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1. INLEDNING 

Redan första terminen när vi började studera på Biblioteks- och 

informationsvetenskapsprogramet vid Umeå universitet väcktes vårt intresse för 

samlingen i Magasin 5 på Universitets Biblioteket [UB]. Vid ett studiebesök hörde vi 

talas om detta slutna magasin som låntagarna inte hade tillgång till. Under 

rundvandringen i bibliotekets magasin fick vi veta att allt från Hemmets Journal och 

Bamse till tidningar med pornografiskt innehåll förvarades där. Detta väckte vår 

nyfikenhet och gav oss redan då ett intresse att undersöka magasin 5 mer ingående i en 

c-uppsats.  

 

Tanken med denna utvärdering är att granska funktionen med magasin 5 utifrån hur 

man som låntagare kan ta del av materialet samt varför detta material har placerats där 

och även få en överblick över beståndet. Utifrån Universitetsbibliotekets egna ord, taget 

från en årsberättelse, så är det: 

En huvuduppgift för UB är att ge tillgång till information för alla, oavsett 

var informationen finns.  

UB 2005:3 

Utifrån detta vill vi granska hur denna huvuduppgift införlivas i verksamheten kring det 

slutna magasin 5 utifrån ovan nämnda kriterier. 

 

Då det inte har skrivits om slutna magasin i någon större omfattning tidigare så kommer 

det vara nödvändigt att vända oss till de personer som arbetar med magasin 5 för att på 

så sätt få inblick i de frågor som utvärderingen intresserar sig för. Således inleds 

utvärderingen med en enkätundersökning, inom personalgruppen på UB i Umeå. Vidare 

kommer djupintervjuer att genomföras för att ge ökad förståelse för både hur man 

arbetar med magasin 5 och hur man resonerar kring slutna magasin. Ytterliggare ett sätt 
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att få mer förståelse för funktionen med magasin 5 är att utifrån årsberättelserna för UB 

i Umeå följa processen runt slutna/öppna samlingar för det aktuella biblioteket (UB 

1970-2012). Även artiklar skrivna av Erna Roos (1972) och Paul Sjögren (1968 och 

1970) som var aktiva vid uppstart av UB i Umeå och den bok av Gunnar Westin (1990) 

som berör processen som föregick beslutet om ett universitetsbibliotek i Umeå kommer 

användas som litteraturunderlag. Detta för att få mer ingående inblick i hur 

resonemanget fördes kring slutna/öppna samlingar vid UB i Umeå. För att få en 

uppfattning om det faktiska beståndes kommer en övergripande inventering av magasin 

5 genomföras.  

 

Med hjälp av Karin Arbelius masteruppsats från 2011 kommer traditionen med 

användningen av Giftskåp vid biblioteken i Sverige ge en historisk förankring för bruket 

av slutna magasin och hur detta kommit till uttryck på olika sett vid olika tidpunkter. 

Giftskåp beskrivs som en fysisk plats, detta kunde vara alltifrån en hylla till ett helt rum, 

där böcker placerades som bedömts vara olämpliga att ha i de öppna samlingarna. Här 

kan det vara intressant att granska huruvida denna tradition har påverkat fenomenet med 

slutna magasin vid UB i Umeå. Det resonemang som förs i denna uppsats kan dessutom 

ge ett intressant underlag och öka förståelsen för fenomenet med slutna samlingar.  

 

Utifrån Mary Douglas (1997) teorier, om bland annat renhet/orenhet och sociala 

värderinga och relationer i samhället, kommer det material som insamlas genom den 

empiriska undersökningen analyseras och bearbetas. Detta för att belysa 

gränsdragningarna i systemet samt problematisera fenomenet angående vad som 

betraktas som rent och orent. Normerna för vad som är rent eller orent förändras över tid 

vilket gör Douglas teorier intressanta att applicera på magasin 5 utifrån innehåll och 

funktion. Detta kommer bidra med en teoretisk förståelse för ämnet  och ge en djupare 

insikt till varför material placerats i magasin 5 utifrån sociala normer. Dessutom 

kommer vi använda oss av offentlighetsprincipen (2009:400) som gäller för statliga 
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förvaltningsmyndigheter som universitet och högskolor samt ’den tredje uppgiften’ som 

regleras av högskolelagen (1992:1434). Den tredje uppgiften beskriver hur högskolor 

ska samverka med övriga samhället. Utöver detta kommer informationspolicyn för 

Umeå Universitet granskas. Dessa tre ovannämnda källmaterial kommer bidra med att 

belysa de lagliga och riktgivande aspekter som påvekar verksamheten.  

 

De konsekvenser som kan uppstå i och med en placering av material i slutna samlingar 

är bland annat att det föreligger en viss risk att detta blir ’bortglömt’. Det kan vara svårt 

för användare att hitta och ta del av materialet i och med den slutna placeringen, 

speciellt om detta inte är lätt att hitta i bibliotekskatalogen. Dessutom finns samma risk 

att materialet blir osynligt för personalen då man inte kommer i kontakt med det 

regelbundet. Ytterligare en aspekt är risken att det blir mystifierat, det skapar en kanske 

felaktig föreställning om ett rum där man gömmer undan visst material. Begränsad 

diskussion inom personalgruppen kan bidra till att göra slutna magasin till något som 

uppfattas som hemlighetsfullt och mystiskt för de som inte är helt insatta inom ämnet. 

Detta kan även vara en bidragande orsak till varför det finns så lite material skrivet. En 

annan förklaring kan helt enkelt vara att det man inte har vetskap om, alltså om man inte 

är medveten om att det finns slutna magasin, inte blir undersökt. Vår avsikt är att 

konkret beskriva fenomenet slutna magasin och försöka avmystificera detta för att öka 

den allmänna medvetenheten och kunskapen. Detta genom att sakligt granska och 

undersöka hur det slutna magasin 5 på UB i Umeå används och vilket material som 

finns där. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna utvärdering är att granska funktionen med magasin 5 

på UB i Umeå. Detta innefattar en övergripande granskning av bestånd, hur låntagare 

kan ta del av detta samt bakomliggande orsaker till varför magasin 5 finns. Då det finns 
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begränsad kunskap samt vissa missuppfattningar kring det slutna magasinet så har vi 

med denna utvärdering strävat efter att klargöra den faktiska funktion som magasin 5 

fyller. Detta gynnar både personalen på UB i Umeå och låntagare vid biblioteket då det 

ökar medvetenhet om magasin 5:s existens, funktionen med detta samt hur man som 

låntagare tar del av materialet. 

Således utgår utvärderingen utifrån följande frågeställningar: 

Hur har utvecklingen av öppet/slutet magasin sett ut på UB i Umeå? 

Ur ett övergripande perspektiv: vad innehåller det slutna magasinet (Magasin 5) och hur 

kan låntagarna ta del av detta material? 

Hur avgörs vilket material som placeras i magasin 5? 

 

1.3. Avgränsningar 

Då UB i Umeå är ett så pass ungt bibliotek i förhållande till många andra 

universitetsbibliotek i Sverige har fokus lagts på ett lokalt perspektiv där en mer 

ingående utvärdering genomförs. Eftersom detta ämne är relativt outforskat är material 

gällande tidigare forskning väldigt begränsat. Detsamma gäller för dokument rörande 

genomförda utvärderingar som berör processen med öppna/slutna magasin på UB, vid 

förfrågningar angående sådant material fanns tyvärr inget att tillgå. Störst fokus har 

därför förlagts till den empiriska datainsamlingen för att därigenom skapa en bredare 

bild av ämnet.  
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2. EN ÖVERSIKT ÖVER MAGASINEN PÅ UB 

För att få en överblick inleds denna rapport med en övergripande beskrivning gällande 

disponering av lokaler. Plan tre innefattar forskningsarkivet och tidsriftsrum. 

Kursboksamlingen inryms på plan två, som även är entreplan med informationsdisk, 

liksom studiesalen med uppställning ämnesvis och referenslitteratur. En trappa ner, på 

plan 1, finns alla magasin.  

Tabell 1: Innehåll i magasinen på UB 

Öppna 

Magasin: 

Innehåll: 

Magasin 1 Årssviter 1980-, refenslitteratur, tidskrifter, offentligt tryck, folianter 

Magasin 2 Periodika, bibliografier, tidskrifter, äldre läromedel, utländsk 

skönlitteratur 

Magasin 3 Barn; skönlitteratur och faktaböcker, skönlitteratur för vuxna, 

mikrofilm 

Magasin 4 Småtryck 

Slutna 

Magasin: 

 

Magasin 5 Material i detta magasin presenteras i resultat delen. 

Magasin 6 Avhandlingar, gåvor 

Magasin 7 Äldre litteratur, RARA (material med norrländsk anknytning, 

efterfrågat äldre material och ömtåligt material) 

Magasin 8 Forskningsarkivets magasin 

 

Till de slutna magasinen har inte låntagare tillträde, sen finns det olika grader av 

säkerhet i de olika magasinen; magasin 5 och 6 är öppet för all personal medan enbart 

vissa i personalen har tillträde till magasin 7 och 8. I magasin 7 är även miljön speciellt 

anpassad för äldre material genom reglering av luftfuktighet och temperatur.  
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3. LITTERATUR- OCH FORSKNINGSÖVERSIKT  

Majoriteten av litteraturen som används är kopplad till ämnesområdet bibliotek- och 

informationsvetenskap och berör främst UB i Umeå. Utifrån årsböckerna för UB i 

Umeå från 1964 till 2011 har den historiska aspekten lyfts fram och gett en 

sammanhållen bakgrund vad gäller grundandet och förändringar av lokaler och 

samlingar. I dessa redovisas de beslut som fattas, men utvärderingar och processen som 

ledde till dessa beslut redogörs det ej för. I Gunnar Westins bok om ’Akademin i 

Storskogen’ kan man läsa hela processen om Umeå Universitet och det vetenskapliga 

biblioteket; planering, den politiska processen och uppbyggnad. En viktig aspekt som 

lade grunden till beslutet att förlägga en högskola på orten var beslutet 1950 att tilldela 

Umeå ’det femte exemplaret’, det som tidigare var justitieministerns 

granskningsexemplar, av pliktleveransen (Westin 1990:81).  

