag ger FBI (Federal Bureau of Investigation) större rättigheter att med lägre 
misstankegrad utföra undersökningar på ett bibliotek avseende en användare. Dessa 
uppgifter kan vara allt ifrån vilka böcker en viss person har lånat till den elektroniska 
korrespondens som en användare har med en bibliotekarie. Att sådan undersökning på-
går eller har pågått i biblioteket är uppgifter som bibliotekarierna inte får berätta för 
användarna. Jaeger et al. skriver i en artikel i Library Quartely:  
 

While these provisions of the USA PATRIOT Act clearly affect how librarians interact with pa-
trons and may also lead some patrons to alter their information-seeking behaviors in libraries, the 
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provisions may also have a range of significant impacts on the services, resources, operations, and 
polices of libraries (Jaeger et. al., 2004, s.100f). 

 
Även om denna litteratur utgår från en amerikansk lagstiftning så berör de i stor ut-
sträckning en problematik som är mycket snarlik den som studeras här, dvs. hur man 
ska handskas med användarens personliga integritet i förhållande till lagstiftning.     
 
 

3.1 Informationssökningsprocessen 
För att söka efter relevanta dokument till min studie har jag tillämpat både smala och 
breda sökstrategier, vilka jag redovisar nedan.  Jag har svårt att säga vilka ord som ge-
nererat flest relevanta träffar, förutom termen privacy då jag provat lite olika sökstrate-
gier. Att endast använda termen privacy har dock gett lite för många träffar om doku-
ment som inte berör min studie, då mycket material finns som handlar om privacy ur 
många olika aspekter.  
 
Till en början användes ett snävt sökperspektiv då jag först ville undersöka om det fanns 
dokument som behandlade just detta område, men jag märkte mycket tidigt att det åter-
fanns mycket få dokument och tillika många irrelevanta sådana. Jag förändrade då min 
sökstrategi till att söka på bredare termer och se på området ur ett större perspektiv, dvs. 
se på bibliotek som ett offentligt rum och således söka efter personlig integritet i det 
offentliga rummet.  
 
Databaser som jag har sökt i för att hitta främst avhandlingar och andra böcker är 
LIBRIS och Voyager. För att hitta vetenskapliga artiklar har jag sökt i LISA, INSPEC, 
Science Direct, Wiley InterScience, Emerald och Academic Search Elite och sökmoto-
rerna Google och Google Scholar. I databaserna med okontrollerad vokabulär har jag 
främst använt  termerna: privacy, libraries, surveillance, dataveillance. I LISA fann jag 
den kontrollerade termen ”Reserve book system” men denna genererade främst artiklar 
om amerikanska biblioteks bokreservationssystem, vilka i jämförelse med svenska för-
hållanden inte ansågs relevanta att läsa vidare om eftersom de generellt sett fokuserade 
mer på lagring av böcker.   
 
Artiklar som mer inriktar sig på den interna biblioteksdebatten har jag funnit genom att 
söka i biblioteksdatabasen Nordiskt BDI- Index.  
 
För att söka efter tidigare skrivna uppsatser inom området, såsom kandidat- och magis-
teruppsatser har jag konsulterat uppsatsdatabasen Uppsök. Denna databas täcker dock 
bara uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som produceras vid Lunds 
Universitet. De resterande fyra svenska biblioteks- och informationsvetenskapliga in-
stitutionernas uppsatser går inte att finna där. Jag har därför navigerat fram till Umeå 
Universitets biblioteksdatabas Album, Växjö Universitets bibliotekskatalog samt Upp-
sala Universitets bibliotekskatalog DISA. En sökning efter pågående forskning på ovan 
nämnda universitet har även gjorts.     
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3.2 Litteraturredovisning 
Nedan kommer en redogörelse för tidigare forskning som är av relevans för min under-
sökning. Då ett flertal infallsvinklar av personlig integritet är av intresse har jag valt att 
koncentrera mig på de två främsta, dvs. studier som rör personlig integritet i det offent-
liga rummet samt studier som behandlar sambandet mellan lagstiftning och bibliotek. 
Jag vill poängtera att dessa två avsnitt ligger nära varandra och ofta snuddar vid samma 
bakomliggande faktor i grund och botten, såsom vilka regleringar och lagstiftningar som 
finns angående personlig integritet. Skillnaden mellan de två ligger således främst i att 
jag i det första avsnittet försöker redogöra för frågan i ett större perspektiv, se det of-
fentliga rummet medan det andra avsnittet helt har fokus på bibliotek och de regleringar 
som gäller för just bibliotek.  
 
 

3.2.1 Offentliga rum och personlig integritet  

Susan Elizabeth Clardy ställer i sin Master- uppsats Privacy in the age of high technol-
ogy, vid California State University 1998 bl.a följande frågeställningar: ”Are people 
willing to sacrifice services and everyday conveniences in order to protect their pri-
vacy?”, “Which types of privacy violations can be tolerated and which cannot?”. Även 
om ett decennium har gått sedan denna studie publicerades och den tekniska utveck-
lingen har fortskridit är frågorna högst intressanta. Hon undersöker hur mycket avkall 
på bekvämlighet som enskilda personer kan anse rimligt att göra för att personlig integ-
ritetsreglerande lagar ska fungera. Hon har utfört en kvantitativ studie i form av enkät-
frågor till 127 personer med varierade ålder, etnicitet och inkomst bosatta i södra Kali-
fornien (Clardy 1999, s.18ff). Studiens resultat visar bl.a. på att det finns en motstridig 
syn på vilka personuppgifter som enskilda personer upplever är jobbigt att lämna ut, 
utan deras godkännande till andra privatpersoner, myndigheter och företag. Dessa upp-
gifter var t.ex. en persons ålder, inkomst eller adress, vari vissa tyckte dessa uppgifter 
var jobbiga att lämna ut och andra inte. När det kom till uppgifter såsom vilka fritidsin-
tressen de har eller vilka tidningar de prenumerar på uppgav över 50 % att detta inte var 
något som de hade något besvär med att lämna ut (Clardy 1998, s. 52). 
 
Vid frågor angående hur personerna upplevde att bli övervakade på olika offentliga 
platser angav de att de inte upplevde det särskilt besvärande om övervakningskameror 
kunde registrera deras beteende när de besökte banken, parkeringsplatsen eller en butik. 
Att bli övervakad på motorvägen eller på gatan upplevdes inte heller som särskilt besvä-
rande men ändå mer besvärande än på banken, parkeringsplatsen eller i butiken. Vad 
fler personer däremot upplevde som extremt obehagligt var om övervakningskameror 
skulle finnas i undersökningsrum på sjukhus eller på en läkarmottagning (Clardy 1998, 
s. 51). 
 
En av de slutsatser som kommer fram ur studien är att inkomst spelar roll för hur be-
kymrad man är över att ens personliga integritet ska kränkas. Ju högre inkomst, desto 
högre rädsla för intrång på integriteten (Clardy 1998, s.74). 
 
I nästa avsnitt flyttas fokus över till den andra infallsvinkeln, bibliotek och lagstiftning.  
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3.2.2 Bibliotek och lagstiftning  

2004 skrev Jonas Petterson och Charlotta Thorell en magisteruppsats vid Lunds univer-
sitet vid namn Biblioteket i terrorns tid – en studie av hur the USA Patriot act har på-
verkat tre amerikanska bibliotek. I denna uppsats undersöker de vad bibliotekarierna 
samt bibliotekscheferna tycker om The USA PATRIOT Act samt hur arbetet har föränd-
rats för dem i och med införandet av densamma. De reste till USA och intervjuade bib-
liotekarier samt bibliotekschefer på tre bibliotek i The Bay Area (trakten kring San 
Fransisco). Vad som är intressant för att återknyta till min egen studie är att de även gör 
jämförelser med svenska förhållanden genom att förklara vilka lagar och etiska riktlinjer 
som finns på folkbibliotek. De utför dock ingen egen studie på svenska bibliotek. 
 
Pettersson & Thorell gör paralleller med de svenska förhållandena och menar att det 
faktum att SÄPO (Säkerhetspolisen) vid ett par tillfällen har bedrivit spaning på biblio-
tek i sitt arbete gör det mer intressant att göra jämförelser. Att frågor av denna typ sedan 
logiskt nog i jämförelse med situationen i USA inte har fått en lika stor plats i dagord-
ningen i exempelvis fackföreningen Biblioteksföreningen anser de förståeligt. De po-
ängterar dock att de tycker att det förs för lite diskussioner i Sverige angående bibliotek 
och personlig integritet, sekretess och etik och att det har funnits mycket lite svensk 
litteratur om dessa frågor (2004, s. 61f). 
 

Alldeles oavsett hur lätt eller svårt det är att få ut uppgifter om användarna på ett bibliotek anser vi 
att svenska bibliotek behöver öppna ögonen för vad som faktiskt kan hända, även om de inte tror 
att det kommer hända. Det förs alldeles för få diskussioner om sekretess, integritet och etik i den 
svenska biblioteksvärlden. Vi menar inte att USA har den ideala bibliotekssituationen, men det 
finns en del saker svenska bibliotek kan lära av dem (Pettersson & Thorell, 2004, s. 62). 

 
På de amerikanska biblioteken som förekommer i undersökningen har alla tre bibliote-
ken valt att redogöra för vilka uppgifter kring användaren som biblioteken tar vara på, 
hur länge de sparar dessa samt varför de sparar dessa uppgifter, på sina hemsidor (Pet-
tersson & Thorell 2004, s. 59). Författarna avslutar sin uppsats med följande ord om de 
svenska biblioteken och användarsekretess; 
 

Som vi visat i diskussionen finns det situationer då reglerna kring användarsekretess inte är glas-
klara. Vi menar att biblioteken själva kan ta beslut om vilken policy som ska gälla för just deras 
bibliotek. Vi tycker dock att det vore önskvärt att vi nationellt kommer fram till gemensamma 
etiska riktlinjer för att undvika tveksamheter kring användarsekretess. Viktigt i sammanhanget, an-
ser vi är att informera användarna om vilka regler som gäller, oavsett om det är lokala eller natio-
nella riktlinjer (Pettersson & Thorell 2004, s. 69). 

 
Samtliga personer som de intervjuade ansåg att det finns vissa konflikter mellan att ut-
föra det uppdrag som biblioteket har och att tillämpa The PATRIOT Act, en majoritet 
av informanterna var konsekvent negativt inställda till lagen (Pettersson  & Thorell 
2004, s. 67). Författarna för i sin diskussion fram en tanke att om användarnas otrygghet 
stegras på folkbiblioteken (public libraries) kan följderna bli att de slutar att låna vissa 
böcker och således; ”Man kan säga att en bristande användarsekretess leder till minskad 
kunskap vilket på sikt är ett hot mot demokratin” (Pettersson & Thorell 2004, s. 53). 
  
Emma Olander och Katrin Strindevall tar i sin magisteruppsats Folkbibliotekariers upp-
fattning om personlig integritet i biblioteksverksamheten:  En fenomenografisk studie 
upp ett ämne som ligger min studie nära. Här undersöker de utifrån en fenomenografisk 
ansats hur åtta bibliotekarierna på sju folkbibliotek uppfattar personlig integritet och 
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knyter an till teknikutvecklingen (främst RFID (Radio Frequency Identification)) och 
vilken relation dessa två har i en biblioteksverksamhet. De kommer fram till att det 
finns en stor spännvidd i uppfattningar gällande dessa frågor, från att se på relationen 
mellan personlig integritet och teknik som något problematiskt till att se på det som nå-
got oproblematiskt som innebär att teknikutvecklingen inte kolliderar med inskränkan-
det av den personliga integriteten (Olander & Strindevall 2008, s. 36ff, 45f). Nedan cite-
rar jag två av dessa resultat som de kommit fram till som har intressanta kopplingar till 
min studie. Det första citatet rör bibliotekarierna egna roll för hur användarnas integritet 
bäst bevaras: 
  

De bibliotekarier som talar om låntagares integritet som något viktigt och något som är 
värt att skydda är uppmärksamma på sin egen roll i sammanhanget. De uppfattar att det 
är de själva i sin yrkesroll som kan komma att utgöra den största risken för låntagares 
personliga integritet. Vi uppfattar att bibliotekarier är självkritiska då de ser sig själva 
som ett större hot än andra besökare på biblioteket, de efterlyser även en diskussion 
beträffande hur personuppgifter bör behandlas (Olander & Strindevall 2008, s.37). 

