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Abstract 

 

Introduction. Libraries have traditionally protected the privacy of their users. It is an ambition that is becoming 

increasingly difficult, with the introduction of new information technologies in libraries. This thesis consists of 

an examination of an incipient interest in digital security among Swedish libraries and librarians. It also consists 

of an examination to what degree Swedish municipality libraries are using social plugins, an information practice 

with potential privacy concerns, on their websites. 

Method. Key actors were interviewed to shed light on why issues on privacy and digital security have moved 

into the foreground. 59 municipality libraries were randomly selected, and their websites surveyed. 

Analysis. Contextual integrity (CI), a privacy concept developed by Helen Nissenbaum, was used as a theoreti-

cal framework. According to the concept, privacy is linked to information norms in a specific context. The con-

cept has both a descriptive and a prescriptive aspect. In this thesis I used CI to evaluate libraries’ information 

practice of using social plugins on their websites. 

Results. The study showed that one out of three municipality libraries in Sweden are using social plugins on 

their website. The interest in digital security among Swedish libraries is linked to privacy concerns for groups of 

people with the need of high digital protection. The interest was sparked by Edward Snowden revelations of 

mass surveillance and the refugee crisis in 2015. 

Conclusion. Contextual integrity was used to evaluate libraries’ practice of using social plugins on their web-

sites. The evaluation showed that the practice encroaches on information norms normally taken for granted in the 

library. The use of social plugins should be cancelled. Libraries have a responsibility to secure the privacy of 

their users, and CI is a useful concept to evaluate different information practices.  

This is a two years master’s thesis in library and information science. 
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Inledning 

Bibliotek har traditionellt värnat om användarnas integritet och rätt att slippa över-

vakning. Det är en ambition som blir allt svårare i takt med att medielandskapet 

förändras och införandet av ny informationsteknik i biblioteken. Datorer med inter-

nettillgång har tillhandahållits av folkbiblioteken sedan mitten av 1990-talet och 

betraktas idag som en självklar del av bibliotekens informationstjänster. De flesta 

folkbibliotek erbjuder också egna nätverk till vilka bibliotekets besökare kan koppla 

upp sig. Att erbjuda tillgång till den enorma mängd information som finns på inter-

net kan betraktas som en naturlig förlängning av den traditionella biblioteksverk-

samheten. Det ingår dessutom i folkbibliotekens uppdrag att ”verka för att öka kun-

skapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 

och delaktighet i kulturlivet”.1 

Det finns dock integritetsproblem med bibliotekens internettjänster. Säkerhets-

nivån hos nätverken är ofta låg och på datorerna används tjänster från stora inter-

netföretag. Det här är ett potentiellt problem för grupper av människor med stort 

skyddsbehov, som till exempel visselblåsare som inte vill röja sin identitet eller 

människor som av olika anledningar vill gömma sin geografiska position. Risken 

är stor att biblioteken inte kan tillfredsställa dessa gruppers skyddsbehov utan tvär-

tom möjliggör att de kan bli spårade eller övervakade. 

Frågan om övervakning berör alla biblioteksanvändare. I den mån biblioteken 

erbjuder publika datorer kan de också sägas vara bidragande till den massövervak-

ning som bedrivs av stater och stora internetföretag. Statliga myndigheter och pri-

vata företag samlar in data av olika skäl men de använder liknande tillvägagångs-

sätt. Myndigheter använder datamängderna bland annat för att upptäcka brottsliga 

aktiviteter; privata företag för att förbättra sina tjänster och erbjuda personligt an-

passad reklam. Ändå ser vi få protester mot den storskaliga övervakningen. Som 

Bruce Schneier har uttryckt saken: vi går med på övervakningen från privata företag 

i utbyte mot ”gratis” tjänster, och vi går med på statlig övervakning i utbyte mot 

känslan av att känna oss trygga.2 Schneier menar emellertid att utbytena är dåliga 

och orättvisa: vi har accepterat dem alldeles för lättvindigt och utan att helt förstå 

konsekvenserna.  