 

En viktig aspekt är att UB i Umeå är ett i sammanhanget ungt bibliotek jämfört med 

andra universitetsbibliotek i Sverige som har en betydligt äldre historik, till exempel 

Lund som grundades 1666 och Uppsala 1566. Detta till skillnad från UB i Umeå som 

från 1964 inrymdes i stadsbibliotekets lokaler innan de 1968 flyttade in i de nybyggda 

lokalerna på campus där de än i dag huserar. Vid de äldre universitetsbiblioteken fanns 

motsättningar mellan huvudbiblioteket och intstutitionsbiblioteken. 

Institutionsbiblioteken blev av forskare betraktade som fristående och ’egna’ bibliotek 

och detta ledde till stora motsättningar mot den kontroll som huvudbiblioteken ville 

upprätthålla för att kontrollera kvalitet och kvantitet i samlingarna (Blumenthal 

1970:7f). UB i Umeå var redan från starten ett modernt bibliotek och hade därför inte 

denna problematik i samma utsträckning. Vid UB i Umeå försökte man bistå med hjälp 



C-uppsats ht 2012 

Giftskåp eller byrålåda? En studie av det slutna magasin 5 på Universitetsbiblioteket i 

Umeå. 

Wenke Holmgren & Maria Nilsson 

 

11 

 

vid katalogisering av institutionernas samlingar. Dock visade det sig att resurser till 

detta ej fanns varför en utredning tillsattes i början av 1980-talet. Detta resulterade i 

ökat samarbete mellan UB och intitutionerna där fokus lades på att få en mer 

sammantagen helhet gällande samlingarna (Carlquist 1989:7f).  

 

UB i Umeå var, när de nya lokalerna öppnades, före sin tid speciellt gällande det så 

kallade ’open access’ systemet då man som första forskningsbibliotek i Sverige 

tillämpade detta. Detta innebar att böcker placerades på hyllor där det var möjligt för 

låntagarna själva att hämta böcker. Systemet tillämpades både i Forskarsalen 

(nuvarnade Sudiesalen) och Kursboksamlingen. Inspiration till detta hämtades bland 

annat från en studieresa, av personal från UB som i mars 1965 reste till Danmark, 

Holland och Västtyskland. Efter denna resa beslutade man sig för att ha en stor läsesal 

och gemensam expedition för båda samlingarna. Denna modell väckte stor 

uppmärksamhet bland de svenska forskningsbiblioteken. Senare tillkom ett stängt 

bokmagasin under Forskarsalen (Carlquist 1989:5f). Mycket av det som Eric Carlquist 

framfört lyftes även fram av Paul Sjögren (1968; 1970), som var den förste 

överbibliotekarien på UB i Umeå. Utöver det som redan tagits upp framförs även, i den 

senare, det viktiga i att göra boksamlingarna tillgängliga för låntagarna. Detta istället för 

att, som brukligt var vid forskningsbibliotek runt denna tid, förvara dessa i slutna 

magasin (Sjögren 1968:209). Detta resonemang fördes utifrån både personal- och 

låntagarperspektiv; nackdelarna med oordning i hyllorna, svinn och ökad arbetsbörda 

för personalen lyftes fram – såväl som de väsentliga fördelarna med ökad tillgänglighet, 

bättre överblick av samlingarna och snabbare handläggning vid lån (1968:214f). 1970 

publicerades Sjögrens andra artikel, ’Umeå Universitetsbibliotek, planering och start’ 

där de två första åren av bibliotekets verksamhet summeras ur ett praktiskt perspektiv 

som innefattar både personal och lokaler. Här nämns att man arbetade aktivt för att lära 

studenterna att själva söka i samlingarna, så kallad ’hjälp till självhjälp’, dock anges att 

det gått för kort tid för att kunna utvärdera hur låntagarna upplever ’open acess’ 

systemet (1970:49ff). I Erna Roos artikel, ’Open acess – några erfarenheter från Umeå 
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Universitetsbibliotek’ (1972), presenteras hur modellen med ’open access’, som Sjögren 

tidigare beskrev, har tillämpats på UB i Umeå och den ger även en inblick i hur 

modellen fungerat under de första åren av verksamheten. Roos lägger tyngdpunkten på 

de positiva aspekterna av modellen samtidigt som artikeln belyser de två 

problemområden som uppmärksamats: oordning i hyllorna samt svinn. I båda fallen 

bedömdes fördelarna uppväga nackdelarna, oordningen i hyllorna blev, som befarat, 

större än innan och större arbetsinsats från personalen inom detta område blev 

nödvändig. Dock bedömdes fördelen för låntagarna vara mer betydelsefull. Ambitionen 

”Största möjliga ordning åt största möjliga antal låntagare” fick gälla istället för 

”fullständig ordning”. Gällande svinnet så upplevdes detta inte vara ett stort problem i 

de öppna samlingarna, förutom i kursboksamlingen där man beslutade att istället ha 

utlåning enbart över disk från och med hösten 1972, därmed fick man frångå sin 

grundtanke om ’open access’ gällande denna samling (1972:121ff). 

 

Frågan med öppna eller slutna magasin har diskuterats av Nils Palmborg då 

svårigheterna för äldre bibliotek belyses. En aspekt som förs fram är att befintliga 

lokaler kan utgöra ett hinder vid en eventuell ändring av slutna magasin till öppna. Detta 

då man till exempel behöver en välövervakad in- och utgång vilket kanske inte alltid är 

helt enkelt i befintliga lokaler. Det refereras mycket till Sjögrens artikel från 1968 och 

även Roos artikel från 1972. Palmborg för en ganska kritisk debatt angående det 

förväntade svinnet ur samlingarna i en ’open access’ lösning. Det svinn på 1 % som 

Roos redovisar kan enligt Palmborg bli betydande i en stor boksamling, speciellt efter 

några år. Palmborg kan dock tänka sig en mer öppen lösning gällande kursboksamlingar 

förutsatt att en ordentlig säkerhetskontroll vid in- och utgång är genomförbar 

(1975:34ff).  

 

3.1. För- och nackdelar med öppna boksamlingar 
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Genomgående i Palmborg, Roos och Sjögrens artiklar förs ett resonemang som belyser 

problemet med svinn i de öppna samlingarna. Samtliga är ense om fördelen för 

låntagare med att ha böckerna i öppna hyllor, dock ställer sig Palmborg, som summerar 

de två tidigare forskarnas publikationer, mer kritisk och ser svinnet i samlingarna som 

ett stort problem (Palmborg 1975:37). Dock bör påpekas att det problem med 

säkerhetskontroller, som framhålls som en stor del av problematiken enligt Palmborg, 

inte existerar i samma utsträckning i och med dagens larmsystem (Palmborg 1975:34, 

UB:1987:2). Vid planeringen av de öppna boksamlingarna för Sjögren ett resonemang 

utifrån både ett biblioteksadministrativt- och användarperspektiv. Fördelen för 

användarna, i form av snabbare lån och bättre överblick över beståndet, överväger de 

eventuella problemen med svinn och oordning i samlingarna som leder till ökad 

arbetsbörda för de anställda (Sjögren 1968:214f).  

 

Medan Sjögren framhåller fördelarna med open access och vikten av att 

forskningsbibliotek gör samlingarna mer tillgängliga för låntagarna (Sjögren 1968:215) 

är Palmborg inte odelat positiv till systemet och menar att det i första hand borde 

tillämpas enbart inom vissa ämnesgrupper, som exempel ges här medicinare, 

odontologer, naturvetare och teknologer (Palmborg 1975:39). 1989 kom Eric Carlquist 

skrivelse om ’Umeå Universitetsbibliotek under 25 år’ där de första 25 åren av 

bibliotekets verksamhet finns summerade. Här går att läsa om hur svinnet i samlingarna 

under de första åren var väldigt lågt till att eskalera under slutet av 1970- och början av 

1980-talet till oacceptabelt höga nivåer som presenterats i diagram 1 under 6.2. 

(Carlquist 1989:7).   

 

3.2. Giftskåpet 

En mer nutida studie som berör ämnet är en masteruppsats från 2011 skriven av Karin 

Arbelius, Giftskåpet: praktik och princip. Här lyfts den historiska aspekten med det 

slutna magasinet fram ur ett censur- och samhällspolitiskt perspektiv. Denna tradition 
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har sitt ursprung i ett kontrollbehov från samhällets sida i form av censur och 

sedlighetslagar. Bruket av giftskåp hade sin kulmen mellan åren 1930-1965, men 

traditionen med statlig censur av bokutgivning och begränsning av tillgång för 

allmänheten går tillbaka till 1600-talet (Arbelius 2011:29). I första hand handlar det om 

sexuellt material som ansågs stötande; hit räknades bland annat medicinska böcker som 

uppfattades som för ”realistiska” men även undervisningsmaterial och skönlitteratur 

(ibid 2011:66). Det rörde sig sällan om politiska eller religionsfientliga skrifter, däremot 

kunde sällsynta och värdefulla verk placeras i Giftskåpet (ibid 2011:46). Ytterligare en 

anledning för att skydda materialet var stöldrisken; man befarade att vissa låntagare som 

uppfattade materialet som genant hellre stal detta istället för att låna. Man framhävde 

även den genanta aspekten som en anledning till placeringen, det var låntagarna man 

ville skydda då dessa befarades ta illa vid sig om de skulle hitta denna litteratur i de 

öppna hyllorna (ibid 2011:78f). Det omvända nämns även som en orsak; låntagare som 

framfört klagomål på viss litteratur och begärde att detta plockades bort, det vill säga 

även allmänheten bidrog till gallring av samlingarna genom sina moraliska värderingar 

(ibid 2011:59).  