 
Olander och Strindvall menar vidare att informanterna uppfattar teknikutvecklingens 
påverkan på biblioteksverksamheten positivt när det gäller integritet avseende de nya 
självservicefunktionerna som införts, då färre fysiska personer, såsom bibliotekarierna 
har uppsikt över lånen: 
 

Enligt de flesta informanter så är det främst möjligheten att kunna låna böcker 
utan att någon annan ser vad som lånas den största fördelen med teknik då det 
gäller integritet. Vi har sett att detta uppfattas som ett viktigt framsteg framförallt 
för låntagare som har ett intresse i att dölja sina lån. Det kan handla om känsliga 
ämnen så som sexuell läggning eller psykisk sjukdom. Den ökade självbetjäningen 
innebär även att allt färre böcker passerar via en bibliotekarie (Olander & Strindevall  
2008, s.41). 

 
Ett likartat tema ur ett högskolebiblioteksperspektiv tar dr. Paul Sturges et al., Loughbo-
rough University upp, i sin artikel ”User privacy in the digital library environment: an 
investigation of policies and preparedness” (2003), där han menar att användarnas oro 
för intrång på den personliga integriteten av biblioteket på ett generellt plan är liten. 
Han hävdar dock utifrån sin engelska studie att det existerar ett glapp mellan användar-
nas höga förväntningar på att bli skyddade från intrång på den personliga integriteten av 
biblioteket och bibliotekariernas möjlighet att tillgodose detta skydd. Orsaken uppges 
vara ett dåligt satsande på personlig integritetsrelaterade frågor i form av riktlinjer för 
hur det enskilda biblioteket skall handla i dessa frågor. Enkätstudien genomfördes mel-
lan åren 2000-2002 och dess syfte var att undersöka dels hur användarna upplevde per-
sonlig integritet på biblioteket i generella ordalag och hur mycket kunskap de hade om 
vilka personuppgifter som biblioteket samlade in. Syftet var även att undersöka hur bib-
liotekarierna upplevde relevansen av dessa frågor och hur de arbetade för användarens 
personliga integritet. Resultatet visade på att användarna upplevde det som en mycket 
liten risk att deras personliga integritet skulle kränkas av biblioteket då de litade på att 
biblioteket behöll personuppgifterna för sig själv, inte använde dem i ett rent kommersi-
ellt syfte eller förde dem vidare till myndigheter. Användarna visade dock förståelse för 
att användandet av Internet på biblioteket kan övervakas i syfte att motverka att Inter-
nettjänsterna missbrukas (Sturges et al., 2003, s. 44f).    
 
Att det finns två typer av personlig integritet som en användare förväntar sig av ett aka-
demiskt bibliotek för John Shuler, ”Associate Professor and Departement 
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Head/Documents librarian” på The University of Illinois at Chicago, fram i sin artikel 
Privacy and academic libraries: Widening the frame of discussion (2004). Han menar att 
en användare förväntar sig för det första att bli lämnad ifred under vistelsen på bibliote-
ket. Så länge en person beter sig på ett respektfullt sätt förväntar han eller hon sig att 
ingen ska registrera hans eller hennes beteende eller handlingar på biblioteket. För det 
andra förväntar sig inte användaren att de uppgifter som finns om hans eller hennes lån 
eller personuppgifter ska komma ut till tredje part. Han skriver dock följande: 
 

This is not to say that all public. [sic!] interactions are kept away from any possible public obser-
vation or hearing. Interviews at reference and circulation desks (whether in person or on the phone) 
are overheard everyday, but there seems to be a tacit social custom that gives these open transac-
tions a polite nod of privacy (Shuler 2004, s. 158). 

 
Att även denna typ av verbal kommunikation ska läggas med sekretess om det ska vara 
ett riktigt bra skydd för den personliga integriteten på biblioteken för James Huff, refe-
rensbibliotekarie på Illinois State University Library fram i artikeln ”Patron confidentia-
lity, millenium style” (1999). Han diskuterar utifrån ett perspektiv som gäller alla for-
mer av bibliotek och säger att: 
 

A truly effective statute covers all information that connects an individual with a specific subject 
of interest – not only all patron records, but also verbal communications that are part of a reference 
interview, assistance in using a print or electronic resource, or any observations that provide in-
formation about an individual’s interests (Huff, 1990, s. 86f). 

 
Före datoriseringens tid kunde en användare på ett akademiskt bibliotek uppleva total 
personlig integritet förutom den rent fysiska övervakningen som kan erfaras av en per-
son från en annan i bibliotekslokalen eller den konversation som en bibliotekarie kan ha 
med en användare menar Aimee Fifarek, systembibliotekare och ”LAN administrator” 
på Louisiana State Universiy i sin artikel ”Technology and privacy” (2002). Hon kallar 
dagens bibliotek där datorer är en vikig del av biblioteket och bibliotekariernas arbete 
the e-library. Hon menar att det höga strävandet efter att försöka hjälpa användarna på 
biblioteken, den goda viljan bidrar till att den personliga integriteten har hamnat på ef-
terkälke. Även om uppgifter om lån och användaren raderas på biblioteket så finns det 
enligt Fifarek alltid en större möjlighet eller risk att dessa uppgifter kan återskapas i 
jämförelse med de spår som en användare kunde lämna före the e-library. Hon kom-
menterar vidare apropå övervakningskameror på biblioteken som införs för att det finns 
mer värdefull teknisk utrustning och bidrar till: ”Put it all together, and we have all of 
the elements necessary for providing detailed profiles of individual patrons impossible 
in the era of print information” (Fifarek 2002, s. 366ff). 
 
Detta kapitel närmar sig sitt slut och i kapitel 6 ”Diskussion och slutsatser” längre fram i 
uppsatsen kommer denna tidigare forskning att diskuteras i relation till vad som fram-
kommer i min studie. Nedan följer en redogörelse för den ram som ligger till grund för 
undersökningen i fråga. Jag har valt att kalla detta kapitel ”Forskningsansats”.    
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4. Forskningsansats  
Det tillvägagångssätt som brukats vid föreliggande studie skildras nedan och för-
klaringar ges till hur urval, kontakttagande, genomförande och analys har behandlats då 
den kvalitativa forskningsansatsen fenomenografi använts. För det första motiverar jag 
varför valet föll på den föreliggande ansatsen och visar på möjligheter och eventuella 
problem som kan uppstå.  
 
Syftet med föreliggande studie är att förstå vilka uppfattningar som finns angående 
självhämtningshyllor avseende relationen till rådande lagstiftning, för att vara mer exakt 
vilka uppfattningar som ett par chefer på högskolebibliotek har kring detta fenomen. Då 
”den kvalitativa forskningen söker alltså primärt efter fenomenets innebörd eller me-
ning, medan den kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller fre-
kvens” faller sig valet på en kvalitativ studie tämligen snabbt (Widerberg 2002, s. 15). 
Med en kvalitativ studie öppnas även möjligheten upp att praktiskt kunna observera de 
system som finns på plats, vilket kan ge mig en fördjupad insyn inför mötet med infor-
manterna. Men att endast använda mig av denna observation uppskattar jag inte vara 
tillräckligt för att svara på frågorna då studien riktar sig till att försöka förstå de uppfatt-
ningar som finns. 
 
Fenomenografi är den forskningsansats inom de kvalitativa metoderna som inriktar sig 
på just uppfattningar. Denna ansats, som utvecklades vid Göteborgs Universitet på 
1970-talet kom att först tillämpas inom inlärningspsykologin, där man då studerade hur 
personer uppfattade världen gällande olika fenomen och ett stort fokus låg då på hur 
inlärningen såg ut (Alexandersson i Starrin & Svensson 1994, s. 112f). Ett flertal studier 
inom pedagogik har genomförts med den fenomenografiska ansatsen men det finns även 
exempel inom andra vetenskaper där ansatsen har tillämpats, däribland biblioteks- och 
informationsvetenskap. Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsveten-
skap vid Högskolan i Borås använder sig t.ex. av fenomenografi i sin avhandling Att 
söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande (1998). I ett par magisteruppsatser från Högskolan i Borås återfinns även bruket 
av forskningsansatsen, t.ex. i Emma Olander & Katrin Strindevalls uppsats (vilken jag 
går in närmare på i avsnitt 3.2.2 ovan). 
 
För min studie har jag valt denna forskningsansats då intresset ligger i att undersöka hur 
uppfattningarna skiljer sig åt, om de gör det och hur detta manifesteras då en gemensam 
text ligger till grund, SekrL 9 kap. 22 §.  
 
Nedan kommer den föreliggande ansatsen att presenteras ytterligare.  
 
 

4.1 Fenomenografisk ansats 
Ordet fenomenografi kommer från de två grekiska orden phainomenono, som betyder 
”det som visar sig” och grafia, som betyder ”beskriva i ord eller i bild” (Alexandersson i 
Starrin & Svensson 1994, s.112). 
 
Fenomenografer undersöker personers uppfattningar om ett fenomen genom att utföra 
intervjuer med personerna i fråga. De intresserar sig för något som kallas andra ord-
ningens perspektiv, vilket skiljer sig från första ordningens perspektiv som innebär att 
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man undersöker hur något faktiskt ser ut och där man kan dela in detta i något som är 
falskt eller något som är sant. Andra ordningens perspektiv utreder till det konträra hur 
en viss grupp människor upplever och uppfattar samma fenomen utan att se till om des-
sa uppfattningar kan härledas till vad som anses rätt eller fel sätt till regler och för-
ordningar. Man engagerar sig i hur världen kan upplevas olika beroende på vem man 
frågar (Larsson 1986, s. 12f). 
 
För att då kunna urskilja dessa olika uppfattningar genomför man vanligtvis s.k. semi-
strukturerade intervjuer med informanterna, vilket innebär att man vid intervjutillfället 
har med sig en intervjuguide där frågorna formuleras på ett sådant sätt att informanten 
får visst utrymme att själv tolka frågorna. Att ha mer välstrukturerade intervjuguider 
förekommer även men inte är lika vanligt förekommande (Alexandersson i Starrin & 
Svensson 1994, s. 121f). För min studie har jag valt att strukturera frågorna relativt väl, 
vilket medför att jag i förväg har klart nedskrivna frågor för att undersöka hur infor-
manterna ställer sig till vissa påståenden, dvs. för att undersöka vilka uppfattningar som 
ligger bakom.   
 
Fenomenografi har vissa likheter med den kunskapsfilosofiska inriktningen fenomeno-
logi men är inte en utveckling av denna. Båda intresserar sig för förhållandet mellan ett 
fenomen och världen som fenomenet finns i. Inom fenomenologi är t.ex. begreppet livs-
världen, som kommer från filosofen Husserl, av stor betydelse. Man menar att ett sam-
band finns mellan det man undersöker, subjektet och den värld som subjektet finns i. Att 
de två är beroende av varandra och således påverkar hur den andra ser ut. Medan feno-
menologi då söker efter likheter söker sig fenomenografin efter skillnader som kan re-
presentera de olika beskrivningskategorierna. En annan skillnad är att man inom feno-
menografin riktar in sig på hur andra personer uppfattar ett fenomen medan man inom 
fenomenologin låter forskaren utgöra mallen för hur fenomenet ska uppfattas (Alexan-
dersson i Starrin & Svensson 1994, s. 116f). 
 
Forskarollen blir vid detta val att tolka informanternas utsagor genom att upprätta s.k. 
beskrivningskategorier (jag går igenom detta mer noggrant nedan i avsnitt 4.5). Dessa 
beskrivningskategorier ligger sedan till grund för en struktur som skapas, utfallsrummet 
som blir resultatet på frågeställningarna. Tolkandet och skapandet av dessa kategorier 
ingår i forskarens uppgift men som Alexandersson menar så utgår inte fenomenografin 
från forskarens uppfattningar till skillnad mot fenomenologin utan forskaren har till 
uppgift att försöka tolka hur informanterna uppfattar fenomenet och utifrån det skapa 
sina kategorier (Alexandersson i Starrin & Svensson 1994, s. 116f).  
 
När det gäller frågor om validitet och reliabilitet så tar Alexandersson upp ett par tankar 
kring detta. Jag tycker två av dessa är mer tänkvärda än de andra och dessa är bruket av 
citat och användning av medbedömare för att säkerställa kvalitén och noggrannheten för 
studien (Alexandersson i Starrin & Svensson 1994, s. 128f).  För att knyta an till min 
egen studie så använder jag mig till viss del av mycket citat av de informanter som god-
känt denna hantering, vilket jag tycker är något som generellt sätt borde öka reliabilite-
ten. Att låta en medbedömare gå igenom samma material som forskaren för att säker-
ställa tolkningen av materialet och således se om medbedömaren placerar in samma 
uppfattningar i beskrivningskategorierna verkar även det som en god idé avseende even-
tuella spörsmål kring validitet. För min egen studie är inte detta något som har ge-
nomförts av tidsmässiga skäl. 
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Fenomenografi omnämns som en forskningsansats inom de kvalitativa metoderna. Man 
vill inte kalla det en renodlad metod eller en teori i vanlig bemärkelse. Resultatet från 
studien får stå för sig själv, beskrivningskategorierna blir abstrakta uppfattningar och 
utfallsrummet en struktur som är härled från dessa abstrakta kategorier (Alexandersson i 
Starrin & Svensson 1994, s. 128f). Jag ser mer denna forskningsansats som en metod än 
som en teori i denna uppsats, fenomenografin är ett sätt att tackla frågeställningarna och 
ett arbetssätt att hantera råmaterialet på, vilket är insamlat genom intervjuer. Det teore-
tiska perspektivet tas i viss mån upp genom utfallsrummet men den tidigare forskningen 
har en stor roll där också. Detta är som sagt min egen bild eller tolkning av ansatsen 
såsom jag sett på den i denna studie. 
 