Många internettjänster skryter om hög säkerhet, men de insikter som följde på 

bland annat Edward Snowdens avslöjanden har gjort det klart att inget internetfö-

retag kan garantera att informationen inte kommer att hamna i fel händer. Den tidi-

gare CIA-anställda Snowden läckte 2013 dokument som påvisade existensen av 

statliga övervakningsprojekt. Den storskaliga övervakningen är knuten till problem 

                                                 
1 § 7 bibliotekslagen (2013:801). 
2 Schneier (2015), s. 4. 
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vad gäller människors personliga integritet. Vilket ansvar har biblioteken? I vilken 

mån bör biblioteken arbeta för att säkra sina användares integritet? Det är frågor 

som de senaste åren har ställts på sin spets. 

I juli 2015 installerades en Tor-relä på The Kilton Public Library i Lebanon, 

New Hampshire. Biblioteket blev som första bibliotek i USA en del av Tor-nätver-

ket för anonym internetsurfning. Tor möjliggör för biblioteksbesökare att använda 

webben anonymt. Samma anonymitet tillåter dock användare att kringgå lagens 

tjänstemän. Efter påtryckningar från stat och polis stängdes tjänsten ned. Biblio-

teket valde sedan att starta igång projektet igen, men händelsen visar hur kontro-

versiellt det har blivit för biblioteken att försäkra sig om besökarnas integritet.  

Mitt eget intresse för frågan om vad biblioteken kan göra för att motverka över-

vakningen väcktes av exemplet i Lebanon. Jag är inte ensam. Ett gryende intresse 

för övervakning och digital säkerhet på biblioteken har börjat skönjas även i Sve-

rige. Den här uppsatsen tar det nyväckta intresset bland svenska bibliotekarier som 

utgångspunkt. 

Syfte och forskningsfrågor 

Mitt huvudsakliga syfte i den här uppsatsen är att klarlägga huruvida biblioteken 

har ett ansvar för att säkra sina användares personliga integritet.  

För att uppnå det syftet valde jag att undersöka kommunbibliotekens webbsidor 

och den övervakning som biblioteken där eventuellt bidrar till. Jag undersökte i 

vilken mån kommunbibliotekens webbsidor har integrerat sina webbsidor med Fa-

cebook, mer specifikt i vilken mån de använder sociala insticksprogram, Facebooks 

knappar för att ”gilla” och ”dela” innehåll. Undersökningen ger en bild av de even-

tuella brister som finns på svenska kommunbibliotek. Jag valde också att undersöka 

det nyväckta intresset för personlig integritet i Sverige. Detta för att ge en bättre 

bild av de utmaningar och problem som biblioteken står inför. Mina forskningsfrå-

gor i punktform: 

 

 Varför har intresset för personlig integritet på svenska bibliotek väckts 

just nu? 

 I vilken mån har svenska kommunbibliotek integrerat sina webbplatser 

med Facebook? 

 

Resultaten från min empiriska undersökning ligger sedan till grund för ett avsnitt 

där jag mer kritiskt utvärderar webbsidornas användning av sociala instickspro-

gram. 



 7 

Disposition 

Den här uppsatsen kan i huvudsak sägas bestå av tre delar. Den första delen ger en 

bakgrund till debatten om den storskaliga övervakningen på internet. Jag beskriver 

hur den nya informationstekniken har påverkat möjligheterna till övervakning på 

internet, och vilka problem som övervakningen leder till. Som jag redan har noterat 

bedrivs övervakningen av både statliga myndigheter och privata företag. Det finns 

problem med bägge formerna av övervakning och de är ofta svåra att skilja åt. Men 

det är främst övervakningen från de privata företagen som står i förgrunden för den 

här uppsatsen. Sedan följer ett avsnitt om personlig integritet. Integritet uppfattas i 

regel som ett värde som måste balanseras mot andra samhälleliga värden. De flesta 

definitioner av personlig integritet är otillräckliga för att kunna tjäna som en mot-

vikt mot internetföretag som sysslar med storskalig datainsamling. Ett annat integri-

tetskoncept är nödvändigt. Ett avsnitt ägnas sedan åt att presentera contextual in-

tegrity. Contextual integrity (CI) är utvecklat av Helen Nissenbaum, professor vid 

institutionen för media, kultur och kommunikation vid New York University, och 

är tänkt att användas för att utvärdera ny teknik ur ett integritetsperspektiv.3 Enligt 