 

De man ville skydda från denna skadliga, onormala litteratur var främst ungdomarna 

och gemene man då det befarades att dessas brist på bildning gjorde dem mer 

lättpåverkade än forskare och andra högt uppsatta personer, dessa mer bildade personer 

var ofta män. Lånereglerna gällande giftskåpen varierade mellan de olika biblioteken, 

på vissa ställen var dessa helt stängda för utlån medan andra bibliotek tillät utlån utifrån 

vissa kriterier, som tidigare nämnts var kön, ålder och samhällsstatus avgörande faktorer 

(ibid 2011:90f). Det fanns ingen given mall för hur utlånsprocessen såg ut, detta var 

direkt beroende av om materialet var katalogiserat eller ej och varje bibliotek fick själv 

avgöra hur man ville begränsa eller möjliggöra tillgång (ibid 2011:70).  
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De sista, regelrätta, giftskåpen försvann från svenska bibliotek i slutet av 1960-talet i 

och med att biblioteksförfattningen, och dess sedlighetsbestämmelser avskaffades. Att 

samhället i allmänhet blev mer tolerant gentemot sexualitet påverkade även det (ibid 

2011:92). Dock levde traditionen kvar vid vissa bibliotek fram till 1990-talet. Arbelius 

uppsats visade även att flera skolbibliotek än idag lägger undan böcker som uppfattas 

som olämpliga för målgruppen, till exempel Mein Kampf, våldspornografiska verk och 

böcker skrivna av Markis de Sade (ibid 2011:98).  

 

Arbelius förde ingen diskussion gällande en koppling mellan giftskåp och de slutna 

magasin som finns på nutida universitetsbibliotek. Denna utvärdering strävar efter att 

finna denna koppling och föra samman det historiska prespektivet med nutid för att 

undesöka ett eventuellt samband till magasin 5 på UB i Umeå. 
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH LAGSTIFTNINGAR 

I detta kapitel presenteras de lagar och den teoretiska utgångspunkt som bedömts 

relevanta för denna utvärdering. 

 

4.1. Offentlighetsprincipen 

Universitet och högskolor är statliga förvaltningsmyndigheter och lyder därför under 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). Detta innebär att allmänheten har rätt 

att ta del av myndigheternas allmänna handlingar. En handling klassas som allmän om 

den förvaras hos en myndighet, oavsett om den är upprättad där eller inkommen dit. En 

allmän handling klassas antingen som offentlig eller sekretessbelagd.  

 

I OSL kapitel 4 återfinns de aspekter av lagen som i första hand kommer tillämpas i den 

här rapporten. Här presenteras ”allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter 

allmänna handlingar, m.m”. Myndigheten äger skyldighet att på begäran lämna ut 

handlingar inom rimlig tid, enligt tryckfrihetsförordningen samt ge den enskilde 

individen goda möjligheter att söka allmänna handlingar. Dessutom ingår att 

tillhandahålla information om vid vilken tidpunkt allmänna handlingar har ändrats eller 

gallrats (TF 1949:105). Dessutom beskrivs bestämmelserna gällande när, i hanteringen, 

en handling klassas som offentlig. Dessa återfinns i OSL kapitel 5 § 1 samt i 

Tryckfrihetsförordningen, kapitel 1 och 2. Där beskrivs att en handling i regel klassas 

som allmän när den inkommit till myndigheten eller upprättats där, dock kan undantag 
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göra ett en handling blir tillgänglig för allmänheten senare om den till exempel behöver 

handläggas av tjänsteman (TF 1949:105).  

 

 

 

4.2. Tredje uppgiften 

I Högskolelagen (1992:1434) står att läsa om ’den tredje uppgiften’, vilken beskriver 

högskolans plikt att samarbeta med, och informera om, sin verksamhet till det 

omgivande samhället. Det som främst kan appliceras på biblioteksverksamheten 

återfinns i kapitel 1 § 2: 

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället 

och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat 

tillkomna vid högskolan kommer till nytta (Högskolelagen 1992:1434). 

 

I rapporten ’Universitets- och högskolebibliotek i förändring’ utgiven av Svensk 

Biblioteksförening finns en utförlig beskrivning av universitetsbibliotekens målgrupper. 

I första hand skall verksamheten rikta sig till studenter, forskare och undervisande 

personal vid lärosätet. Som övriga målgrupper listas studenter och forskare vid andra 

lärosäten, både inom och utom Sverige. Vidare görs en återkoppling till högskolelagen 

och den tredje uppgiften genom att trycka på att universiteten även ska samverka med 

samhället och således rikta sig mot allmänhet och övriga intressenter i det omgivande 

samhälle (Svensk Biblioteksförening 2009:24).   

 

Denna punkt tas även upp i Umeå Universitets informationspolicy där man poängterar 

vikten av detta samarbete och även hur viktigt det är att anpassa 
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informationsförmedlingen efter de olika målgrupperna utifrån respektive grupps 

”behov, villkor och förutsättningar”. I skrivelsen nämns inte den tredje uppgiften uttalat, 

dock är den beskrivning som finns applicerbar på ovan beskrivna lagstiftning 

(Informationspolicy 2003-2006).  

 

 

4.3. Smuts som oordning 

Som teoretsik utgångspunkt används socialantropologen Mary Douglas bok ’Renhet och 

fara’ (1997), här presenteras teorier som har med det mänskliga livets kollektiva former 

att göra. Bland annat tolkas den roll och betydelse som olika ritualer och symboler har 

för skapandet och reproduktionen av sociala relationer i samhället. Douglas anser att 

man genom att studera ett samhälle och dess moral kan lära sig mycket om dess 

struktur. Här framhävs smuts, föroreningar och avvikelser som intressanta och viktiga 

aspekter. Genom att studera dessa aspekter, och värdera utifrån det som anses smutsigt 

respektive rent i samhället, kan man få kunskap om hur det sociala livet är organiserat 

utifrån de primära klassificeringssystem som tillämpas. Smuts är enligt Douglas något 

relativt, som exempel beskrivs hur skor kan uppfattas som rena så länge de står på sin 

rätta plats i skohyllan. Men om dessa skor istället ställs på matbordet uppfattas de som 

någonting smutsigt. Med detta vill Douglas påvisa att smuts inte beror på föremålet, 

utan var det befinner sig. I ett ordnat system godtas inte det som uppfattas som felaktigt 

eller avvikande, utifrån gällande normer, detta likställs med smuts. Utifrån denna tanke 

blir det tydligt vilka normer som anses vara de rätta i en kultur (1997:55ff).  

 

Vidare tar Douglas upp kulturmiljöns betydelse genom att denna, utifrån synvinkeln att 

allmänna samhällsvärderingar tillhandahåller ett positivt kategorisystem där 

individernas föreställningar och värderingar kan inordnas. Samhällskulturen påverkar 

individerna att instämma genom att andra har instämt – detta kan liknas vid fenomenet 
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grupppåverkan. Samtidigt påpekas att en enskild individ kan välja att revidera sina 

premisser eller inte, men då med risk att bli utesluten ur gemenskapen. De rådande 

offentliga angelägenheterna inom kategorisystemen är svåra att påverka och ändra för 

den enskilda individen. Det är lättare att anpassa sig till rådande värderingar, då detta 

gynnar både den enskilda individen och gruppen (1997:60).  

 

Vid gränsövergångar mellan till exempel olika system eller kategorier inom ett system 

menar Douglas att det finns en fara i tillståndet mellan det kända och okända beroende 

av att det nya tillståndet är okänt. Detta oordnade tillstånd kan representera både fara 

och kraft. Oordning i sig förstör de kända mönstren men ger även upphov till 

nytänkande. Samtidigt beskrivs ordning i sig som begränsande då det följer ett bestämt 

mönster. Genom detta resonemang är förändring inte bara av ondo utan kan även ge 

positiva verkningar som i sig är stärkande (1997:135ff). Douglas framhåller även 

skillnaden mellan då ett system angrips utifrån eller innifrån; då angreppet kommer 

utifrån kan detta leda till en stärkt, inre solidaritet men då angreppet kommer innifrån 

kan den övriga gruppen uppleva att angriparen måste bestraffas för att återfå gruppens 

offentliga samhällsbekräftelse (1997:198).  

 

Offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen och den tredje uppgiften är alla 

exempel på vad UB i Umeå som ett universitetsbibliotek är förbundna att göra enligt 

lag. Utvärderingen granskar hur detta uppfylls och på vilket sätt. På detta kommer 

Douglas teorier som ett försök till förklaring angående hur personalen på UB i Umeå 

väljer att hantera verksamheten kring magasin 5 samt ett sätt att se den bakomliggande, 

historiska aspekten ur ytterliggare ett perspektiv.  
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5. METOD 

I detta avsnitt avhandlas de metoder och urval som tillämpats under utvärderingen samt 

hur enkät- och intervjufrågor utformats. Dessutom tas de etiska aspekterna upp. 

 

5.1. Metodgenomgång 

Fokus har lagts på insamling av empirisk data för att få förståelse för funktionen med 

magasin 5 på UB i Umeå. Detta lämpar sig väl för att komma åt underförstådda kriterier 

som även innefattar de samhälliga och kulturella sammanhang som återfinns i den 

verksamhet som utvärderingen avser granska. Utifrån dessa kriterier genomfördes en 

processutvärdering, som tolkar outtalade och uttalade kriterier, där fokus låg på 

bedömning av funktion och innehåll (Karlsson 1999:15f). Det resultat som förväntades 

framkomma genom processutvärderingen är den tolkande-/beskrivande- och 

handlingsinriktade kunskapen. Fokus riktades mot hur verksamheten fungerar praktiskt 

och metodiskt samt mot att få en förståelse för det enskilda och sammanhanget i 

verksamheten (ibid 1999:40ff). Den utvärderingmodell som tillämpas är den 

teorinriktade, då det empiriska matewrialet som framkommit under utvärderingen 

bearbetats utifrån en teoretisk referensram med syfte att öka förståelsen för 

processvillkoren (ibid 1999:57f). 

 

Den kvalitativa utvärderingen utfördes, dels genom en anonym enkätundersökning (se 

bilaga 1) dels genom fem djupintervjuer, där frågorna baserades på de svar som 
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inkommit genom enkätundersökningen. Enkätundersökningen, som egentligen räknas 

som en kvantitativ metod, bestod av frågor av mer kvalitativkaraktär och bearbetades på 

ett kvalitativsätt. Som ett led i förarbetet med enkäten förde vi dels en dialog oss 

emellan samt med vår handledare, som ledde till vissa justeringar innan enkäten 

skickades ut, för att optimera kvaliten på frågorna. Enkäten, som i detta fall var en 

postenkät, skickades elektroniskt till de svarande. Dessa kunde sedan välja att svara 

anonymt via postgång eller ’online’ via e-post. Som ett försök för att undvika bortfall i 

svarsfrekvens på grund av inaktuell e-post adress skickades postenkäten genom 

bibliotekets intranät. Två påminnelser skickades ut över intranätet efter att svarstiden 

gått ut, sluttid för svar lämnades öppet för att höja chansen att öka svarsfrekvensen 

(Dahmström 2011:84ff). Svaren som inkom vid enkätundersökningen användes för att 

utforma relevanta frågor till djupintervjuerna. Samtliga djupintervjuer genomfördes vid 

personliga besök och kommer hädanefter omnämnas som besöksintervjuer i rapporten. 