I nästa avsnitt kommer jag att gå in lite närmare på intervjun som metodval för att få 
empiriskt material till studien och dess fördelar och nackdelar.  
 
 

4.2 Intervju  
Vad jag vill komma åt genom mitt val av forskningsansats är som sagt vilka uppfatt-
ningar cheferna på biblioteken har om avhämtningsförfarande. Jag vill skapa mig en 
förståelse för hur de har resonerat utifrån SekrL paragraf om biblioteksverksamhet, dvs. 
det juridiska formulerandet för att kunna relatera det till diskussionen, som på veten-
skapliga grunder förs utanför bibliotekets fyra väggar om personlig integritet. Kvale 
formulerar sig träffande när han skriver att: ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker 
förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfaren-
heter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (1997, s. 9). 
 
Kvale behandlar i sin bok problematiken eller balansgången som måste hållas mellan 
dels intervjuarens förmåga att få informanten att känna sig avslappnad och trygg för att 
vilja berätta och dels faran som kan uppstå om informanten öppnar sig för mycket, så att 
samtalet blir för personligt (1997, 118). För föreliggande studie ser jag inte att proble-
matiken med att informanterna kan bli för personliga lätt kan uppstå, då ämnet inte be-
rör någon sådan aspekt utan vad som istället kan komma att bli en balansgång vid mötet 
med mina informanter är det faktum att utgångspunkten för studien är svensk lagstift-
ning. Som intervjuare måste jag således få informanterna att känna sig avslappnade och 
vilja berätta utan att känna att syftet är att sätta dit dem för lagbrott eller att de för lik-
nande grunder känner sig begränsade att berätta. 
 
Ett annat tänkbart problem vid en intervjustudie som spelas in på band är utskriftens 
reliabilitet. När intervjuaren i efterhand lyssnar på intervjun och ska skriva ner den sker 
en tolkning från intervjuarens sida av vad som sägs på bandet. Intervjuaren har således 
en uppgift som består i att vara så noggrann som möjligt. Vid en intervjusituation där en 
bandspelare används kan svårigheter avseende utskriftens reliabilitet växa om det är 
svårt att höra av som sägs på bandupptagningen och således kan problem uppstå vilken 
utskriftsversion som är mest lik samtalet (Kvale 1990, s. 149f). För att undvika detta i 
största mån har jag valt att skicka en kopia på utskriften till samtliga informanter, för 
godkännande.  
 
Då jag valt fenomenografi som ansats är intervju den vanligast förekommande metoden 
att insamla material på men en alternativ strategi rent hypotetiskt om jag inte valt denna 
ansats hade kunnat vara att utföra någon form av enkätstudie, som skickades till biblio-
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tekscheferna med frågor om hur de uppfattar detta fenomen och vilken relation den har 
till SekrL. Om denna metod använts istället så hade jag dock inte fått se de reaktioner 
som frågor kan väcka då de skulle haft längre tid på sig att hitta bra formuleringar och 
tillika intervjuer via e-mail eller i viss mån över telefon. Att utföra någon form av text-
analys av t.ex. inlägg på Biblist (diskussionsforum på Internet för biblioteksfrågor) hade 
kunnat vara ett annat hypotetiskt alternativ som material för studien. Men en sådan stu-
die förutsätter således att det finns ett stort antal inlägg som behandlar bibliotek och 
personlig integritet, vilket jag inte lyckats hitta (sökning utfördes våren 2006) och att en 
identifikation av inläggen hade varit möjlig så att inläggen kunde kategoriseras efter 
sakkunniga och icke sakkunniga.  
 
I nedanstående avsnitt går jag in mer på den rent praktiska proceduren vid urval av vilka 
bibliotek som var intressanta för studien samt hur de kontaktades. 
 
 

4.3 Urval och kontakttagande  
För att finna ett bra sätt att välja ut vilka bibliotek som skulle kunna vara intressanta för 
studien valde jag att sätta upp tre punkter vilka fick stå som kriterier. Tillämpningen av 
dessa kriterier gjordes på så sätt att jag vid urvalet önskade att ett bibliotek skulle upp-
fylla minst ett av de tre kriterierna så att spännvidden av de fem skulle representera alla 
tre punkter.  
 

• Stora och små bibliotek, dvs. bibliotek som betjänar olika många användare. 
För att tillämpa detta kriterium tog jag hänsyn till antalet studenter på högsko-
lan, då det först och främst är dessa användare som jag uppskattar dominerar 
som bibliotekets utnyttjare av tjänster. 

 
• Inriktning på olika vetenskaper, dvs. strävan efter att hitta bibliotek som har nå-

gorlunda skilt bokbestånd utifrån högskolans inriktning av kurser och program  
 

• Gamla och nya bibliotek, dvs. en balansakt mellan dels äldre och mer ny-
byggda bibliotekslokaler samt äldre och nyare högskolor. 

 
Jag vill poängtera att jag vid urvalet inte kände till hur alla bibliotek hade ordnat sitt 
avhämtningsförfarande för reservation. 
 
För att komma i kontakt med de bibliotek som valts ut som möjliga objekt för min stu-
die formulerades ett introduktionsbrev efter inspiration av Widerbergs tips i boken Kva-
litativ forskning i praktiken (2002). Hon skriver att den skriftliga presentationen ska 
vara kortfattad och enkelt utformad, vidare ska syfte och tillvägagångssätt på plats be-
skrivas samt information om att man kommer att ringa upp om ett par dagar ska ges 
(2002, s. 71ff).  Ett introduktionsbrev per e-mail skickades ut till sex stycken biblioteks-
chefer (se bilaga 1). Jag valde därför att kontakta ett bibliotek mer än jag tänkte under-
söka, för att garantera mig inför situationen att något av biblioteken skulle kunna tacka 
nej till medverkan. Situationen föll sig faktiskt sådan att ett bibliotek valde att avböja 
medverkan och en urvalssituation uppstod därför inte mellan de kontaktade biblioteken.  
 
Att valet föll på cheferna kändes naturligt eftersom det är de som har det övergripande 
ansvaret för biblioteket och således, uppskattar jag är de som främst är insatta i dessa 
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frågor. Jag har valt att inte skilja på informanternas något skiftande chefspositioner då 
jag vid kontakttagandet för ärendet blev hänvisad till dessa personer. Ett par dagar se-
nare, generellt sätt, följdes kontakten upp med ett telefonsamtal där jag ytterligare pre-
senterade min studie, poängterade den frivilliga medverkan och diskuterade anonymi-
tetsfrågan. Jag informerade samtliga om att jag inte kommer att nämna namn på vare sig 
biblioteken eller på de informanter som kommer att medverka. Samtidigt upplyste jag 
om situationen att ett uppgivande av avhämtningssystemen kan vara avslöjande om det 
förekommer system som utmärker sig. Samtliga godkände denna behandling av upp-
gifterna och gav således sitt informerade samtycke. Genom denna kontakt fick jag reda 
på att alla fem bibliotek använder självhämtningshyllor.  
 
I avsnittet nedan skiftas ämnet över till hur själva intervjuerna fortlöpte och de tankar 
som uppkom vid detta moment. 
 
 

4.4 Genomförande 
För att förbereda intervjusituationen konstruerades en intervjuguide med fem teman; 
informantens bakgrund, fakta om biblioteket, tolkning av sekretesslagen, diskussioner 
kring avhämtningsförfarandet och diskussioner kring användarnas personliga integritet. 
De första två teman var till för att få bakgrundsinformation och bestod således av slutna 
frågor. Resultatet av dessa frågor kommer således inte att redovisas löpande under ka-
pitel fem, vilket kallas resultatredovisning utan ses som bakgrundsinformation. 
 
De tre återstående teman valdes som stora grupper under vilka ett flertal frågor kunde 
kategoriseras, vilka till stor del innehöll frågor av öppen karaktär. Ett par s.k. ledande 
frågor ställdes även för att konkret se hur informanterna ställde sig till olika situationer. 
Det finns olika åsikter kring användandet av ledande frågor eftersom frågan är mycket 
sluten och det förväntade svaret på ett vis är inbyggt i frågan. Kvale anser att de ledande 
frågorna mycket väl kan fungera som en strategi vid intervjusituationen (1997, s. 145f). 
Samma frågor ställdes i stor utsträckning till alla fem informanterna. Variationer infann 
sig dock på så sätt att informantens chefsnivå och avhämtningsförfarandets organisation 
skapade varierade frågeformuleringar. Den intervjuguide som bifogas är således en ge-
neraliserad intervjuguide (se bilaga 2).     
 
För att förbereda och påminna informanterna om vilka aspekter som intervjun i huvud-
sak kommer att kretsa kring valde jag att skicka ut ett e-mail cirka en vecka före avtalad 
tid. Där ställdes även en förfrågan om möjligheten att använda bandspelare, för att öka 
reliabiliteten. Alla informanterna ställde sig positiva till en bandupptagning.  
 
Vid mötet med informanterna repeterade jag studiens syfte och att anonymitet kommer 
att behandlas på så vis att inga namn på vare sig informanter eller bibliotek kommer att 
röjas. Jag är däremot fullt medveten om att det kan uppstå svårigheter att behålla full 
anonymitet inför dem som är insatta i de olika biblioteksverksamheterna och jag har 
därför eftersträvat att uppge så få uppgifter som möjligt som kan vara identifierande. Jag 
informerade även om att ett referat av vad som sägs på intervjun kommer att skickas till 
informanten för godkännande, innan bearbetning av materialet sker. Att invänta detta 
godkännande anser jag mycket viktigt då min studie som sagt behandlar tolkning av 
rådande lagstiftning och jag därför vill försäkra mig om att jag uppfattat dem rätt. För 
att underlätta eventuella diskussioner angående specifika lagparagrafer i SekrL och PuL 
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valde jag att ha med mig lagarna i sin helhet till intervjumötena. Vid den första intervjun 
uppstod tyvärr reliabilitetsproblem då svårigheter framkom att höra allt som sades vid 
intervjun pga. dålig bandupptagning. Så pass mycket framkom dock att informanten 
tyckte att informationen hade tolkats rätt, dvs. validiteten var hög.   
 
Efter att det transkriberade materialet skickats tillbaka till informanterna för godkän-
nande lämnade två av informanterna önskemålet att inte bli citerade i studien utan god-
kännande från de berörda parterna, för varje enskilt citat. Jag fattade då beslutet ur 
forskningsetiskt perspektiv att inte använda mig av några citat från de två berörda inter-
vjuerna eftersom jag anser att det skulle ske en snedfördelning av objektivitet om två av 
fem informanter får större påverkningsmöjlighet till studiens resultat. För att deras olika 
uppfattningar då ska komma fram kommer jag att beskriva detta på ett sammanfattande 
vis. Jag vill dock återigen påpeka att alla informanter har gett sitt samtycke till att med-
verka i studien. De tre informanter som gav sitt godkännande för citering kommer jag 
att citera vid behov för att belysa en uppfattning eller ett resonemang i kapitel fem som 
jag valt att kalla ”Resultatredovisning” och som redovisar det resultat som framkommit 
ur min studie samt ger en sammanfattande reflektion efter varje avsnitt. 
 
Nedan beskriver jag hur det insamlade råmaterialet ska analyseras utifrån den fenome-
nografiska ansatsen. 
 
 

4.5 Analys 
Då det empiriska materialet är insamlat ska en analys av detta göras och praktiseras på 
så sätt att man utifrån intervjumaterialet skapar olika beskrivningskategorier som funge-
rar som resultat samt analys, då processen att hitta olika kategorier ur materialet eller 
olika uppfattningar om fenomenet är analysen av det insamlade materialet och tillika 
dess resultat. Man gör således en tematisering av råmaterialet (Alexandersson i Starrin 
& Svensson 1994, s. 125f).  
 
Vid analysarbetet söker man då inte efter vedertagna teorier att applicera på det empi-
riska materialet utan skapar dessa beskrivningskategorier som får stå för de olika upp-
fattningarna. Dessa kategorier sätts sedan in i det större sammanhanget, utfallsrummet. 
Detta betyder att man utifrån kategorierna skapar huvudresultatet (utfallsrummet) vilket 
består av ett system där man ser hur kategorierna förhåller sig till varandra (Alexanders-
son i Starrin & Svensson 1994, s. 125f).  
 