CI är frågan om personlig integritet knuten till de informationsnormer som råder i 

en viss kontext. CI kan användas både för att förklara människors reaktion på in-

tegritetskränkande teknik och för att formulera normativa riktlinjer. Konceptets för-

delar och nackdelar diskuteras i varsitt avsnitt. 

Den andra delen av uppsatsen består först av en beskrivning av det nyväckta 

intresset för digital säkerhet på svenska bibliotek. Jag förklarar hur det tar sig ut-

tryck och varför intresset har väckts. I avsnittet beskriver jag vad biblioteken skulle 

kunna erbjuda. De kan se till så att det egna nätverket håller en tillräckligt hög in-

tegritetsnivå, men de kan också välja att arbeta mer aktivt för att motarbeta över-

vakningen. Jag presenterar därefter den vanligaste invändningen mot att höja in-

tegritetsnivån på bibliotekens datorer och nätverk, nämligen brottslighet. På samma 

gång som man skyddar användarnas integritet på internet riskerar man också att 

skydda brottsliga aktiviteter. Jag presenterar sedan min undersökning av ett antal 

av Sveriges kommunbiblioteks webbsidor. Jag undersökte i vilken mån webbsi-

dorna är integrerade med Facebook. Det är ett eventuellt problem, eftersom inform-

ation om webbplatsens besökare skickas iväg till Facebook utan besökarnas med-

givande eller vetskap. I avsnittet ”Utvärdering” använder jag CI och resultaten från 

min undersökning för att dels utvärdera praktiken att använda sociala instickspro-

gram, dels utröna vilket ansvar biblioteken har för att säkra sina användares person-

liga integritet.  

Den tredje delen av uppsatsen består av en avslutande diskussion. Jag återvän-

der till uppsatsens forskningsfrågor och diskuterar på vilket sätt uppsatsens resultat 

kan ge upphov till vidare forskning. 

                                                 
3 Förkortningen är Nissenbaums egen. 
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Teoretiska utgångspunkter och metod 

I den här uppsatsen fungerar Helen Nissenbaums koncept contextual integrity (CI) 

som ett teoretiskt ramverk. Den engelska motsvarigheten till personlig integritet är 

privacy. I likhet med Julia Branting gissar jag att Nissenbaum valde att kalla sitt 

koncept för ”contextual integrity” och inte ”contextual privacy” eftersom hon ville 

markera ett avstånd till diskussionen om privacy. 4 För att reproducera avståndet är 

det därför rimligt att inte översätta ”contextual integrity” till ”kontextuell integritet” 

eller ”kontextintegritet”. I brist på en bra översättning har jag följt Branting och valt 

att inte översätta konceptets namn. Konceptet och dess för- och nackdelar diskute-

ras mer ingående senare i den här uppsatsen, men kärnan i Nissenbaums koncept är 

att integritet betraktas som knuten till de informationsnormer som råder i en viss 

kontext. Jag kontrasterar CI med den liberala synen på personlig integritet. Till 

skillnad från denna tar CI hänsyn till sociala faktorer och kontexter. CI kan därför 

sägas spela in i ett större skifte inom samhällsvetenskaperna och humaniora – och 

även inom biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) – där ”det sociala” (hur det 