Förfrågan om medverkan skickades via e-post till samtliga tillfrågade inför besöken. En 

stor fördel med besöksintervju är att följdfrågor kan ställas (ibid 2011:99ff). 

Besöksintervjuerna genomfördes med ljudupptagning, dessutom fördes noggranna 

anteckningar förtlöpande under intervjun. Svaren som inkom vid enkätundersökningen 

och besöksintervjuerna avidentifierades innan de redovisades i rapporten. Detta gjordes 

genom att de mailsvar som inkom från enkätundersökningen sparades som en fil med ett 

nummer som filnamn. Materialet från intervjuerna redovisas utan beskrivning av de 

intervjuade eller någon form av markering för att särskilja de svar som de olika 

personerna gav.   

 

För att få en mer nyanserad bild av innehållet i magasin 5 genomfördes en övergripande 

kvalitativ inventering med fokus på genomgång av de periodiska tidskrifter som 

förvaras här. I rapporten kommer enbart en generell bild ges av detta resultat.  

 

5.2. Urval 
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Målgrupp för utvärderingen är personal vid UB i Umeå. Enkätundersökningen 

skickades ut till 78 personer anställda på UB som alla har passtjänstgöring i 

informationsdisken. Detta urval gjordes med grund att dessa personer potentiellt 

kommer i kontakt med magasin 5 i relation till låntagare och inte enbart utifrån ett 

administrativt perspektiv. Chansen för inblick i hur låntagare använder magasin 5 

bedömdes bli högre med detta urval. Dock blev svarsfrekvensen väldigt låg, endast 18 

% svarade. Dessa svar gav trots allt en bra grund för att utforma relevanta 

intervjufrågor. Tyvärr bedömdes svarsfrekvensen för låg för att kunna ge en 

allmängiltig bild av verksamheten varför dessa ej kom att användas i större utsträckning 

i utvärderingen. 

 

Vid besöksintervjuverna intervjuvades fem personer. Urval gjordes utifrån fokus på 

jämn könsfördelning, spridning i tjänsteår samt ansvarsområde. Detta urval var 

medvetet då strävan var att få spridning i resultatet genom att välja personer med olika 

bakgrund (Dahmberg 2011:418). Då UB är ett förhållandevis ungt bibliotek finns det 

anställda som har egna erfarenheter av utveckling och förändring gällande  bland annat 

öppnandet av det tidigare helt stängda magasinet. Detta var en avgörande faktor vid 

urval inför besöksintervjuer då både personal som har dessa erfarenheter intervjuades 

såväl som de mer nyanställda som inte har denna erfarenhet att jämföra med. Detta blev 

ett sätt att spåra historiken vid UB. 

 

5.3. Genomförande av besöksintervjuer 

Intervjuerna inleddes med att ge information och instruktioner för att klargöra syftet 

med intervjun. Därefter följde frågor av faktakaraktär, så som tjänsteår, beskrivning av 

tjänst och så vidare. Frågor av ’ja eller nej’ karaktär undveks med motiveringen att få 

mer uttömmande svar, genom detta lyckades vi få information som annars kanske inte 

belysts i samma utsträckning. Hänsyn togs till varje individ genom lyhördhet för 
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eventuella följdfrågor som inte inkluderats i den mall som förberetts, detta även då 

ämnet bedömdes kunna vara av känslig karaktär (Hartman 2003:33ff). Upplägget vid 

varje intervju var att en av oss intervjuade och iakttog medan den andra förde 

anteckningar. Direkt efter varje intervju förde vi en diskussion om respektives 

iakttagelser och reflektioner. Intervjuerna renskrevs direkt efteråt utifrån de 

anteckningar som förts. Det inspelade materialet behölls som ett komplement att 

använda om behov förelåg samt för att kunna återge citat. Detta beslut togs med hänsyn 

till konfidentalitetskravet. Därför kommer svaren vid intervjuerna att återges i en 

sammanfattande text där vissa citat får framträda för att förstärka vissa uttalanden.  

 

5.4. Etiska aspekter 

Information till berörda parter vid besöksintervjuerna omfattade syfte med 

utvärderingen, exakt vad intervjuerna kommer beröra samt att alla svar kommer 

hanteras enbart av oss och avidentifieras i rapporten. Samtliga interjuvade tillfrågades 

innan intervjuvn påbörjades huruvida inspelning av intervjun fick ske, detta godkändes 

av samtliga intervjuade. Genom att vara medvetna om, och ta hänsyn till, de olika etiska 

kraven som finns i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, har de etiska 

svårigheterna minimerats. Det gäller: 

Informationskravet: Forskaren skall informera, de av forskningen berörda, om syftet för 

den aktuella forskningen. 

Samtyckekravet: I en undersökning har deltagaren själv rätt att bestämma över sin 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagare i en undersökning ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Dessutom ska personuppgifter förvaras på sådant sätt att 

obehöriga ej kan ta del av dessa. 

Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda individer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:7-14).  
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6. RESULTAT 

Inledningsvis presenteras en kort historik över hur Universitetsbiblioteket i Umeå 

förändrats från start till nutid. Syftet med detta är att ge en ökad förståelse för processen. 

Vidare följer de empiriska studierna som enkätundersökning, intervjuresultat och 

inventering. 

 

6.1. Bakgrund över öppna/slutna samlingar vid UB i Umeå 

UB flyttade in i lokalerna på Universitetsområdet i december 1968. Fram till dess hade 

stadsbiblioteket upplåtit delar av sina lokaler – först till Medicinska biblioteket från 

1958 och från 1964 till universitetsbiblioteket (Sjögren 1968:49 och 1970:1). I och med 

att universitetsbiblioteket till en början inte hade sina lokaler på campus lades en del 

litteratur ut på olika instutitionsbibliotek, dessa avveklades successivt genom åren. Vid 

flytten till de nya lokalerna infördes, för första gången vid ett svenskt vetenskapligt 

allmänbibliotek, ’open access’ systemet (Sjögren 1971:4, Roos 1972:121). ’Open 

access’ systemet möttes med positiva reaktioner från låntagarnas sida. De låntagare som 

sedan tidigare kommit i kontakt med mer traditionella forskningsbibliotek upplevde de 

öppna samlingarna som väldigt positivt. Dock krävdes en viss inskolning för samtliga 

nya låntagare för att lära sig söka i samlingarna på rätt sätt (Roos 1972:124). Det 

förekom problem med svinn i kursboksamlingen (ibid 1972:128, Sjögren 1973:1) då 

hela 9 % av de rödmärkta refernsexemplaren beräknades vara förekomna vid 1971/72 

års revision. Totalt över både referensexemplar och böcker för hemlån var andelen 

förekomna böcker 5-6%. Då man inte kom tillrätta med detta problem, trots vädjanden i 

studenttidningen och täta kontroller av medtagna väskor, beslutade man att från och 

med höstterminen 1972, införa restriktioner gällande tillgänglighet för låntagarna. Alla 
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lån av böcker från kursboksamlingen, så väl hemlån som läsesalslån, fick därför 

fortsättningsvis göras över disk, med undantag för viss referenslitteratur (Roos 

1972:128f). 

 

Under 1973 fortskred arbetet med att fortlöpande katalogisera nyförvärvad litteratur på 

de 31 instutitionsbiblioteken. Tidigare hade man kartlagt den äldre, befintliga 

litteraturen som fanns på dessa (UB 1974:6). I och med att granskningsexemplaret, det 

så kallade femte exemplaret, avskaffades och en ny tryckfrihetsordning trädde i kraft 

1977 inrättades en ny lagstiftning [SFS 1977:1022] som tilldelade Umeå 

Universitetsbibliotek ett helt biblioteksexemplar genom pliktleveransen direkt från 

tryckerierna (UB 1979:1). En arbetsgrupp, Biblioteksresursutredningen [BRUT], med 

uppgift att utreda och framlägga förslag angående organisation och resurser för 

bibliotekets verksamhet tillsattes i juni och trädde i kraft i september 1982 (UB 1983:1, 

1985:3). Utredningen granskade övergripande systemet för forskningens och 

undervisningens litteraturanvändning samt vilka resurser UB tillhandahåller för att möta 

dessa behov. I slutrapporten föreslås enhetliga riktlinjer för UB och 

instutitionsbiblioteken vad gäller nyförvärv och ett system där samtliga resurser 

registreras och görs tillgängliga mer konsekvent än tidigare (UB 1985:3f). 

 

Mellan åren 1985 och 1990 genomfördes stora förändringar vid UB; larmsystem 

införskaffades, automatiska lånesystem togs i bruk och bibliotekskatalogen 

datoriserades. I och med datoriseringen märktes en ökning av låneverksamheten. En 

intern utvärdering påbörjades av BRUT under hösten 1987 som ledde till en revidering 

av organisationen 1989. En förändring i och med denna blev en utökning av 

ämnesindelningen i och med att varje fakultet och undervisningsyrke gavs en egen 

avdelning/ämnesgrupp (UB 1992:1ff). Från 1997 inrättades Forskningsarkivet som egen 

avdelning vid UB och då Lärarutbildningen flyttade till campus integrerades deras 

bibliotek med huvudbiblioteket på UB. En organisationsöversyn genomfördes 2000/01 
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som visade att under en tio års period hade låneverksamheten ökat kraftigt. En 

internutredning ledde till flera övergripande förändringar i den yttre verksamheten, 

bland annnat togs lånedisken vid kursbiblioteket bort och kurssamlingen integrerades 

med övriga biblioteket. Magasin 1 öppnades upp för låntagarna, en gemensam lånedisk 

ersatte de tre man tidigare haft och låntagarna uppmanas att använda sig av 

biblioteksdatorsystemet för att själva förnya lån och reservera böcker (UB 2003:4f).  

 

Till hösten 2004 beslutades om en tillbyggnad i tre plan på ca 2200 kvadratmeter som 

stod färdig sommaren 2006. Detta innebar bland annat en utökning av magasinutrymme. 