I föreliggande studie skapades fyra avsnitt utifrån frågeställningarna: 
 

• Sekretesslagen och självhämtningshyllorna 
• Orsaker till införandet av systemet 
• Styrkor  
• Svagheter 

 
För att urskilja olika uppfattningar som kom att ingå i de olika beskrivningskategorierna 
lästes utskrifterna av intervjuerna igenom ett flertal gånger för att försöka finna olikhe-
ter i utsagorna, likheter och olikheter noterades. När detta arbete var klart var nästa 
punkt att bestämma vilka uttalanden som skulle citeras (eller sammanfattas) för att på 
bästa sätt försöka livliggöra kategorin. (I kapitel fem ”Resultatredovisning” nedan för-
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klaras närmare användningen av citat). Nästa steg var att sammanställa alla kategorierna 
under de fyra avsnitten och slutligen försöka skönja en mer övergripande struktur, ut-
fallsrummet genom att beakta och jämföra kategorierna gång på gång. 
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5. Resultatredovisning 
Nedan kommer resultatet av de fem intervjuerna att presenteras och enligt den fenome-
nografiska modellen har intervjumaterialet bearbetats och analyserats på så sätt att be-
skrivningskategorier har skapats, vilka står för de olika uppfattningar som jag tolkat 
finns bland de fem informanterna. Jag har valt att strukturera detta kapitel på så sätt att 
fyra avsnitt har skapats utifrån studiens tre underfrågor; Hur har biblioteksledningen 
tolkat SekrL 9 kap. 22 §?, Vilka faktorer framförs av biblioteksledningen som orsaken 
till införandet av systemet?, Vilka styrkor och svagheter med detta system framförs av 
biblioteksledningen? 
 
Efter varje avsnitt följer en sammanfattande del där informanternas uttalanden diskute-
ras och analyseras.  
 
De fyra avsnitten har jag valt att kalla: sekretesslagen och självhämtningshyllorna, orsa-
ker till införandet av systemet, styrkor och svagheter. 
 
Utifrån denna indelning redovisar jag de olika uppfattningar som finns bland informan-
terna om respektive område. Studiens övergripande frågeställning; Vilka uppfattningar 
av självhämtningshyllor finns hos fem bibliotekschefer på högskolebibliotek i Sverige 
avseende relationen till SekrL 9 kap. 22 §? kommer jag att diskutera i avsnittet ”Diskus-
sion och slutsatser” där även tidigare forskning kommer tas i beaktning och ventileras i 
relation till min studies resultat, dvs. det utfallsrum som framkommit ur det empiriska 
materialet. 
 
Jag har under nedanstående rubriker valt att göra inslag av citat där det ansetts motive-
rat, för att tydliggöra och belysa intressanta ståndpunkter. Jag vill återigen poängtera 
uteslutandet av citat från två av de fem informanterna, (C och E) då de inte givit sitt 
godkännande för citering. Jag kommer istället att skildra deras uttalanden på ett sam-
manfattande vis. För att markera uteslutande av ord på grund av dålig bandupptagning 
eller uteslutande av upprepande bisats har tecknet … infogats. För att markera ett selek-
tivt uteslutande av ord som kan vara röjande av identitet har tecknet […] använts. Jag 
har valt att i citaten inte ange mindre pauser och dylika uppehåll som beror på praktiska 
omständigheter då jag anser att detta inte har relevans för resultatet. Citaten är exakt 
återgivna till den mån att betydelselösa upprepningar till följd av talspråk har tagits bort. 
 
Inledningsvis kommer en kort och sammanfattande presentation av informanterna och 
deras arbetsplatser att ges, för att lättare kunna sätta deras ord i en kontext och ge en 
bild av vilka olika utgångslägen och omständigheter som råder på biblioteken. Dock har 
jag valt att hålla detta avsnitt kort och koncist då det i den fenomenografiska anda som 
jag utgår från inte läggs så stor tyngdpunkt på vem som säger vad utan istället på vilka 
olika uppfattningar som finns. 
 
 

5.1 Presentation  
Informant A har haft sin nuvarande position 0-5 år. Biblioteket där A arbetar är ett äldre 
och större ämnesinriktat bibliotek, där det endast finns litteratur om ett begränsat antal 
ämnen.  Avhämtning för reserverat material är systematiskt uppställt på självhämt-
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ningshyllor där materialet är uppställt efter användarens efternamn. Förnamn och efter-
namn är de personuppgifter som framkommer i anslutning till det reserverade materia-
let. Vid mitt besök på biblioteket observerade jag själv hyllorna innan intervjun och såg 
då att även vissa typer av dokument innehöll information om den reserverades e-mailad-
ress.  
 
Informant B har arbetat på biblioteket mellan 5-10 år. Biblioteket är byggt på 1990-talet 
och är ett bibliotek på en mellanstor högskola där litteratur finns inom ett stort antal 
ämnesområden, från humanistiska vetenskaper till vårdvetenskaper och tekniska veten-
skaper. Självhämtningshyllor för reserverat material finns och materialet är uppställt 
efter användarens lånekortsnummer.         
 
Informant C är en person som har haft sin nuvarande befattning 0-5 år och var således 
inte med vid införandet av självhämtningshyllorna. Det är ett nybyggt bibliotek på en 
mellanstor högskola där ämnesvidden för materialet sträcker sig över en stor spännvidd, 
från humanistiska vetenskaper till vårdvetenskaper och tekniska vetenskaper. Dessa 
självhämtningshyllor är systematiskt indelade efter användarens efternamn. Genom lap-
par i det reserverade materialet framkommer förnamn och efternamn på användaren.      
 
Informant D har haft sin befattning över 10 år. Biblioteket är byggt på 1990-talet och är 
ett bibliotek på en mindre högskola där material finns inom ett stort spektrum, från hu-
manistiska vetenskaper till vårdvetenskaper och tekniska vetenskaper. Självhämtnings-
hyllorna är systematiskt indelade efter användarens efternamn. På en lapp i det reserve-
rade materialet finns uppgifter om användarens förnamn, efternamn och lånekortsnum-
mer.   
 
Informant E har haft sina nuvarande arbetsuppgifter mellan 5-10 år. Biblioteket där in-
formanten arbetar är byggt på 1980-talet och är ett större ämnesinriktat bibliotek, där det 
endast finns litteratur inom ett begränsat antal ämnen. Självhämtningshyllorna är orga-
niserade på så sätt att materialet är uppställt efter användarens efternamn och vid det 
reserverade materialet framkommer förnamn och efternamn. Vid mitt besök på bibliote-
ket observerade jag själv hyllorna innan intervjun och såg då att även vissa typer av 
dokument innehöll information om den reserverades gatuadress. Vid hyllan står ett an-
slag om att de reserverade böckerna står uppställda på hyllan och om man inte önskar 
att böckerna ställs där så ska man meddela personalen.  
 
Nu kommer fokus i de nedanstående avsnitten att flytas över till själva resultatredovis-
ningen med början av det första avsnittet om sekretesslagen och självhämtningshyl-
lorna. 
 
 

5.2 Sekretesslagen och självhämtningshyllorna  
Redan vid kontakttagandet av de utvalda biblioteken märkte jag en tendens till olikar-
tade tolkningar av lagparagrafen (SekrL 9 kap 22 §), då intresset för frågan var högst 
skiftande och diskussioner verkade ha förts i olika omfattning. Vid intervjuerna fram-
kom att denna föraning var välgrundad. Gemensamt för alla fem bibliotek är dock po-
ängterandet av att bibliotekspersonalen inte ger ut låneuppgifter till någon annan person 
än användaren själv vid förfrågan till bibliotekspersonalen.  
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Nedan redovisar jag de tre beskrivningskategorier som har framkommit gällande hur de 
tolkar lagen samt vilken relation den har till systemet. Med detta menar jag att detta 
avsnitt delar in informanternas olika uppfattningar om hur SekrL är sammanbunden 
med självhämtningshyllorna och hur de uppfattar att man ska tolka denna lag i hänse-
ende till detta. Dessa tre kategorier är följande: Gäller endast registeruppgifter, Ej möj-
ligt att spåra användaren samt Gäller alla låneuppgifter. 
 
 
Gäller endast registeruppgifter 
 
Denna uppfattning går ut på att SekrL är väldigt tydlig när det kommer till den gällande 
paragrafen. Hon/han menar att lagparagrafen är enkel att förstå, den berör endast regis-
terutdrag och låneuppgifter som finns i dessa register. Att lämna ut sådana uppgifter 
skulle informanten således aldrig göra till någon som frågar men att använda självhämt-
ningshyllor på biblioteket ser inte personen som något problem då dessa uppgifter inte 
är registeruppgifter.  
 
 
Ej möjligt att spåra användaren 
 
Informanten uppfattar SekrL och självhämtningshyllorna utifrån ett övergripande per-
spektiv, han/hon går inte in exakt på hur paragrafen är formulerad i ord utan visar på en 
uppfattning som går ut på att paragrafen finns till som ett ställningstagande vilket bibli-
oteken ska försöka efterleva.   
 

Alltså andemeningen, nu har jag inte läst den precis men andemeningen vad jag kan komma ihåg 
är att man ska inte kunna kartlägga någons låneprofil. Någon utifrån, så att säga ska inte kunna be 
biblioteket om hjälp att identifiera vad en viss person har för intressen, politiska åsikter och så vi-
dare, sexuell läggning och vad som helst. Därför i lånesystemet så raderas vid återlämning av våra 
böcker, så raderas omedelbart då denna återlämningsuppgift så att det inte går att identifiera. (In-
formant D) 

 
När det kommer till diskussionen om vad man kan uppge för uppgifter i anslutning till 
böckerna i systemet, så att den knyts an till en specifik användare uppfattar hon/han 
SekrL så att man ska avstå från att avslöja uppgifter som kan hänvisas till en användare. 
Att det finns svårigheter med denna avvägning, dvs. vad som kan vara röjande av iden-
titet ger han/hon exempel på nedan;  
 

… Men alltså att ta reda på någons lånekortsnummer är ju inte så enkelt om man nu vill bevaka 
vad någon har lånat och så. Det är ju ett ganska avidentifierat sätt kan man säga. Det handlar ju inte 
om rikets säkerhet eller så va utan man ska bara undvika att röja… uppgifterna. Det är klart att man 
kunde tänka sig i så fall att om man skulle kunna skicka mail eller brev att det fanns en kod eller så 
på den och så stod det på den koden, en tillfälligt genererad kod va, men det verkar lite. (Informant 
D). 

 
 
Gäller alla låneuppgifter  
 
Denna uppfattning innebär att SekrL förbjuder att föra fram några låneuppgifter till tred-
je part. På det bibliotek som hon/han arbetar likställer man lån från studenter och lån 
från personer som lånar i tjänst. Hon/han verkar ha resonerat mycket kring dessa sekre-
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tessfrågor och hur hyllorna ska utformas för att minsta möjliga spårning till användaren 
ska kunna göras.  

 

Ja det var för att vi var ju väldigt bestämda på att, vi tyckte inte att man kunde ställa ut på namn, 
som jag vet att det finns bibliotek som gör. Så där var vi helt överens om att det kan vi inte göra, 
för det tillåter inte Sekretesslagen och det var ju rätt naturligt att det blev lånekortsnumret, för nå-
gon annan variant med helt avidentifierat det kom vi liksom inte på... (Informant B) 

 
Ja, vi har arbetat som om den gällde alla typer av lån eller lånehantering och att det är sekretess när 
det gäller vem som lånar en viss bok eller reserverar. Sen vet jag men det har väl aldrig prövats, 
vad jag vet men jag vet att man kan tolka den som att lån i tjänsten inte är sekretessbelagda. Men vi 
har valt att inte särskilja på forskare och lärare som många gånger uppenbarligen lånar i tjänsten 
(Informant B). 

 
 

5.2.1 Sammanfattande reflektion  

Alla informanter som ingår i min studie har på sina bibliotek systemet självhämtnings-
hyllor för de böcker som användarna reserverar. Användarna går till hyllan och lokalise-
rar den bok som de tidigare gjort en reservation på. Hur de sedan lokaliserar boken ifrå-
ga skiljer sig dock åt.  
 
Alla informanter uppvisar tillfredsställelse med sättet de har löst kopplingen mellan 
användare och bok på hyllan, så att personen lätt ska hitta sin bok samt att sättet syste-
met är utformat på stämmer överens med vad SekrL tillåter.   
 
Vilka uppgifter som framkommer i anslutning till boken och som kan kopplas till an-
vändaren varierar. Uppställningen av böckerna på hyllan är kategoriserade utifrån an-
tingen efternamn eller lånekortsnummer. Så personen som ska hitta boken behöver kän-
na till antingen efternamn eller lånekortsnummer. På lapparna som finns instuckna i 
böckerna förekommer därefter i vissa fall fler uppgifter om personen som gjort reserva-
tionen. Vissa har valt att ange för- och efternamn, vissa har valt för- och efternamn samt 
lånekortsnummer samt vissa har valt endast lånekortsnummer.   
 