(UB 2004:3, 10f). I och med detta flyttades kartmaterialet från slutet magasin till 

Forskningsarkivet och gjordes på så sätt mer tillgängligt för låntagare (UB 2006:17). 

Under hösten 2004 startades andra delen av RARA projektet [II], den första delen [I] 

innefattade arbete med att tillgängliggöra de två största kortkatalogerna 

(Östergrenssamlingen och den äldre alfabetiska) genom att digitalisera och göra dessa 

sökbara på nätet. Dessutom katalogiserades de böcker som lånats ut i Album och på så 

sätt fick man en katalogisering av det äldre bokbeståndet baserat på efterfrågan. Den 

andra delen (RARA II) startades i och med att ny programvara köptes in som 

möjliggjorde digitalisering av den efterfrågade, äldre, litteraturen (UB 2004:8).  

 

Under hösten 2006 inleddes arbete med att utveckla och anpassa UB:s organisation, 

som i stort sett haft samma struktur sedan 1989. Kontakter och arbetssätt gentemot 

universitetets ledning, forskare och studenter sågs över och förbättrades (UB 2008:4). 

Februari 2007 stod nya, förbättrade lokaler färdiga för invigning, nu fick bibliotekets 

lokaler samma utformning som det har idag (UB 2008:7). Under längre tid hade det 

förts diskussion om huruvida magasin 2 skulle öppnas för låntagarna. Fördelen med 

ökad tillgänglighet för låntagarna övervägde nackdelarna varför magasinet öppnades vid 

årsskiftet 2007/08 efter ändringar i Album och flytt av värdefullt material genomförts 

(UB 2008: 12f). Digitaliseringen av RARA böcker ökade under 2009, takten ökade till 
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ca 200 böcker/år vilket var en fördubbling jämfört med tidigare. Med uppgraderad hård- 

och mjukvara kunde man även möjliggöra nedladdning av hela böcker och dessa 

gjordes sökbara via Google, tidigare fanns dessa enbart i Album och Libris (UB 

2009:9). I maj 2009 beslutades att övergå till Dewey Decimal Classifikation gällande 

uppställning av bibliotekets samlingar (UB 2009:33). I och med detta beslut behövde 

man upplåta plats i Studiesalen för Dewey samlingen vilket medförde en ombyggnation 

av magasinen för att bereda plats (UB 2011:4). Vad gällde magasinen flyttades en hel 

del material runt mellan de öppna och slutna magasinen (UB 2011:17). I samband med 

omorganisationen av bibliotekets lokaler inleddes ett omfattande arbete med utsortering 

av böcker samt bortförsel av överflödigt material. Dessutom genomfördes en nödvändig 

renodling av innehållet i magasinen (UB 2011:28). Äldre material som flyttades från de 

öppna samlingarna till det slutna magasin 7 gjordes mer sökbara genom förnyelse av 

metadatan i den lokala bibliotekskatalogen (UB 2012:32).  

 

De slutsatser man kan dra utifrån detta är att det genomgående vid UB i Umeå, trots de 

stora öppna samlingarna, funnits visst material som förvarats i slutna magasin. Just 

magasin 5, i sin nuvarande form, är ett förhållandevis nytillkommet utrymme som 

tillkom i och med att stora delar av de tidigare stängda samlingarna öppnades. UB i 

Umeå har, i förhållande till andra universitetsbibliotek, en större andel öppna samlingar 

där materialet i magasin 5 bara utgör en bråkdel av det totala beståndet. 

 

6.2. Svinn i boksamlingarna på UB i Umeå 

I årsberättelsen för 1985/86 rapporteras för första gången siffror på hur svinnet i de 

olika samlingarna såg ut. Högst andel svinn sker i kategorin obunden periodika 

(lösnummer av tidskrifter och tidningar) i den öppna samlingen där det mest drabbade 

ämnesområdet är samhällsvetenskapliga tidsskrifter. I de slutna samlingarna är svinnet 

betydligt mindre, vid ett stickprov kunde det påvisas att av de monografier som 
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anskaffades 1980 och placerades i det slutna magasinet beräknades 0,5 % vara 

förekommna (UB 1987:Bilaga 1). 

 

Figur 1: Svinn i öppna samlingar  från årsberättelsen 1985/86 

 

Tyvärr finns mycket lite statistik över svinn ur samlingarna efter denna rapport, i de 

senaste årsberättelserna publicerades dock statistik på de bokkrav man skickat ut. Det 

ger i alla fall en indikation på hur svinnet kan ha sett ut, i tabellen nedan presenteras 

antal volymer som förkommit ur respektive samling: 

 

Tabell 2: Svinn i boksamlingar ur årsberättelserna för år 2009-2011.  

År Kursboksamling Studiesal Magasin Fjärrlån Totalt 

2009 191 105 96  392 

2010 171 130 133 1 435 

2011 159 107 116 1 382 

 

6.3. Sammanställning av enkätundersökning 

Syftet med denna enkät var att få en övergripande bild av verksamheten kring magasin 5 

samt ge en grund till de frågeställningar som användes vid djupintervjuerna. Utifrån 

detta formulerades tre huvudfrågor, fråga 1-3, samt fyra följdfrågor och en avslutande 

del där svarande uppmanades att lämna egna kommentarer eller funderingar kring 

ämnet.  
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Enkäten skickades ut till 78 anställda vid Umeå UB som samtliga har passtjänstgöring i 

informationsdisken. Av dessa 78 personer svarade 14 personer, alltså 18 %. Detta kan 

tyckas vara en väldigt låg svarsfrekvens, men de svar som kom in har trots allt gett 

mycket information samt bra underlag till frågeställningar vid besöksintervjuerna, vilket 

var målsättningen. För samtliga svar och fullständig sammanställning av kommentarer 

se bilaga 2.  

 
Figur 2: Svarsfördelning för fråga 1: Har du varit i kontakt med magasin 5 genom ditt 

arbete? 

 

Som följdfråga i de fall personerna svarat ’ja’ på fråga 1, efterfrågades hur denna 

kontakt sett ut. De mest förekommande svaren var att det inträffat vid passtjänstgöring 

då material hämtats på efterfrågan från låntagare samt återlämning av material till 

magasinet då detta återlämnats av låntagare. 

 
Figur 3: Svarsfördelning för fråga 2: Vet du hur lån av material från magasin 5 går till? 

 

Av de kommentarer som framkom vid följdfrågan till fråga 2, kunde vi utläsa en viss 

spridning på svar. Överlag har de flesta svar berört hela processen, från att en 

beställning kommer till informationsdisken och personalen hämtar efterfrågat material. 

Ja

Nej

Ja

Nej
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Dock är det bara tre svar som berör frågan med hemlån kontra läsesalslån. Av dessa är 

det två som anger att materialet ej är till hemlån och en anger att visst material får lånas 

hem. 

 
Figur 4: Svarsfördelning för fråga 3: Har du kunskap om vad som finns i magasin 5? 

 

Till fråga 3 finns två följdfrågor, nedan kallade a och b. På den första a) efterfrågas en 

mer ingående förklaring på vilket material som finns i magasin 5. Det mest frekvent 

förekommande svaret var överlägset periodika/tidskrifter med hela 12 omnämnanden. 

Därefter följer Övrigt/annat och Rapporter, båda med 5 omnämnanden. Totalt handlar 

det om 15 olika poster som tas upp som inkluderat i samlingen. Den andra följdfrågan 

b) tar upp frågan om varför detta material inte finns i de öppna magasinen. De tre mest 

angivna orsakerna är stödbegärligt (8 st), platsbrist (7 st) och sällan efterfrågat (5 st). 

Totalt angavs 10 olika poster som svar på frågan, kompletta svar finns som tidigare 

nämnts i bilaga 2. Resultatet från enkätundersökningen ligger till grund för de 

frågeställningar som utformades inför besöksintervjuerna. 

 

6.4. Sammanställning av besöksintervjuer 

Nedan presenteras en sammanställning över de mest relevanta svaren i förhållande till 

frågeställningarna i denna utvärdering. Vissa svar presenteras i citatform då dessa 

bedömts vara intressanta för helheten i rapporten.  

 

Ja

Nej
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Sammantaget har det framkommit att personalen har ganska lite med magasin 5 att göra 

i det dagliga arbetet. De som kommer i kontakt med det gör detta antingen genom 

faktorer inom deras ansvarsområde som berör magasin 5 eller genom hämtning av 

material vid, sällan förekommande, beställning från låntagare. De svar som kom fram 

vid intervjuerna gällande funktionen av magasin 5 var främst att materialet som finns 

där är äldre, skört och stöldbegärligt varför det placerats i ett slutet magasin. Däremot 

bedöms materialet inte behöva placering i specialmagasin, som 7 eller 8. Vidare 

framkom att det kan finnas historiska orsaker, som kanske inte verkar helt logiska idag, 

men det finns en tradition och har i alla fall funnits en tanke bakom. Här framfördes 

även att Magasin 5 besöker man ganska ofta, så materialet där blir lite mer synligt för 

personal. 

 

 

 

Hur har utvecklingen av öppet/slutet magsin sett ut? 

Då en del av de intervjuade har arbetat förhållandevis kort tid på UB kunde de av 

logiska skäl inte svara på denna fråga. De svar vi fick framhäver dock att UB från start 

och än idag, i förhållande till övriga universitetsbibliotek i Sverige, är modernt med 

öppna samlingar. Under 1990-talet började man även öppna de då slutna magasinen 

(magasin 1) och under 2000-talets början öppnades hela magasinet (magasin 2 och 3). 

Förr fanns även UB:s äldsta böcker utställda i en monter med placering i Studiesalen. I 

samband med detta försvann en del böcker både från denna monter samt övriga 

samlingar, kanske genom de då öppningsbara fönstren i lokalen. 
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Vad innehåller magasin 5 och hur lånar man? 

På frågan om vilket material som finns i magasin 5 kom svaret att: Det både spretar och 

inte spretar. Detta uttalande förklarades med att vad gäller innehåll så skiljer sig 

materialet åt, men allt material har placerats där utifrån vissa, uppfyllda kriterier.  