På sättet de svarar på frågorna märker jag tydligt av att inga av informanterna skulle 
kunna uppge ett muntligt svar till en person som ställer en fråga om vad en användare 
har lånat eller reserverat för böcker, dvs. vid förfrågan ges ingen information ut till tred-
je part. Detta får mig att ställa motfrågan; Ska det vara upp till varje bibliotek och såle-
des biblioteksledning att sätta gränsen för vad en icke verbal möjlighet till upplysning 
är, då man kan gå till en hylla där koppling finns mellan en reserverad bok och en an-
vändare? Av informanternas svar och tydliga inställning till hela frågan om koppling 
mellan SekrL och hyllorna märker jag av den polarisering som jag skrev om i inled-
ningen av uppsatsen. Vid intervjun med en informant märkte jag påtagligt att hon/han 
hade lite svårt att förstå relevansen av frågorna gällande relationen mellan lagen och 
systemet då hon/han menar att SekrL förbjuder utgivandet av registeruppgifter och ge-
nom självhämtningshyllorna uppges inte dessa uppgifter, vilket resulterat i beskriv-
ningskategori ”Gäller endast registeruppgifter”. Det framkommer dock att hon/han kän-
ner till att andra tolkningar finns av relationen mellan hyllorna och lagen på andra bibli-
otek men att detta inte är något som har påverkat informantens syn på saken. Beskriv-
ningskategori ”Gäller alla låneuppgifter” står för en uppfattning som vill jag hävda står 
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på andra sidan av skalan, här har man uppfattningen att relationen mellan självhämt-
ningshyllorna och SekrL är mycket nära.  
 
Informant D å andra sidan uttrycker sig följande på frågan om det har funnits någon 
diskussion kring någon slags avidentifierad hänvisning; ”… Det handlar ju inte om ri-
kets säkerhet eller så va utan man ska bara undvika att röja… uppgifterna”. Så samman-
fattningsvis så finns det mycket divergerande uppfattningar om relationen mellan SekrL 
och dessa hyllor för reserverade böcker.  
 
Nästa avsnitt kommer att behandla avsnitt nummer tre, orsaker till införande av syste-
met. 
 
 

5.3 Orsaker till införandet av systemet 
För att få en bild av frågan varför man har valt att använda sig av självhämtningshyllor 
för reserverade böcker framkom tre huvudsakliga orsaker bland informanterna, vissa 
angav flera av dessa, andra en av orsakerna. Vid svar på frågan varför man valde att 
placera hyllorna vid det valda stället fick jag mycket homogena svar från informanterna 
att dessa hyllor bäst placeras nära entrén och utlåningsapparaterna så att man från in-
formationsdisken kan ha lite uppsyn.  
 
Detta betyder att samma informants uttalanden i vissa fall kan inrymmas under olika 
beskrivningskategorier, då olika uppfattningar delges. Dessa tre orsaker är: Utveckling 
mot självservice, Omorganisering i bibliotekslokalen samt Andra bibliotek använder 
systemet. Nedan går jag in mer noggrant på varje kategori. 
 
 
Utveckling mot självservice 
 
Att det finns en utveckling mot fler och fler självservicefunktioner på biblioteken inom 
olika typer av bibliotekstjänster som utlån, återlämning samt reservering är något som 
starkt poängteras som en orsak till att detta system infördes.   

… Vi jobbar ganska mycket med nu att förenkla, enkla rutiner som går att lägga ut på självservice, 
som att låna böcker, lämna tillbaka böcker att reservera böcker att låna om böcker. Det är ju så, det 
är ju en liten trend idag att de här rutinerna ska kunna skötas av låntagaren själv och då tycker vi 
väl att även den här delen skulle kunna. Och det innebär ju då att de som jobbar, vi har ju fortfa-
rande kvar en låneexpedition och att de som jobbar i låneexpeditionen kan få hjälpa till med andra 
saker (Informant B). 

 
Att det idag finns fler självservicefunktioner på biblioteket än tidigare bidrar till att ännu 
fler uppkommer, dvs. att självhämtningshyllorna är mer aktuella nu när det finns utlå-
ningsapparater menar han/hon. Reservationshyllan underlättar för utlåningen då den inte 
behöver går via lånedisken.  
 

Ja, en rationalisering. Det är mycket med bibliotek att just få låntagaren att göra saker själva också. 
Det är mindre jobb och mindre frågor vid disken. Vi har en automat så nu kan de ju ta boken från 
hyllan och låna den utan att blanda in lånedisken (Informant D). 
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Omorganisering i lokalen 
 
Denna uppfattning går ut på att fysiska förändringar i själva bibliotekslokalen såsom 
ommöblering eller nybyggnation har gett upphov till införande av de öppna hyllorna för 
reserverade böcker då detta bidragit till att diskussioner uppstått kring vilket system 
man ska ha och man har gjort eftersökningar för att finna alternativa system, då det av 
en eller annan orsak funnits en nyfikenhet på om dessa böcker skulle kunna organiseras 
annorlunda. 
 

Du menar här på […] så var det ju så att vi ändrade vår utlånings- och kataloghall. Vi möblerade 
om och skaffade nya möbler och då var det ett gott skäl till att ändra en del rutiner då. (Informant 
A). 
 
… Ja, vi skulle minska låneexpeditionen helt enkelt för vi tyckte att om man nu ska satsa på själv-
service så ska man inte ha en jättestor expedition för då ser det verkligen ut som det är hit du ska 
vända dig, till den här låneexpeditionen för att få service... (Informant B). 

 
 
Andra bibliotek använder systemet 
 
Denna uppfattning innebär att inspiration från och kontakttagande med andra högskole-
bibliotek har påverkat införandet av systemet på det egna biblioteket, då dessa bibliotek 
haft självhämtningshyllor. Uppfattningen är att detta är ett vanligt förekommande sy-
stem på högskolebibliotek i Sverige.  
 

… Tidigare så hade vi avhämtning via låneexpeditionen då men sen när vi började mer och mer, vi 
fick självutlån och sen började vi prata om självåterlämning och sen hade vi varit [sic] några andra 
bibliotek och sett att man även satt ut reserverade böcker. Så vi har nu satt ut reserverade böcker. 
Inte fjärrlån, inte sånt som vi har lånat in från andra bibliotek, så fjärrlån har vi alltså fortfarande så 
att man får hämta genom lånedisken... (Informant B). 
 
… På […] har vi gjort det länge, där har vi gjort det sedan […] och det härrör sig från att vi gjorde 
ett studiebesök på ett annat bibliotek i […] som ställde ut sina böcker och vi hade liksom inte tänkt 
den tanken ens och tyckte att det var arbetsbesparande. Och det visade sig att det var inte bara dom 
som gjorde det utan det var flera bibliotek. Jag mejlade runt lite och frågade folk och det var väl 
ingen som hade det liksom nedskrivet så exakt utan man väntade på att nåt skulle komma prejudi-
cerande om att man fick lov att göra på det viset. (Informant A). 

 
 

5.3.1 Sammanfattande reflektion 

Tre olika uppfattningar om varför man införde systemet självhämtningshyllor framträ-
der och resulterar i de tre olika beskrivningskategorierna. Det är tre olika kategorier men 
de är samtidigt tätt sammankopplade med varandra. Fler än en informants uttalanden 
kan underordnas i fler än en beskrivningskategori.  
 
Informant B uttrycker följande: ”…Det är ju så, det är ju en liten trend idag att de här 
rutinerna ska kunna skötas av låntagaren själv…” och informant A uttrycker sig enligt 
följande om varför man införde systemet:  
 

”… och det härrör sig från att vi gjorde ett studiebesök på ett annat bibliotek i […] som ställde ut 
sina böcker och vi hade liksom inte tänkt den tanken ens och tyckte att det var arbetsbesparande. 
Och det visade sig att det var inte bara dom som gjorde det utan det var flera bibliotek. Jag mejlade 



 31 

runt lite och frågade folk och det var väl ingen som hade det liksom nedskrivet så exakt utan man 
väntade på att nåt skulle komma prejudicerande om att man fick lov att göra på det viset. (Infor-
mant A)” 

 
Dessa två citat är intressanta, å ena sidan uttrycks en uppfattning av att det är en ”trend”, 
självhämtningshyllor kategoriseras in som en del av utvecklingen mot att användarna 
ska kunna sköta vissa av sina biblioteksärenden på egen hand utan inblandning av per-
sonalen. Självhämtningshyllor är en av de självservicefunktionerna. Det andra citatet av 
informant A står också för uppfattningen att detta är ett vanligt förekommande sätt att 
ordna sina reserverade böcker på med argument att det är många bibliotek som använ-
der det men visar samtidigt på en ambivalens när han/hon säger: ”… man väntade på att 
nåt skulle komma prejudicerande om att man fick lov att göra på det viset”. Beskriv-
ningskategori ”Omorganisering i lokalen” är nära sammankopplad med beskrivnings-
kategori ”Utveckling mot självservice”. Så sammanfattningsvis ser jag det övergripande 
mönstret i mina informanters svar som följande: En omorganisering eller nybyggnation 
av bibliotekslokalen till följd av ett behov gör så att man funderar på att införa fler 
självservicefunktioner, vilket tillfredsställer behovet som finns. Självhämtningshyllor 
ses tillhöra en av dessa funktioner och en orsak att man inför den är att man hämtar be-
rättigandet genom att se att andra bibliotek använder systemet. Hur man sedan rent 
praktiskt utformar hyllan och vilka uppgifter om användaren som man uppger skiljer sig 
åt (se avsnittet ”Sekretesslagen och självhämtningshyllorna” ovan). 
 
I nästa avsnitt kommer avsnitt nummer fyra att redovisas, styrkor med systemet. 
 
 

5.4 Styrkor  
Detta avsnitt undersöker vilka styrkor informanterna ser med systemet. Då alla under-
sökta bibliotek har självhämtningshyllor utgick jag före intervjuernas genomförande, 
vid skapandet av intervjuguiden från att uppfattningar om för- och nackdelar med sy-
stemet fanns, före och eventuellt efter införandet. Detta visade sig vara helt korrekt. 
Vilka styrkor som då informanterna uppger redovisas nedan under de tre kategorierna; 
Personalen får mer tid till att utföra andra arbetsuppgifter, Utlåningsapparater gynnar 
systemet samt Underlättar för användaren. 
 
 
Personalen får mer tid till att utföra andra arbetsuppgifter 
 
Denna uppfattning går ut på att införandet av självhämtningshyllor innebär att persona-
len får desto mer tid att göra mer kvalificerade saker än att lämna ut och låna ut böcker 
till användarna, vilket de fick göra i högre utsträckning när de reserverade böckerna 
förvarades innanför lånedisken.  
 

… Och det innebär ju då att de som jobbar, vi har fortfarande kvar en låneexpedition och att de 
som jobbar i låneexpeditionen kan få hjälpa till med andra saker (Informant B). 

 
… Det är mycket med bibliotek att just få låntagaren att göra saker själva också. Det är mindre 
jobb och mindre frågor vid disken… (Informant D). 
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Utlåningsapparater gynnar systemet 
 
Införandet av utlåningsapparater medför att användaren inte behöver gå via lånedisken 
alls för att utföra bibliotekstjänsten. Användaren kan själv ta sin bok från hyllan och 
sedan gå till en utlåningsapparat för att låna boken. Detta bidrar samtidigt till att arbets-
skador minskas för personalen då de utför det monotona arbetet i mindre omfattning.  
 

… Vi sållar bort det som tar mycket tid. Sen är det många som kanske tar sina böcker från hyllan 
och kommer till disken för att dom har ytterligare frågor men den mängden personer som bara ska 
låna sina böcker och inget annat, dom gör det själva och det är väldigt smidigt (Informant A). 

 
 
Underlättar för användaren 
 
Denna uppfattning innebär att man ser på systemet som en slags serviceåtgärd till an-
vändarnas fördel. Användaren kan snabbt själv hitta sin bok och behöver ej stå i kö för 
att få ut sin reserverade bok. 
 
 

5.4.1 Sammanfattande reflektion 

Ur de tre olika beskrivningskategorier som framträder ovan angående vilka styrkor som 
informanterna uppfattar att systemet har ser jag en gemensam nämnare, effektivitet. 
Man uppfattar självhämtningshyllor som ett system som effektiviserar bibliotekstjänsten 
och möjligheten att hämta sin reserverade bok. Denna effektivisering innefattar således 
de tre komponenterna, dvs. att personalen frigörs i viss mån från arbetet att låna ut 
böcker och kan lägga ner mer tid på andra arbetsuppgifter istället. Att utlåningsappara-
ter gynnar systemet och som informant A säger: ”… Vi sållar bort det som tar mycket 
tid…”. Samt att man uppfattar det som att man underlättar situationen för användaren 
som inte behöver köa för att få ut sin reserverade bok.  
 