Landstingsprotokoll och ej genomgågna gåvor finns här samt folianter, tidskrifter och 

Edc material. Flera påpekar att det är material som är stöldbegärligt, som vissa 

serietidningar och IKEA kataloger, eller material av stort format eller omfång. Även 

innehåll nämns som en faktor, alltså material som bedömts inte passa in i andra 

samlingar. En del material har även blivit ditflyttat efter att svinn upptäckts, inte bara 

genom stöld utan även förstörelse och vid tillfällen har flera tidskrifter hittats i 

soptunnor, där man misstänker att besökarna själva gallrat i beståndet. 

 

I enkäten framkom att ganska många ansåg att visst material i magasin 5 kunde 

uppfattas som stötande, som exempel framhävdes främst den pornografska samlingen. 

På en direkt fråga bland de som intervjuades, framkom att anledningen till placeringen 

vara beroende av stöldbegärlighet eller att materialet bedömts vara ömtåligt. Merparten 

till och med tryckte på att det absolut inte handlade om stötande innehåll, inte ens vad 

gällde pornografi. Däremot verkar det ha förekommit någon form av moralisk rensning 

från låntagarnas håll. Som tidigare nämnts har hela serier av tidskrifter påträffats 

slängda i soptunnor varför beslut tagits att placera detta i slutna magasin för att skydda 

dessa. 

Vad gäller frågan om hur man som låntagare kan hitta materialet visade det sig att allt 

material inte finns redovisat i Album. En del kan hittas i den äldre, alfabetiska 

kortkatalogen som finns digitaliserad på hemsidan under rubriken ’Special samlingar’ 

och ytterligare en kortkatalog finns internt som bara personalen har tillgång till. Det 

material som finns i Album är katalogiserat, material som inte finns där inkluderar 

bland annat tidskrifter som lagts ner innan 1982. När det gäller ämnesordsindexering 

råder dock stor enighet, samtliga intervjuade är osäkra på om detta gjorts. Gällande om 
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materialet går att beställa via Album varierar svaren mellan ’Ja’ och ’Ja, med undantag’. 

För att kunna beställa material som inte är utlånat måste en särskild exemplarstatus ha 

tilldelas posten i bibliotekskatalogen. Detta är tillämpat på visst material i magasin 5, 

dock inte periodika då dessa inte är särkatalogiserade utan enbart har en huvudpost i 

katalogen. Dessa får istället beställas via blankett i informationsdisken.  

 

Över lag så är de intervjuade överrens om att det till största delen rör sig om lån inom 

biblioteket, lite av materialet är dock tillgängligt även för hemlån. Dock skiljde sig 

åsikterna åt huruvida man fick sitta var man vill inom biblioteket eller om man, i alla 

fall vad gäller visst material, måste sitta i den övervakade läsesalen. En aspekt som 

belystes var hur lånestatistik för magasin 5 inte redovisas: Lite tokigt att det inte går att 

se lånestatistik i och med att det aldrig lånas ut på låntagaren  (Vid lån inom 

biblioteket används en pappersremsa som används som ’kvitto’ varje gång låntagaren 

lånar materialet. När materialet inte längre efterfrågas och lämnas tillbaka slängs detta 

papper och lånet registreras ingen annanstans).  

 

Hur avgörs vad som placeras i magasin 5? 

Vad gäller frågan varför material placerats i magasin 5 pekar man på slump, skydd för 

skört material, platsbrist, material som inte passar i övriga samlingar, risk för stöld, 

ekonomiskt värde och risk för att det blir oordning i samlingarna. Det framförs även att 

avdelningen Samlingar är ansvariga för placering av det material som både inkommer 

till biblioteket och ska omorganiseras. För detta arbete uppges att det inte finns några 

skrivna riktlinjer utan beslut diskuteras fram i grupp. En ytterligare aspekt är det faktum 

att det inte finns så många slutna magasin att tillgå varför magasin 5 är aktuellt att 

använda. Olika åsikter framfördes dock: De tomma hyllorna i magasin 2, de finns för 

beräknad tillväxt. Det finns en plan för dem! och  Det handlar inte om platsbrist! Det är 
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material som känns rimligt att placera i magasin 5, det passar inte riktigt in någon 

annanstans. Plats finns!. 

 

Samtliga intervjuade var överens om att det inte förs någon diskussion inom 

personalgruppen om magasin 5. När man började använda den lokal där magasin 5 är 

inrymt var det diskussion om hur man skulle hantera när en låntagare ville sitta i 

magasinet och jobba med materialet. I början fanns även ett bord som vissa tillförlitliga 

personer fick lova att använda, dock togs detta bort (bordet finns ännu kvar, dock tillåts 

inte studier i magasinet). En annan kommentar var att det en gång om året genomförs en 

städdag, varje år inom olika lokaler vilket innebär att cirka var fjärde, femte år städar en 

grupp ur personalen i magasin 5. I och med detta genomförs en informell inventering. 

 

När frågan om att flytta materialet i magasin 5 till öppna samlingar dök upp var det 

många som tolkade frågan fel och direkt påpekade att magasin 5 utifrån sin placering 

inte var möjligt att öppna för låntagare. Vid förtydligande framfördes att det var ett 

problem av mer praktisk karaktär; var skulle dessa placeras? Det som är stöldbegärligt 

och ömtåligt samt gåvor som inte katalogiserats lyftes fram som material som inte kan 

inkluderas i öppna samligar. Vidare framfördes att tidskrifter som Damernas Värld och 

Vecko Revyn inte riktar sig till målgruppen varför dessa inte behöver flyttas. Samt att 

forskare som vill hitta material ser till att hitta detta, oavsett placering. Dock framfördes 

även att visst material skulle kunna flyttas, som till exempel periodika och särtryck. Det 

uttrycktes även att detta kunde leda till fler lån, men då främst ifall man använde sig av 

uppställning enligt Dewey-systemet. En tanke som väcktes var att Mycket av det här 

materialet borde skannas så det kan göras tillgängligt och bevaras. 
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6.5. Inventering av innehåll i magasin 5 

För att kunna återge en komplett bild av innehållet i magasin 5 krävdes att en 

[övergripande] inventering genomfördes, detta blev nödvändigt då ingen förteckning 

över innehåll fanns att tillgå. Dessutom framkom så skiftande resultat i enkät och 

intervjuer om vilket material som finns i magasin 5 att det kändes nödvändigt att 

genomföra en inventering för att få ökad inblick gällande vad som faktiskt är placerat 

där. Inventeringen gjordes enbart med fokus på överblick av vilka tidskrifter som finns 

och inte omfattning, alltså inte antal nummer eller årgångar. Magasin 5 är indelat i två 

avdelningar som man når genom separata dörrar. I den ena delen kunde konstateras att 

merparten bestod av periodika som berörde områden som har med svensk industri, 

samhällsinformation, facklig verksamhet, barnomsorg och skola och hantverksyrken att 

göra. Vidare fanns en del hobbyrelaterade tidskrifter och dam- och modetidningar 

exempelvis Damernas Värld, Allers och Femina. En hel del utländskt material återfanns 

också i hyllorna, främst engelskt, tyskt och franskt samt en hel del avhandlingar och 

statistik. Här återfanns även en mindre samling pornografiskt material i form av 

tidskrifter och video filmer (VHS). Dock fanns här inga serietidningar eller kataloger. 

Det upplevdes som om man gjort en ansträgning att följa en alfabetisk eller 

ämnesorienterad uppställning, dock bröts detta på flera ställen och vissa tidskrifter hade 

mer än en uppställningsplats. Totalt observerades här cirka 780 poster föutom materialet 

rörande statistik. 

 

I den andra delen av magasin 5 finns framför allt gåvor som Landstingsprotokoll, 

Hallström- och Collindersamlingarna, ’Modogåvan’ och litteratur som berör djur och 

natur samt IT. Men även dokument från EU och folianter samt en del media av äldre 

format så som floppy disketter och LP skivor. Här finns också de gåvor som ännu inte 

är genomgångna.  
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Då inventeringen visade att inga serietidningare eller kataloger placerats i magasin 5 

kontrollerades vissa serietidningars placering genom sökning i Album. Detta visade att 

dessa tidningar finns placerade i magasin 2, alltså ett öppet magasin. Vid ett stickprov 

på vissa av posterna, som IKEA kataloger, Fantomen, Svenska MAD, Bamse, Min Häst 

och Kalle Anka, visade det sig att flera av serierna innehåller luckor.  
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7. ANALYS 

Eftersom UB räknas som en myndighet lyder det under offentlighetsprincipen vilket 

innebär att samlingarna skall vara tillgängliga för allmänheten. Undantag från denna 

regel görs i de fall material är under handläggning. Det material i magasin 5 som ännu 

inte är katalogiserat eller tillgängligt faller under denna kategori. Främst handlar det om 

gåvor som ännu inte hanterats, men även dubletter av riksdagstryck, de senare finns 

även tillgängliga i de öppna samlingarna. Gällande offentlighetsprincipen i förhållande 

till magasin 5 kan konstateras att dessa regler tillämpas så tillvida att det är tillgängligt 

för låntagare på efterfrågan, dock kan det vara svårt att hitta materialet om man inte vet 

exakt vad man letar efter.  

 

Genom den tredje uppgiften åläggs universitetsbibliotek att samverka med det 

omgivande samhället och utöver den givna målgruppen (här avses studenter, lärare och 

forskare vid Umeå Universitet) även rikta sig mot allmänheten. UB i Umeå jobbar 

aktivt med undervisning riktat mot studenter inom ’hjälp till självhjälp’ som ger en 

grundläggande förståelse för hur man som låntagare kan söka och hitta i katalogen på 

hemsidan och samlingarna. Enligt den utvärdering som genomförts har framkommit att 

det finns ett glapp i kunskapen om vilket material som är placerat i magasin 5, i och 

med detta uppstår en viss problematik vid förmedling av detta till låntagare. Detta 

material, och förmedlingen av detta, är ju inte förbehållet enbart den givna målgruppen 

utan skall dessutom kunna förmedlas även till allmänheten. I och med att allmänheten, i 

regel, inte har samma förförståelse för uppställningssystem i biblioteket eller kunskap 

om hur man söker material, förvåras denna uppgift ytterligare.   

 

Vid både enkätundersökningen och besöksintervjuerna framkom att materialet i 

magasin 5 många gånger kanske placerats där till följd av tradition, eller att det från 

början fanns en tanke bakom placeringen men att denna genom åren glömts bort. Under 
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utvärderingens gång kom en hel del olika förklaringar och tankar om materialet och 

dess placering i magasin 5, dock framkom inget direkt ifrågasättande av dess funktion. 