Vad som inte sägs direkt ut av informanterna men som indirekt blir en följd av själv-
hämtningssystemet är att när man hämtar ut en reserverad bok via en lånedisk så blir 
bokens titel synlig för personalen på andra sidan disken. Om man däremot själv hämtar 
en bok via en självhämtningshylla och biblioteket har utlåningsapparater så konfronteras 
man inte med personalen och att de kan se ens lån, vilket skulle kunna ses som en styrka 
med systemet. Å andra sidan har personalen tystnadsplikt avseende dessa uppgifter men 
det har inte andra användare som passerar hyllan. 
 
I det nedanstående avsnittet är det dags  behandla svagheter med systemet. 
 
 

5.5 Svagheter 
Uppfattningar om vilka nackdelar eller svagheter som systemet för med sig redovisas 
nedan i de fyra kategorierna: Risk att böcker försvinner från hyllan, Arbetsamt för per-
sonalen, Betänkligheter kring lagstiftning samt Betänkligheter kring att användare kan 
se varandras reservationer. 
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Risk att böcker försvinner från hyllan 
 
Uppfattningen går ut på att han/hon menar att tvivel fanns vid införandet av systemet 
om böcker kommer att försvinna från hyllan och således tas av andra användare, så att 
boken inte kommer i rätta händer.  
 

… För det fanns ju andra frågetecken nämligen kommer folk att knycka ur det här, ta andras böck-
er och sådär men vi spärrade så att ingen annan än den som reserverat kunde låna den (Informant 
D).  

 
En gång har det hänt att en bok faktiskt inte har stått där den skulle ha stått på hyllan, kanske nå-
gon då har, sen kan det vara den mänskliga faktorn att vi har missat också. Eller också har någon 
bara tagit den och satt sig i biblioteket någonstans och läst den. Den går ju inte att låna ut till någon 
annan men någon kan ju faktiskt ta den och sätta sig och läsa den eller gömma undan den till sig 
själv om det är kurslitteratur eller annat. Men det har bara hänt en gång (Informant D).  

 
 
Arbetsamt för personalen 
 
Denna uppfattning går ut på att det uppfattas som lite arbetsamt för personalen att kon-
sekvent hålla på och byta ut de lappar som finns i böckerna på hyllan. När böckerna ska 
ställas upp på hyllan byts de lappar ut som finns i böckerna med uppgifter om vem an-
vändaren är, vilken dag användaren senast kan låna boken mot nya lappar så att använ-
daren lätt ska hitta sin bok.  
 
 
Betänkligheter kring lagstiftning   
 
Vid införandet av självhämtningshyllor fanns det betänkligheter kring om det är rätt att 
ställa ut reserverade böcker på en hylla i bibliotekslokalen enligt SekrL. 
 

Om jag säger såhär, vi är medvetna om problemet så vi har inte aningslöst bara gjort så va utan vi 
visste ju om att det fanns den här sekretessparagrafen. Vi visste också att väldigt många bibliotek 
hade gjort såhär. Vad vi sa då var att nu kör vi en termin på prov. (Informant D). 

 
… Jag tycker att man kan pröva den här lagparagrafen eller det här systemet tills det inte håller 
längre. Hade det här varit ett annat bibliotek, jag säger det igen då så hade det kanske vart andra 
diskussioner där det finns kontroversiella ämnen. Där är det svårt kanske att göra den här saken. 
Jag vet inte hur man ser på det på dom andra biblioteken som har mer humaniora inslag eller sam-
hällsvetenskapliga inslag, det har jag ingen aning om. Men kanske ett folkbibliotek inte gör på det-
ta sättet. (Informant A). 

 
 
Betänkligheter kring att användare kan se varandras reservationer 
 
Denna uppfattning går ut på att farhågor finns kring att användare kan gå till hyllan och 
se vilka böcker som står där och eventuellt kunna knyta den boken till en annan använ-
dare men att man inte tror att det är något som görs.  
 

Det är just detta att man skulle kunna om man vill, visserligen är det inget som vi hjälper till med 
då va att lämna ut. Men [sic!] skulle kunna gå hit med jämna mellanrum och titta på dom här hyl-
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lorna och se och skriva upp liksom vad en viss person har lånat. Det är ju inte fjärrlånen som står 
där utan det är ju reservationerna av våra egna böcker. Det är en hel del som står där va, vi har en 
hel del reservationer, det är ju mycket kurslitteratur. Så i praktiken tror jag inte att det, jag menar 
att folk lånar kurslitteratur är ju knappast något som är intressant ur en annan aspekt. (Informant 
D). 

 
 

5.5.1 Sammanfattande reflektion 

Att hitta rätt namn för detta avsnitt var lite av en avvägningsfråga. En avvägning mellan 
att låta uppfattningarna vägleda till namnet på avsnittet eller att utgå från mina fyra un-
derfrågors formuleringar och ordval. Jag valde det senare för stringensen i uppsatsen 
men för detta avsnitt så skulle rubriken annars ha kunnat vara ”farhågor” om jag valde 
det förra. Informanterna uttryckte generellt sett vilka farhågor de såg med systemet vid 
införandet, inte så mycket vilka svagheter de ser med systemet idag eller om de ser någ-
ra svagheter med systemet idag. Man såg en risk att böcker skulle kunna försvinna, att 
andra personer skulle lägga beslag på dem. Att andra användare skulle kunna se var-
andras reservationer, vilket jag tycker är en intressant beskrivningskategori att stanna 
upp vid. Jag ställer mig lite frågande till hur min närvaro och informantens vetskap om 
min studie eventuellt spelade in på denna uppfattning eller ej. Om informanten hade en 
stark oro över att personer skulle kunna övervaka användares bokintressen genom detta 
system så förstår jag inte riktigt logiken i att implementera det. Informant D tar upp di-
stinktionen som görs på hans/hennes bibliotek angående vilka böcker som står på hyllan 
utifrån ägande, dvs. böcker som ägs av det egna biblioteket står på självhämtningshyllan 
och böcker som ägs av andra bibliotek måste frågas efter:  
 

… Det är ju inte fjärrlånen som står där utan det är ju reservationerna av våra egna böcker. Det är 
en hel del som står där va, vi har en hel del reservationer, det är ju mycket kurslitteratur. Så i prak-
tiken tror jag inte att det, jag menar att folk lånar kurslitteratur är ju knappast något som är intres-
sant ur en annan aspekt (Informant D).  

 
Resultatet som framkommit ur undersökningen har nu redovisats och nästa steg är nu att 
diskutera och dra slutsatser utifrån vad som redovisats ovan. Nedanstående kapitel har 
jag valt att kalla ”Diskussion och slutsatser”. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer jag att diskutera min huvudfrågeställning; Vilka uppfattningar av 
självhämtningshyllor finns hos fem bibliotekschefer på högskolebibliotek i Sverige av-
seende relationen till SekrL 9 kap. 22 §? och dess tre underfrågor utifrån de beskriv-
ningskategorier som mitt empiriska material lett fram till samt presentera det utfallsrum 
de mynnar ut i. Detta kommer att diskuteras i hänseende till den tidigare forskning som 
jag lagt fram och annan litteratur som är av relevans.  
 
Intresset för självhämtningshyllor är för mig tudelat, å ena sidan finns det en lagstiftning 
som t.ex. tidigare biblioteksjurist på Kungliga Biblioteket Susanna Broms hävdar strider 
mot användandet av dessa hyllor, SekrL 9 kap. 22 §. Å andra sidan handlar det om per-
sonlig integritet för användaren på biblioteket. Dessa två intressen är samtidigt tätt 
sammankopplade. ALA (American Library Association) skriver i sin Bill of Rights att 
personlig integritet på ett bibliotek är: 
 

… the right to privacy is the right to open inquiry without having the subject of one’s interest ex-
amined or scrutinized by others. Confidentiality exists when a library is in possession of personally 
identifiable information about users and keeps that information private on their behalf. (American 
Library Association 2008) 

 
Detta citat är träffande och lite fritt översatt är personlig integritet på ett bibliotek att 
kunna intressera sig för vilket ämne eller vilken fråga man vill, utan att rädsla ska behö-
va uppkomma att någon ska titta över axeln och intressera sig för ens lånevanor. I ett 
inledande skede skrev jag att påtryckningar av skälet att användaruppgifter vid vissa 
tillfällen försökts användas i rent kommersiellt syfte gjorts, för att lagparagrafen skulle 
införas för sekretess.  
 
I min uppsats har jag använt mig av mycket material som har en amerikansk utgångs-
punkt, t.ex. citatet ovan. Jag är medveten om de olikheter som kan förekomma, jag tän-
ker då på de olika lagstiftningar och traditioner som finns inom våra olika länder, som 
man då får ha i åtanke. Men mycket tror jag ändå att man kan ta tillvara på, lära sig av 
varandra, vad som upplevs som kränkande av ens personliga integritet borde ha många 
universella drag, om man ser det utifrån ett människoperspektiv och inte utifrån existe-
rande lagstiftningar. En annan anledning till att jag har fört fram detta material är inte 
minst av den orsaken att jag har haft svårt att hitta relevant forskning om svenska för-
hållanden förutom en magisteruppsats skriven av Emma Olander och Katrin Strindevall 
(2008) om hur åtta folkbibliotekarier uppfattar personlig integritet i biblioteksverksam-
heten. Detta är även något som Pettersson & Thorell (2004) påvisar i sin magisterupp-
sats, när de jämför förhållandena som råder på amerikanska bibliotek med svenska bib-
liotek avseende användares personliga integritet. Där för de även fram att undersök-
ningar har utförts av SÄPO på svenska bibliotek vid ett par tillfällen (s. 61f). Det är in-
tressant att ställa sig frågan varför? Varför har dessa frågor inte fått större plats? Varför 
har inte fler studier gjorts om detta?  
 
Scott D. Johnston, Ph.D., Rutgers University, USA menar att personlig integritet på 
folkbibliotek är ett ämne som tyvärr bara uppmärksammas då och då. Detta sker oftast 
när något hot utifrån samhället infaller och biblioteket blir en intressant fråga i relation 
till det och de uppgifter som biblioteket har om sina användares beteenden och vanor 
blir intresseväckande (2000, s. 509). Jag vill i det här resonemanget dra en parallell till 
den polarisering som har mött mig genom det här arbetet, vilket jag skrev i inledningen 
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av uppsatsen. Att det både från informanter, dvs. biblioteksverksamma samt kurskamra-
ter och andra personer i min omgivning har framkommit väldigt skiftande inställningar 
till mitt ämnesval. Vad som är mest intressant att stanna upp vid är som sagt att det 
inom biblioteksvärlden verkar finnas väldigt skiftande syn på dessa frågor. Av vissa har 
det framkommit att dessa frågor är något väldigt gammalt och väldiskuterat inom biblio-
tekssfären men studier kring detta lyser med sin frånvaro ur ett svenskt perspektiv för-
utom de två magisteruppsatser som nämns ovan. Samtidigt uppfattar jag efter att ha ge-
nomfört mina intervjuer att alla informanter är väldigt måna om att det är väldigt viktigt 
med personlig integritet, det är väldigt bra att denna lag finns, sedan hur man tolkar den 
är skiftande. 
 
När jag besökte biblioteken för att utföra intervjuerna gick jag först förbi hyllorna före 
utsatt tid med informanterna, för att jag ville få en överblick av biblioteket. På ett biblio-
tek såg jag att e-mailadress angavs på lappen i den reserverade boken på hyllan, för vis-
sa dokument. På ett annat bibliotek att gatuadress angavs på lappen i den reserverade 
boken, för vissa dokument. Dessa var uppgifter som fick mig att höja på ögonbrynet lite 
grann för att dra en parallell till resonemanget några rader ovan.  
 
 

6.1 Vilka uppfattningar av självhämtningshyllor finns hos fem 
bibliotekschefer på högskolebibliotek i Sverige avseende rela-
tionen till SekrL 9 kap. 22 §? 
Nu har jag kommit fram till avsnittet i detta kapitel som ska diskutera min huvudfråge-
ställning och jag skall nu sammanfatta och försöka svara på frågan: Vilka uppfattningar 
av självhämtningshyllor finns hos fem bibliotekschefer på högskolebibliotek i Sverige 
avseende relationen till SekrL 9 kap. 22 §? Mina tre underfrågor är av underordnad ka-
raktär och kommer att diskuteras i detta kapitlet. 
 
Vid en fenomenografisk studie ska resultatet, dvs. de beskrivningskategorier som kan 
urskiljas underordnas i ett övergripande system, ett så kallat utfallsrum. Detta utfallsrum 
kan antingen dela upp beskrivningskategorierna i olika hierarkiska positioner, så att 
vissa kategorier är av större vikt än andra eller så kan alla kategorier vara lika relevanta, 
dvs. utan hierarkisk gruppering (Alexandersson i Starrin & Svensson 1994, s. 121ff).  
 
Utifrån denna frågeställning och det empiriska material som jag sammanställt i beskriv-
ningskategorierna har jag funnit ett utfallsrum helt utan hierarkisk innebörd. Detta ut-
fallsrum har tre avdelningar där bibliotekschefernas uppfattningar om självhämtnings-
hyllor framkommer. Dessa tre har jag valt att kalla: 
 

• Förhållandet avgörande  
 

• Förhållandet viktigt: men praktiska omständigheter viktigare 
 

• Förhållandet ointressant 
 
Med ordvalet förhållande avser jag här förhållandet mellan självhämtningshyllorna och 
lagstiftningen, vilket är den påtagliga aspekt som kommit att bli mitt huvudfokus. Mitt 
andra fokus, personlig integritet finner jag i denna fråga underordnad men samtidigt 
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ständigt närvarande indirekt som bakgrunden till hela problemformuleringens upp-
komst. Att säga att frågan om personlig integritet i detta perspektiv är underordnad gör 
jag utan att själv för den delen underordna mig i kategorin som inte anser att personlig 
integritet är en viktig fråga på bibliotek (se resonemanget på föregående sida), vilket 
borde framkomma av min studie.  
 
Nedan går jag in lite närmare på dessa tre avdelningar och redovisar vilka beskrivnings-
kategorier som ingår under respektive fråga. Då jag ej, för att poängtera detta återigen, 
är ute efter att undersöka vilka bibliotek som följer svensk lagstiftning utan hur de upp-
fattar denna paragraf i hänseende till självhämtningshyllorna förefaller den stora spänn-
vidden väldigt intressant. Att samma beskrivningskategorier nedan inordnas under flera 
avsnitt betyder att informanterna inom vissa områden visade på väldigt likartade upp-
fattningar, detta gäller främst vilka styrkor systemet har samt varför de införde det. 
 
 
Förhållandet avgörande 
 
Detta första (men vill jag återigen poängtera helt utan hierarkisk indelning) avsnitt visar 
på en uppfattning att förhållandet mellan SekrL och självhämtningshyllorna är nära. 
Befintligheten av SekrL har haft stor påverkan av hur hyllorna har utformats. Nedan 
presenterar jag en sammanfattande översikt över hur beskrivningskategorierna platsar in 
under de respektive frågeställningarna.  
 
Hur har biblioteksledningen tolkat SekrL 9 kap. 22 §? 

• Gäller alla låneuppgifter 
 
Vilka faktorer framförs av biblioteksledningen som orsaken till införandet av systemet? 

• Utveckling mot självservice 
• Omorganisering i lokalen 
• Andra bibliotek använder systemet 

 
Vilka styrkor och svagheter med detta system framförs av biblioteksledningen? 

• Personalen får mer tid att utföra andra arbetsuppgifter 
• Underlättar för användaren 
 
• Betänkligheter kring lagstiftning 

 
 
Förhållandet viktigt: men praktiska omständigheter viktigare 
 
Det andra avsnittet i utfallsrummet påvisar en uppfattning att förhållandet mellan SekrL 
och självhämtningshyllorna är befintligt. Existensen av SekrL har påverkat hur man sett 
på vilka uppgifter som ges ut i samband med de reserverade böckerna på hyllan men att 
de praktiska fördelar som systemet för med sig, i form av underlättandet både för perso-
nal och för användare är det som har haft störst drivande kraft som orsak till införande. 
Nedan sammanfattar jag vilka beskrivningskategorier som kan inordnas under respekti-
ve frågeställning.    
 
Hur har biblioteksledningen tolkat SekrL 9 kap. 22 §? 

• Ej möjligt att spåra användaren 
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Vilka faktorer framförs av biblioteksledningen som orsaken till införandet av systemet? 

• Omorganisering i lokalen 
• Utveckling mot självservice 
• Andra bibliotek använder systemet 
 

Vilka styrkor och svagheter med detta system framförs av biblioteksledningen? 
• Utlåningsapparater gynnar systemet 
• Personalen får mer tid att utföra andra arbetsuppgifter 
 
• Betänkligheter kring att användare kan se varandras reservationer 
• Arbetsamt för personalen 
• Risk att böcker försvinner från hyllan 
• Betänkligheter kring lagstiftning 

 
 
Förhållandet ointressant 
 
Det tredje avsnittet visar på en uppfattning av att det är väldigt viktigt att SekrL finns 
men att relationen mellan den och självhämtningshyllorna inte är så stor, då SekrL 
handlar om att inte ge ut uppgifter ur låneregister. De uppgifter som anges på lapparna i 
anknytning till de reserverade böckerna är inte sådana uppgifter. Man uppfattar inte att 
det finns så många svagheter med systemet utan det är ett väldigt praktiskt system både 
för användare och för bibliotekspersonal. 
 
Hur har biblioteksledningen tolkat SekrL 9 kap. 22 §? 

• Gäller endast registeruppgifter 
 
Vilka faktorer framförs av biblioteksledningen som orsaken till införandet av systemet? 

• Omorganisering i lokalen 
 

Vilka styrkor och svagheter med detta system framförs av biblioteksledningen? 
• Underlättar för användaren 
• Personalen får mer tid att utföra andra arbetsuppgifter 
• Utlåningsapparater gynnar systemet 

 
• Risk att böcker försvinner från hyllan 

 
I bakgrundsavsnittet skriver jag att utvecklingen från mitten av 1990-talet till det tidiga 
2000-talet har varit att många högskolebibliotek har förändrat sina bibliotekslokaler och 
gjort nybyggnationer för att passa det ökande antalet studenters behov. Man börjar mer 
och mer se på biblioteket som ett lokalt ”Learning Resource Center” (Gellerstam 2001, 
5ff). Utifrån min studie vill jag hävda att denna utveckling mycket väl kan ses ha påver-
kat informanternas uppfattningar i dessa frågor.  
 
Som jag skrev ovan så finns det två frågor där informanternas svar är väldigt likartade. 
Detta gäller frågan: Vilka faktorer framförs av biblioteksledningen som orsaken till in-
förandet av systemet? Där en uppfattning är att det har skett en utveckling mot mer 
självservicefunktioner på biblioteket och att självhämtningshyllor är en av dessa funk-



 39 

tioner, utlåningsapparater ses som en central del av dessa funktioner. En annan uppfatt-
ning som framkommer från bibliotekscheferna är att en omorganisering i lokalen föran-
lett att diskussioner har uppstått angående om det finns ett mer effektivt sätt att hantera 
dessa reservationer. Den andra frågan är: Vilka styrkor med detta system framförs av 
biblioteksledningen? För frågorna angående lagtolkningen samt vilka svagheter som 
systemet har, visas ett större spektrum av uppfattningar upp där svagheterna med syste-
met på ett mer tydligt sätt kan kopplas samman med hur de tolkar lagen.  
 
Det framkommer ur min studie att hur man tolkar lagen har betydelse för hur man ser på 
systemet självhämtningshyllor och således hur man väljer att utforma systemet och vil-
ka uppgifter om användaren som man uppger i samband med böckerna. Jag ställer mig 
frågan: Ska det vara upp till varje bibliotek och således biblioteksledning att sätta grän-
sen för vad en icke verbal möjlighet till upplysning är, då man kan gå till en hylla där 
koppling finns mellan en reserverad bok och en användare? 
 
Pettersson & Thorell skriver att det på svenska bibliotek nationellt borde komma fram 
fler planer på hur man ska möta sekretessfrågor. Att det finns så skilda uppfattningar om 
en så väsentlig lagparagraf i detta sammanhang, SekrL 9 kap. 22 § tycker jag att min 
studie ger indikationer på genom det utfallsrum som skapats, även om studien inte har 
som syfte att generalisera. Jag vill citera Pettersson & Thorell i detta sammanhang: 
 

Som vi visat i diskussionen finns det situationer då reglerna kring användarsekretess inte är glas-
klara. Vi menar att biblioteken själva kan ta beslut om vilken policy som ska gälla för just deras 
bibliotek. Vi tycker dock att det vore önskvärt att vi nationellt kommer fram till gemensamma etis-
ka riktlinjer för att undvika tveksamheter kring användarsekretess. Viktigt i sammanhanget, anser 
vi är att informera användarna om vilka regler som gäller, oavsett om det är lokala eller nationella 
riktlinjer.” (Pettersson & Thorell 2004, s. 69). 

 
Susanna Broms tar även hon upp att det vore önskvärt att varje bibliotek har uppsatta 
riktlinjer för hur de ska agera om en förfrågan om uppgifter om en användare kommer 
från en myndighet. Då det står i 14 kap. 2 § i SekrL att om ett brott som har begåtts kan 
ge ett fängelsestraff så får sekretessbelagda uppgifter ges ut till annan myndighet 
(Broms 2002, s. 30f). Hon redogör när det kommer till SekrL 9 kap. 22 § för sin tolk-
ning av lagen, som är en tolkning. Vad jag vet så har detta system aldrig prövats juri-
diskt. Men det är återigen inte det som är det intressanta för min uppsats. För att dra en 
parallell till Susan Clardy som i sin Master uppsats behandlar vilka uppgifter som pri-
vatpersoner är villiga att dela ut för att få bra service framkommer det bl.a. att de som är 
höginkomsttagare är mer oroliga än låginkomsttagare för intrång på den personliga in-
tegriteten (1999, s. 74). I sammanhanget tycker jag att det är en intressant slutsats att ta 
upp. 
 
Olander och Strindevalls studie rör folkbibliotek och hur bibliotekarierna uppfattar per-
sonlig integritet till skillnad från min studie som berör högskolebibliotek och bibliotek-
scheferna men dessa två inriktningar ger intresseväckande komplement för diskussion.  
 
Under avsnittet Svagheter i resultatredovisningen finns beskrivningskategorin ”Betänk-
ligheter kring lagstiftning”, där uppfattningen framkommer att man bl.a. ser på vilken 
biblioteksform som föreligger och tillika vilken litteratur som man tillhandahåller som 
orsak till systemets berättigande. Där väcks misstankar mot att folkbibliotek eller andra 
bibliotek som har mycket litteratur om t.ex. samhällskunskap och humaniora skulle re-
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sonera annorlunda angående systemet. I detta hänseende är Olander och Strindevalls 
kommentar nedan tänkvärd:  
 

De bibliotekarier som talar om låntagares integritet som något viktigt och något som är 
värt att skydda är uppmärksamma på sin egen roll i sammanhanget. De uppfattar att det 
är de själva i sin yrkesroll som kan komma att utgöra den största risken för låntagares 
personliga integritet. Vi uppfattar att bibliotekarier är självkritiska då de ser sig själva 
som ett större hot än andra besökare på biblioteket, de efterlyser även en diskussion 
beträffande hur personuppgifter bör behandlas (Olander & Strindevall 2008, s.37). 

 
Jag ser biblioteket som till viss del ett offentligt rum, de senaste decenniernas teknikut-
veckling har gjort att biblioteket har förändrats, t.ex. handgripligen genom att deras 
tjänster utvecklats på ett sätt att självservicefunktionerna bytt ut vissa kontakter mellan 
användare och bibliotekarie. Under avsnittet Styrkor i Resultatredovisningen framkom-
mer beskrivningskategorier såsom ”Underlättar för användaren”. Aimee Fifarek för i sin 
artikel upp synen på dagens akademiska bibliotek som the e-library, ett bibliotek där 
datorer spelar en stor roll. Hon menar att de mer traditionella biblioteken som fanns före 
dessa e-libraries hade en mycket större möjlighet att bevara användarnas personliga 
integritet (Fifarek 2002, s. 366ff). Personligen tror jag inte att ett återgående till mer 
traditionella bibliotek i den bemärkelsen är att föredra eller ens i praktiken möjlig. Vid 
intervjuerna med mina informanter framkom det att ett sätt att ordna de reserverade 
böckerna innan införandet av självhämtningshyllor var att ha alla reserverade böcker i 
lånedisken, att informanterna nu ser självhämtningssystemet som mer praktiskt, både för 
användare och bibliotekspersonal. Ett bakåtsträvande tror inte jag är att föredra, tiden 
går framåt, nya lösningar presenteras och detta får mig då osökt att vandra in på frågan: 
vilket är det ideala systemet för bokreservationer? Är det självhämtningshyllor eller är 
det något annat system? Mitt syfte med denna studie är inte att svara på den frågan och 
då inte fler system än just självhämtningshyllor har framkommit av undersökningen så 
är svårt att dra några slutsatser. Det enda jag önskar är att personlig integritet kommer 
högt upp på dagordningen den dagen då dessa system i framtiden diskuteras, om den 
diskussionen kommer upp.  
 