Här är Mary Douglas teori om kulturmiljöns påverkan på individerna och hur man 

annamar inarbetade traditioner, enbart av det faktum att det är en tradition, direkt 

applicerbart. Även fenomenet med hur man anpassar sig till ordnade mönster utan 

ifrågasättande framkom genom det faktum att magasin 5 inte är ett område som 

diskuteras över huvud taget inom personalgruppen.  

 

Då det gäller materialet i magasin 5 finns det en koppling till Douglas resonemang med 

de smutsiga skorna; det vill säga att materialet som är placerat i magasin 5 skulle 

upplevas som avvikande/felplacerat om det placerades i de öppna samlingarna. 

Genomgående, under utvärderingen, framkom att det material som återfinns i magasin 5 

många gånger har placerats där då det inte passar in i de övriga samlingarna. Detta 

gäller bland annat folianterna, som på grund av sin storlek är svårplacerade på annat 

ställe, men även det pornografiska materialet som på grund av innehåll och 

stöldbegärlighet placerats i magasin 5. Magasin 5 upplevs som en produkt skapad för 

behovet att bringa ordning i samlingarna genom att placera det material som inte passar 

in här. Genom detta har man, medvetet eller omedvetet, skapat sociala normer som 

vägledning för hur biblioteket är strukturerat. I ett sådant system är det enligt Douglas 

lättare att anpassa sig till dessa normer än att ifrågasätta och riskera att verka kritisk mot 

gällande ordning. Detta kan ge en förklaring till att funktionen med magasin 5 

egentligen inte diskuteras eller ifrågasätts. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Efter genomgång av årsböckerna över UB, samt artiklar relaterade till detta, kunde 

konstateras att mycket lite finns beskrivet om förhållandet mellan öppna och slutna 

magasin. Dock framgår att det redan från planeringsstadiet av biblioteket fanns en 

strävan att hålla så stora delar som möjligt av samlingarna öppna. Den strävan har följts 

av mindre justeringar, främst till följd av en ökning av svinnet i vissa samlingar. Som 

biblioteket ser ut idag är dock merparten av materialet tillgängligt i öppna samlingar, 

här har man alltså följt de tidiga intentionerna med tillgänglighet för låntagarna. 

Funktionen med de slutna magasin som finns på UB i Umeå är välgrundad. Utom 

möjligen i fallet med just magasin 5 där känslan, speciellt utifrån svaren på 

enkätundersökningen och till viss del även besöksintervjuerna, mer är att man försöker 

skapa en giltig förklaring till en tradition. 

 

När de tidigare slutna magasinen öppnades under 2000-talet blev en del material som 

egentligen skulle placerats i slutet magasin kvar i det som sedemera öppnades. Detta på 

grund av att man öppnade magasin i snabbare takt än man hann flytta material och detta 

är en än i dag en pågående process. Däri finns förklaringen till varför serietidningar som 

Kalle Anka och äldre IKEA kataloger finns kvar på öppen placering. Motsatt har 

observerats och vid vissa intervjuer framförts att visst material som är placerat i 

magasin 5 skulle kunna integreras med de öppna samlingarna. Vid inventeringen som 

utfördes i magasin 5 kunde även konstateras att visst material egentligen borde kunna 

placeras i Småtrycksamlingen.  

 

En ofta angiven förklaring, i enkätsvaren, till att material placerats i magasin 5 är 

platsbristen. Denna förklaring känns mer som ett enkelt svar på en mer komplex fråga. 

Detsamma gäller svaret att det skulle bero på magasinets fysiska placering i biblioteket. 

Omvänt öppnar denna förklaring för tolkningen att om magasinet var placerat på en mer 
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användartillgänglig plats skulle samlingen lika gärna kunna vara öppen. Många svar ger 

upphov till nya frågor och sänder dubbla budskap. Den känsla utvärderingen ger är att 

många försöker ge en djupare förklaring till existensen av magasin 5 när det i själva 

verket kanske mer handlar om förvaring av material som helt enkelt bedömts inte passa 

in i övriga samlingar. Inte helt olikt en byrålåda? 

 

Det kan konstateras att allt material, utom de gåvor som ej handlagts, ställs till 

låntagarnas förfogande på begäran. Man märker av en välvillig inställning hos 

personalen att förmedla materialet till låntagarna. Däremot finns en klar problematik 

med att hitta materialet både för låntagare samt personal i och med det faktum att 

söksystemet på hemsidan, och uppställningen i biblioteket, bygger på att du vet exakt 

vad du letar efter. 

 

En intressant aspekt är bristen på statistik över hur frekvent materialet, från magasin 5, 

lånas ut. Från enkätsvar och besöksintervjuer framkom att de flesta någon gång (mellan 

1 gång/termin och 1 gång/vecka) fått förfrågan om material från magasin 5. Den 

tolkning de själva gjorde var att materialet inte är så efterfrågat. Dock kan man fundera 

över ifall merparten av personalen (78 personer) ’någon gång ibland’ hämtar material 

från magasin 5 – då borde detta bli ett betydande antal lån varje år.      

 

Det är väldigt intressant att kunna se den historiska kopplingen till giftskåpstraditionen, 

även om detta inte är ett medvetet agerande från UB:s sida så finns det vissa likheter ur 

ett kulturhistoriskt perspektiv. Den gemensamma nämnaren i detta fall är det 

pornografiska materialet som konstant genom tiden varit föremål för en skyddad/sluten 

placering, nu som då är förklaringen innehåll och stöldrisk. Även historiskt kan man se 

tendenser till att skydda materialet från låntagarens moraliska rensning i hyllorna. 

Lagar, förordningar och samhällssociala strukturer har, som både Arbelius och Douglas 



C-uppsats ht 2012 

Giftskåp eller byrålåda? En studie av det slutna magasin 5 på Universitetsbiblioteket i 

Umeå. 

Wenke Holmgren & Maria Nilsson 

 

41 

 

tar upp, styrt och påverkar än idag hur traditionen med giftskåp/slutna magasin lever 

kvar. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna rapport stämmer väl 

överrens med det resonemang som förs av Arbelius där censur och givna regler placerar 

var sak på sin plats. I dag används förvisso inte längre namnet giftskåp för slutna 

samlingar på biblioteken, dock vill vi ändå påvisa denna koppling då det representerar 

hur traditioner och historiska trådar löper samman i det nutida magasin 5. Motiveringen 

för den skyddade placeringen av material i slutet magasin är den samma då som nu.  

 

8.1. Reflektioner 

Det är inte vår avsikt att genom denna rapport peka på ’rätt eller fel’, utan 

förhoppningen är att inspirera till fortsatta diskussioner inom ämnet. Funktionen med 

magasin 5 känns, trots lite spretiga förklaringar, försvarbar på det stora hela. Det känns 

logiskt att ett stort bibliotek behöver utrymme för dels mellanplacering av material som 

ska handläggas eller material som inte passar i de öppna samlingarna. Vid inventeringen 

kunde det dock ibland vara svårt att förstå motiveringen till varför visst material hade 

placerats där, samt varför en del material från magasin 2 inte hade placerats där, ett 

faktum som även framkom vid intervjuerna. Med detta vill vi inte påstå att allt borde 

flyttas till öppna samlingar, men en diskussion om vad och varför material får placering 

i slutet magasin borde föras fram. Detta skulle leda till ökad kunskap hos personalen 

avseende innehåll som i sin tur skulle kunna leda till bättre förmedling av detta material 

till låntagare.  

 

Problemet med bristen på lånestatistik, över material från magasin 5, torde vara lätt 

avhjälpt genom att registrera de lån som handläggs. Till exempel borde dessa kunna 

registreras manuellt i en pärm om det inte är möjligt att integrera detta i det 

utlåningssystem som används. På så sätt ges en överblick över antal lån samt vilket 

material som lånas, vilket även det ger ökad kunskap angående innehåll.  
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Då det märktes en viss osäkerhet inom personalgruppen gällande magasin 5 vore det 

gynnande att föra en diskussion om både funktion och innehåll. Detta för att stärka 

personalen i sitt kunannde och förhoppningsvis leda till ökad förmedling av materialet 

gentemot låntagare.  

 

Det framkom att en av de främsta anledningarna till placering i slutet magasin var att 

materialet är stöldbegärligt, dock kunde det konstateras att mycket av det material som 

faktiskt är stöldbegärligt är placerat i de öppna samlingarna. En genomgång och ändring 

av detta är att rekommendera för att minska risken för svinn.    
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9. SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att undersöka funktionen med det slutna magasin 5 vid 

Universitetsbiblioteket i Umeå samt att granska denna utifrån innehåll och tillgänglighet för 

låntagarna. Detta utvärderades genom en enkätundersökning, besöksintervjuer, en 

inventering av magasin 5 samt studier av tidigare forskning. Som teoretiskt ramverk 

används Mary Douglas teoretiska verk ’Renhet och fara’ som ger en förståelse för hur 

socialordning avspeglas i skilda kulturer. För att få en mer konkret förankring utgår 

utvärderingen även från Offentlighetsprincipen, Tryckfrihetsförordningen och avsnittet om 

’den tredje uppgiften’ ur Högskolelagen. 

 

Resultatet pekar mot att det går att finna en historisk koppling gällande traditionen med 

slutna magasin. Det finns även en klart organisatorisk länk där behovet av att inordna saker 

på sin rätta plats för att skapa ordning påverkar det faktum att slutna magasin finns. Man 

kan dock konstatera att UB är ett bibliotek med stora, öppna samlingar och drivs med en 

vilja att tillgängliggöra material i så stor utsträckning som möjligt till låntagarna.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Enkät. 

1. Har du varit i kontakt med magasin 5 genom ditt arbete? 

¤ Ja  ¤ Nej 

Om ’Ja’ ange gärna hur: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

2. Vet du hur lån av material från magasin 5 går till? 

¤ Ja  ¤ Nej 

Om ’Ja’ ange gärna 

hur:_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

3. Har du kunskap om vad som finns i magasin 5? 

¤ Ja  ¤ Nej 

a) Om ’Ja’ ange gärna 

vad:__________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

b) Om ’Ja’ ovan: Varför tror du att detta material inte finns i de ’öppna’ 

magasinen? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Om du har några tankar kring magasin 5 som du vill dela med dig av, vänligen 

ange dessa nedan: 
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Bilaga 2: Sammanställning av enkätundersökning. 
 

1. Har du varit i kontakt med magasin 5 genom ditt arbete? 

Ja: 13 st  Nej: 1 st 

 

Om ’Ja’ ange gärna hur:  

Hämtat material till fjärrlån 

När jag har pass och någon låntagare frågar efter material som är placerat i mag 5 går 

jag ner direkt och hämtar upp till denne. 

Hämtat material till låntagare och ställt upp material där. 

När lånebeställningar som rör materialet kommer när man har pass. 

Jag har hämtat fram beställningar när jag har pass i Informationen. 

Har behövt material som funnits placerat där antingen för egen räkning eller för 

låntagares. 

Jag hämtar upp material därifrån under pass. 

Ställt tillbaka material där. 

Ansvarig för att beställningsrutiner fungerar i Album och praktiskt för passpersonal. 

Och precis som övrig passpersonal gör jag hämtningar från mag 5. 

Hämtningar ur materialet till våra låntagare. 

Har varit med i planeringen av flytt av samlingar dit och hämtar och ställer upp material 

där. 

Mest när jag velat kollat beståndet av någon tidskrift. 

Hämtar material när man har pass eller letar vid beläggarbete. 

 

2. Vet du hur lån av material från magasin 5 går till? 

Ja: 13 st  Nej: 1 st 

Om ’Ja’ ange gärna hur: 

Låntagaren beställer Personalen hämtar upp Vid fjärrlån hämtar personalen och skickar 

till lånande bibliotek 
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Låntagaren får endast läsa, eller kopiera valda delar, i biblioteket – de får alltså inte låna 

hem materialet. Detta skall alla som har passtjänsgöring på UB känna till. 

Antingen via beställning i Album (om materialet är särkatalogiserat så att beställning är 

möjligt), eller via muntlig beställning hos personalen i Informationen. Passpersonalen 

hämtar materialet direkt, antingen när de får en utskrift på skrivaren i Informationen 

eller när de får en muntlig beställning. 

Låntagaren beställer i Album. De som har pass plockar fram materialet. 

Om en låntagare vill låna något från magasin 5 så kan dom beställa upp det, eftersom 

det är ett stängt magasin så kan de inte själva gå dit och ta fram böckerna. 

Låntagaren gör beställning. Den skrivs ut i lånedisken och passpersonalen hämtar upp 

och gör iordning. 

Ja, det är ej hemlån men läsesalslån. Böckerna lånas ut i Alephklienten men får inte tas 

ut ur biblioteket. Läses på plats och ska ligga på personens namn i returrummet tills 

personen har läst klart materialet. 

Böcker beställs som vanligt genom Album. Tidskrifter beställs i informationen och 

hämtas upp av personal. 

Monografiskt material kan beställas i Album. En beställning skrivs ut på skrivare i 

Informationen. Passpersonal hämtar materialet, återlämnar det och ställer upp på 

hämthyllan. Beställaren får sms och e-post och lånar materialet i automat. Ej hemlån 

måste dock lånas över disk av personal. Periodiskt material utan eget exemplar i Album, 

t.ex. tidskrifter, måste beställas via personal. Går ej att beställa i Album. Passpersonalen 

går och hämtar och placerar på Ej hemlån-hyllan i returrummet. När materialet hämtas 

ut för läsning fylls kvittoremsa i och signeras av beställare. 

Låntagare beställer material och passpersonalen går ner och hämtar upp det. 

Beställningen kan göras direkt vid Informationen eller via Album i de fall materialet är 

katalogiserat. 

En del går att beställa i album och annat måste beställas i Informationen. 

Har för mig att det är personalen som hämtar, kan glömt om det är personal som 

tjänstgör i diskarna eller om det är kundservice som hämtar.  

Personalen hämtar. 

 

3. Har du kunskap om vad som finns i magasin 5? 

Ja: 13 st  Nej: 1 st 

 

b) Om ’Ja’ ange gärna vad: 
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Tidskrifter m. Plac. F. Tror att edc material står där också. Samt stöldbegärliga 

tidskrifter. 

Per F mm 

F Rapportserier  Tidskrifter FS 

Tidskrifter och en del rapportserier som anses vara utsatta för stöldrisker. 

Periodika, EDC-material, landstingshandlingar, porrfilmer som följt med porrtidningar, 

kassetter till böcker mm. 

Främst periodika. 

På ett ungefär det mesta är tidskrifter och rapporter. 

Folianter och FS och Landstingstryck och EDC plus lite annat 

Främst periodiskt material. 

På ett ungefär. Stöldbegärligt material. Föräldratidningar, porrtidningar, en del äldre 

material och en del annat blandat material. 

Äldre periodika, tidskrifter, rapportserier, offentligt material, bibliografier etc som inte 

efterfrågas lika ofta. Folianter (stort format). Material som inte bör stå i öppna 

samlingar, pga stöldbegärligt och känsligt, så som pornografi. 

Tidskrifter, seriealbum, edc-material, __ex 2 av Riksdagstryck mm 

Tidskrifter och större böcker__+ diverse små samlingar____F, FS,  och div sällan 

använt material__ 
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Figur I: Material som finns i magasin 5 enligt enkätsvar 

 

b) Om ’Ja’ ovan: Varför tror du att detta material inte finns i de ’öppna’ 

magasinen? 

 

Dels sällan efterfrågat samt att vissa är stöldbegärliga 

Lite speciellt material som det kan bli oordning i och svårt att ersätta om det försvinner 

Vet ej Ej streckkodade ? 

 

Som jag skrev ovan, att det är stöldbegärligt material. 

En kombination av utrymmesskäl och säkerhetstänkande. Visst material försvinner om 

det placeras i öppna samlingar, t ex porr eller serietidningar. En del låntagare rensar av 

moraliska skäl om de hittar material de inte vill se på bibliotek, andra tar det de vill ha. 

Det finns ett ekonomiskt värde i serietidningar, t ex. 

Stöldbegärligt eller platsbrist. 

Jag är inte säker men det kan vara platsbrist, men jag vet också att det finns en del 

tidskrifter som är stöldbegärlig där.   

Utrymmesbrist och liten användning samt i några fall att det kan vara av lite känslig 

karaktär. 

0

2

4

6

8

10

12

14



C-uppsats ht 2012 

Giftskåp eller byrålåda? En studie av det slutna magasin 5 på Universitetsbiblioteket i 

Umeå. 

Wenke Holmgren & Maria Nilsson 

 

52 

 

Stöldrisken 

Bland annat för att en del material är stöldbegärligt. Annat för att det inte är så frekvent 

använt eller för att det hamnat där av andra praktiska anledningar 

Placerat i slutet mag av olika anledningar. Till exempel: 

 Utrymmesskäl. Allt får inte plats i våra öppna samlingar 

 Äldre material som inte efterfrågas lika ofta, t.ex. gamla årgångar av 

tidskrifter som Icakuriren och Land, äldre offentligt tryck som 

utskottsbetänkanden (Ds) och EU-material, äldre bibliografier, kataloger 

osv. 

 Storlek. En hel del folianter står i mag 5, t.ex. tidskrifter, rapporter, 

kataloger. Folianter kräver mer utrymme på hyllor. I öppna samlingar har 

vi ofta löst det genom ett vidare hyllplan längst ned. I mag 5 kan alla 

hyllplan ha mer plats. 

 Stöldbegärligt material. T.ex. tidskrifter som Vecko-revyn.  

 Känsligt material som kan verka stötande. Pornografi sparas i ett urval. 

Hämtas enbart fram i forskningssyfte. 

I många fall handlar det om åtråvärda tidskrifter som ofta försvann när de stod i våra 

öppna samlingar. T ex serietidningar, golf, motor, förädratidningar. Material som inte 

riktigt passar in i våra öppna samlingar men ändå ska vara tillgängligt för våra 

låntagare. 

Mindre använt och utrymmesbrist 

 

Figur II: Varför material ej finns i öppna magasin enligt enkätsvar  
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Om du har några tankar kring magasin 5 som du vill dela med dig av, vänligen 

ange dessa nedan: 

En person kommenterade på denna punkt: 

Att magasin 5 inte är ett öppet magasin har mycket med dess placering att göra; det 

finns inget enkelt sätt att låta låntagare gå dit själv. Dessutom behöver alla bibliotek 

utrymmen där man mer eller mindre temporärt kan ställa upp material som senare kan få 

en annan placering, liksom man behöver lokaler för samlingar som inte kan stå i öppna 

samlingar – det kan vara bara för att en del böcker är sköra eller för att de är rara. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3: Intervju guide  
Information inför intervju: Anonymt, ingen ålder eller namn osv kommer anges. Hela 

intervjun kommer ej återges. Viss citering kan förekomma. Ljudupptagning? Är detta 

okej? Informera om att en antecknar.  

Sammanfattning om vad som efterfrågas. 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat på UB? 

 

Vilket är ditt huvudsakliga arbetsområde? Arbetsuppgifter i kort? 

 

Frågeställningar: 

1. Är du ofta i kontakt med magasin 5? 
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2. Vad är din uppfattning om funktion med mag 5? 

 

3. Har du uppfattning om innehåll/material? 

 

a. Hur lånas material?  

 

4. Varför hamnar material i mag 5? 

 

a. Hur avgörs detta  

 

5. Finns det stötande material?  

 

a. För vem är det stötande?  

b. Hur avgörs detta? 

 

6. Hur hittas material i mag 5 i Album? 

 

a. Finns det material som inte är katalogiserat? 

 

b. Ämnesordsindexering? 

 

 

7. Går materialet att beställa via Album? 

 

8. Hur lånas materialet i mag 5? 

 

a. Hemlån/läsesal? 
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9. Hur har magasin-funktion ändrats genom tid utifrån tillgänglighet öppet/stängt? 

 

10. Är materialet stöldmärkt? 

 

11. Hur resoneras det inom personal gruppen om magasin 5?  

 

12. Definition på ’slutet magasin’ 

 

13. Hur tror du det skulle se ut om allt material i mag 5 fanns öppet? 

 

a. Ökad lånefrekvens/användning? 

 

b. Stöldrisk? 

 