 

6.2 Slutreflektion 
Såhär i slutet av min uppsats vill jag dryfta lite funderingar kring studien och genomfö-
randet av den. Vilka funderingar har passerat mina tankar under arbetets gång och finns 
det någonting som jag önskar hade gjorts annorlunda?  
 
När jag påbörjade den här uppsatsen, funderade över problemformulering och syfte med 
studien hade jag en bild framför mig. Denna bild var att det skulle vara vanligt med 
självhämtningshyllor, ett flertal skulle uppge namn i anslutning till materialet på hyllan 
och de skulle uppge att namn inte är tillräckligt identifierande. När jag började sätta mig 
in i området lite mera och hade utfört mina intervjuer blev det tydligt för mig att detta 
mer handlar om en kamp mellan lagstiftning kontra effektivitet. Att ett så stort fokus 
skulle ligga på att detta system är en del av en utvecklingen mot fler och fler så kallade 
självservicefunktioner var inte något som jag först väntade mig. 
 
Vid ett tidigt skede i uppsatsarbetet hade jag misstankar om att svårigheter med att kun-
na skönja olika uppfattningar om det valda fenomenet skulle kunna uppstå. Jag hyste 
lite tvivel mot forskningsansatsen fenomenografi då fokus ligger på att ta uppfattningar-
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na ur sitt sammanhang för att bilda kategorier på ett mer abstrakt sätt. Farhågan låg 
främst i att uppfattningarna inte skulle skilja sig så markant åt. Detta visade sig inte 
stämma. Att jag valde denna kvalitativa forskningsansats för min studie tycker jag nu i 
efterhand var ett passande val för min problemformulering då olika uppfattningar på ett 
tydligt sätt har framkommit ur materialet. Att kunna urskilja ett utfallsrum ur kategori-
erna gick lättare än förväntat, vilket jag tror mycket beror på att olikheter i uppfattningar 
kan härstamma från vad som till en början endast verkar vara skillnad i nyans men som 
efter analysarbetet fick mig att förstå var två sätt att se på saken, dvs. två olika beskriv-
ningskategorier. Lite kritik kan jag dock föra generellt sätt mot att fenomenografi som 
forskningsansats som isolerar de beskrivningskategorier som uppkommer ur materialet, 
så att de på ett abstrakt sätt ska kunna mätas ur sitt sammanhang, vilket skapar en för-
enkling av verkligheten då bakgrundsinformation på intet sätt spelar någon roll. Detta 
gör även att forskarens roll vid urskiljning av beskrivningskategorier blir av väldigt stor 
vikt.  
 
Efter att intervjuerna var utförda och materialet transkriberat skickade jag en kopia av 
respektive intervju till berörd informant för godkännande. Nu i efterhand tror jag att en 
sammanfattning av materialet hade varit att föredra, då en del informanter mer fokuse-
rade på det talspråk som förekommer vid en ordagrann transkribering än att se helheten 
av texten. Jag kan förstå mitt agerande då tankarna gick som så att godkännande av ma-
terialet var prioritet ett men som sagt i efterhand är det desto lättare att utvärdera situa-
tionen och dra lärdom av det.  
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Som jag skrivit tidigare har jag funnit endast en magisteruppsats som behandlar frågor 
kring personlig integritet i en svensk bibliotekskontext, både vad gäller forskningsbibli-
otek, specialbibliotek, skolbibliotek och folkbibliotek. Under min studie väcktes således 
flera frågor hos mig som eventuellt kan inspirera till fortsatt forskning inom området.  
 

• Hur hanteras låneuppgifter vid fjärrlån? Olika bibliotek med olika system ska 
distribuera en bok med tillhörande låneuppgifter mellan varandra. Hur ser denna 
process ut rent praktiskt, lämnas några uppgifter om användaren synligt vid dis-
tributionen? Finns det en framtid för hemskickande av fjärrlån direkt till använ-
daren från det utlånande biblioteket? 

 
• Vilket är det ideala sättet att ordna bokreservationer på avseende lagstiftning och 

praktiska omständigheter (för användaren och för personalen)? 
 

• Hur upplever användare på högskolebibliotek självhämtningshyllor? 
 

• Vilka konsekvenser har olika former av självservicefunktioner fått på bibliotek? 
Är det ur integritetsperspektiv ett sätt att hjälpa eller stjälpa användaren? 

 
 
 
 



 42 

7. Sammanfattning 
Syftet med denna studie är undersöka vilka uppfattningar fem högskolebibliotekschefer 
har om självhämtningshyllor, ett system där reserverade böcker ställs ut på en hylla i 
bibliotekslokalen, så att användaren själv kan hämta sin reserverade bok. Detta system 
studeras i ett integritetsperspektiv, där en viktig beståndsdel  är svensk lagstiftning och i 
fokus ligger SekrL 9 kap. 22 §, där står det följande:  
 

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskilds lån, reservation eller an-
nan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften 
rör eller någon honom närstående lider skada eller men. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1989:713). 

 (SFS 1980:100, 9 kap. 22 §). 
 
Huvudfrågan för studien är som följer: Vilka uppfattningar av självhämtningshyllor 
finns hos bibliotekscheferna på fem högskolebibliotek i Sverige avseende relationen till 
SekrL 9 kap. 22 § ?  
  
 Hur har biblioteksledningen tolkat SekrL 9 kap. 22 §?  
 

Vilka faktorer framförs av biblioteksledningen som orsaken till införandet av sy-
stemet? 

 
Vilka styrkor och svagheter med detta system framförs av biblioteksledningen? 
 
 

Valet av högskolebibliotekschefer som informanter grundar sig på min förförståelse att 
självhämtningshyllor är ett system som främst berör de akademiska biblioteken och 
bibliotekscheferna är de som har den mest övergripande bilden av verksamheten.  
 
Intervjuer har genomförts med informanterna ur ett fenomenografiskt perspektiv, vilket 
är en kvalitativ forskningsansats som lägger stor tyngdpunkt på att finna de olika upp-
fattningar som finns om ett fenomen och lägger mindre vikt på vilka som står bakom 
varje uppfattning. Resultatet från undersökningen har lett till olika beskrivningskatego-
rier som i sin tur gett ett utfallsrum bestående av en tredelad modell som svar på huvud-
frågan, dvs.: Vilka uppfattningar av självhämtningshyllor finns hos bibliotekscheferna 
på fem högskolebibliotek i Sverige avseende relationen till SekrL 9 kap. 22 §? Dessa tre 
är: förhållandet avgörande, förhållandet viktigt: men praktiska omständigheter viktigare 
samt förhållandet ointressant. Ordvalet förhållande avser här förhållandet mellan SekrL 
samt självhämtningshyllorna. Studiens resultat visar på att alla undersökta bibliotek har 
systemet självhämtningshyllor. De uppvisar mycket liknande uppfattningar angående 
varför detta system infördes och det var att man ser detta system som en del i utveck-
lingen mot fler och fler självservicefunktioner samt att en förändring i det fysiska bibli-
oteket föranledde en diskussion angående hur bokreservationer bäst ordnas. Den andra 
frågan som också visar mycket likheter informanterna emellan är vilka styrkor detta 
system har. Där påvisar man uppfattningen att det är ett väldigt praktiskt system för 
både användare och bibliotekspersonal. Alla tycker personlig integritet är en viktig fråga 
i en bibliotekskontext men sättet man tolkar lagen på skiljer sig åt vilket får avgörande 
betydelse för hur man ser på systemet självhämtningshyllor och således rent praktiskt 
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hur man ordnar systemet på. I studier såsom Jonas Pettersson och Charlotta Thorells 
magisteruppsats Biblioteket i terrorns tid: en studie av hur the USA Patriot act har på-
verkat tre amerikanska bibliotek (2004) samt annan litteratur som såsom Susanna 
Broms artikel i BIS ”Viktigt känna till om bibliotekssekretess” (2002) tas frågan upp 
om inte fler diskussioner och införande av riktlinjer av hur personlig integritet ska han-
teras i biblioteksverksamhet vore att föredra.  
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Bilaga 1 
 

Brev till informanterna 
 
 
Hej!      
 
Mitt namn är Sandra Larsson och jag studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. För när-
varande är jag i startskottet på mitt magisteruppsatsarbete och har valt att lägga min 
fokus på hur bokreservationssystemen på forskningsbibliotek är organiserade. Detta är 
ett ämne som har tagits upp i utbildningen och jag finner det intressant, bl.a. eftersom 
jag har fått bilden av att reserverade böcker inte sällan förvaras på öppna hyllor. Mitt 
syfte med studien är att undersöka hur ett antal forskningsbibliotek i Sverige valt att 
organisera denna verksamhet och hur diskussionen har förts med tanke på sekretessla-
gens formulering om att uppgifter i register om enskilds lån och reservation ska hållas 
med sekretess. 
 
Jag har valt ut ert bibliotek som ett av de bibliotek som jag vill undersöka i min studie 
och jag hoppas att du i egenskap av chefsposition förhåller dig positiv att medverka och 
således förhoppningsvis bidra till ny kunskap inom vårt område. Rent praktiskt innebär 
detta att jag vill genomföra en intervju med dig på ert bibliotek och uppskattar att tiden 
för detta kommer att ta ungefär en timme av din tid. Men självklart är medverkan helt 
frivillig. Om ni väljer att medverka så har ni rätt att när som helst avbryta medverkan, 
om ni så önskar. 
 
Jag vill också poängtera att mitt syfte inte är att undersöka hur bra eller dåliga enskilda 
bibliotek är på att följa sekretesslagen 9 kap. 22 § utan att undersöka hur diskussionen 
har förts med tanke på denna paragrafs befintlighet och se hur denna praxis ser ut.  
 
Jag kommer att följa upp detta brev med ett telefonsamtal om ett par dagar, för att svara 
på eventuella frågor, som t.ex. att full anonymitet kan vara svårt att tillämpa i denna 
studie eller ge en mer omfattande presentation av min studie. Men om du redan nu har 
några frågor är du välkommen att skicka mig ett e-mail.  
 
 
Hälsningar  
 
Sandra Larsson     
 
 
Student, BHS, Högskolan i Borås 
s------@utb.hb.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Informantens bakgrund   

 
Hur länge har du haft din nuvarande position?  
 
Har du inför eller under tiden som du haft din befattning genomgått någon form av juri-
disk utbildning?  
 

Fakta om biblioteket 

 
Hur gammalt är biblioteket? Hur länge har ni huserat i dessa lokaler? Har det funnits 
tidigare bibliotek på högskolan? 
 

Tolkning av Sekretesslagen 

 
Hur tolkar ni Sekretesslagens paragraf? 
 

Har det inom bibliotekets väggar (främst ledningen) funnits olika åsikter 
om hur 9 kap. 22 § ska tolkas?  

 

Förda diskussioner kring systemet  

  
Hur länge har ni haft detta system? 

 
Har ni haft tidigare system, hur har det i så fall sätt ut och varför ändrade ni system? 
 
Har ni diskuterat alternativa system? 
 

 
Ev. följdfråga; Har alternativa system diskuterats men kasserats med hän-
visning till rent praktiska omständigheter? (drömscenario?) 
 

 
Vilka (huvudsakliga) fördelar ser ni med nuvarande system? 
 
Vilka nackdelar ser ni med nuvarande system?  
 
Vilka risker ser ni generellt sett med att någon annan får reda på ens boklån? 
Hur ser ni på risken med att någon kan sabotera för någon annan, (genom att t.ex. göm-
ma reserverade böcker, byta eller ta bort lappar), dvs. övervaka någon annan intressen? 
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Hur har ni resonerat angående placeringen av självhämtningshyllorna i lokalen? 
 
Om någon, rent hypotetiskt skulle komma fram till bibliotekspersonalen och säga något 
i stil med att jag vill inte att mina reservationer ska stå så öppet. Hur skulle ni hantera 
det rent praktiskt?  

 

Förda diskussioner kring användarens personliga integritet 

 
Har ni veterligen fått kännedom om att någon användare haft invändningar mot dagens 
system? 
 
Är det berättigat att ha ett system på grundval av att risken är marginell för att använda-
ren ska uppleva ett intrång på sin personliga integritet? 
 
Är det möjligt för en annan användare än den som reserverat boken att låna den? 
 
Gäller ”öppna hyllor” systemet för alla användare? (alla typer av studerande, forskare, 
övrig personal och allmänheten) 
 
Gäller ”öppna hyllor” systemet för reservation av fjärrlån? 

 
Finns det någon annan aspekt som rör användarens personliga integritet som har disku-
terats på biblioteket den senaste tiden? 
 
I era låneregler nämns att en reservation av utlånat material är möjlig, har ni diskuterat 
möjligheten att utveckla det resonemanget till hur avhämtningsförfarandet är organise-
rat? Varför? Varför inte?    
 
 
Nu har jag inte fler frågor, är det något mer som ni vill ta upp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