än uppfattas) spelar en allt större roll. För BoI-forskningens vidkommande kan skif-

tet schematiskt beskrivas som en rörelse från ett kognitivt synsätt, där BoI-koncept 

som t.ex. informationsbehov och relevans betraktas som koncept i individuella 

medvetanden, till ett synsätt där man även tar hänsyn till kollektiva och sociala pro-

cesser. Birger Hjørland skriver om vilka grundantaganden som de senaste decenni-

erna har fått utstå kritik: 

 

Among the important assumptions are the views that concepts are formed in the indi-

vidual mind and that perceptual processes are mechanical processes that process 

chemical and physical stimuli.5 

 

Enligt det kognitiva synsättet bör koncept som informationsbehov och relevans stu-

deras i det enskilda medvetandet. De är i grunden fysikaliska processer. En utgångs-

punkt för mig i det här arbetet är däremot att ett undersökningsobjekt inte kan stu-

deras enskilt eller avskilt från det sociala sammanhanget.  

Eftersom tidsperioden jag har undersökt ligger så pass nära i tiden har jag närm-

ast anammat en ”journalistisk” metod, där mina forskningsfrågor har fått styra vilka 

metoder jag har använt mig av.  

För att undersöka det nyväckta intresset för digital säkerhet på biblioteken har 

jag valt att genomföra intervjuer, såväl personligen som över e-post, med personer 

inom biblioteksvärlden som har varit involverade i frågor om digital säkerhet. Mitt 

syfte var inte att ta reda på hur många bibliotekarier eller hur många bibliotek som 

är intresserade. Därför har jag inte valt att använda mig av enkäter. För att ta reda 

                                                 
4 Branting (2015), s. 13. 
5 Hjørland (2005), s. 144. 
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på varför intresset för personlig integritet på svenska bibliotek har väckts den sen-

aste tiden var intervjuer bättre anpassade. Jag genomförde tre intervjuer. Först med 

Elisabet Ahlqvist, som ingår i en grupp engagerade bibliotekarier på Kungl. Biblio-

teket (KB) som vill driva frågan om integritet på biblioteken. Sedan valde jag att 

intervjua Linus Nordberg, ordförande för DFRI, Föreningen för Digitala Fri- och 

Rättigheter. DFRI är ”en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för 

främjandet av digitala rättigheter.”6 Organisationens mål är ”ett samhälle med så 

lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt.” Jag intervjuade Nordberg 

eftersom DFRI i samarbete med KB har arrangerat workshops om integritet och 

digital säkerhet. Till sist valde jag att intervjua Marika Alneng, bibliotekarie på 

Hässelby gårds bibliotek. Jag valde att intervjua henne eftersom Hässelby gårds 

bibliotek hösten 2015 bjöd in DFRI att hålla en föreläsning om digital säkerhet. Jag 

tror att de tre respondenterna tillsammans ger en bra bild av varför frågor om in-

tegritet och digital säkerhet har väckts den senaste tiden.  

Intervjuerna med Nordberg och Alneng skedde över e-post, med på förhand 

formulerade frågor. Ahlqvist däremot träffade jag och intervjuade på Uppsala stads-

bibliotek. Intervjun med henne var semistrukturerad till sin karaktär. En semistruk-

turerad intervju befinner sig mitt emellan en strukturerad intervju och en ostruktu-

rerad intervju. Den tidigare består av på förhand formulerade frågor och följdfrå-

gor.7 Den senare intervjutekniken liknar enligt Göran Ahrne och Peter Svensson till 

formen ett ”samtal vänner emellan”.8 Syftet med ostrukturerade intervjuer är att 

fånga förgivettagna aspekter hos den som intervjuas och nå fram till aspekter som 

inte kan fångas av strukturerade intervjufrågor: identitet, upplevda erfarenheter, 

värderingar, osv. Att jag använde mig av en semistrukturerad intervjuteknik innebär 

att jag hade förberett en uppsättning frågor, men att den inbördes ordningen på dessa 

och eventuella följdfrågor styrdes av respondentens svar.9 

För att svara på min andra forskningsfråga valde jag att undersöka kommun-

bibliotekens webbsidor och se i vilken mån de har integrerat webbsidorna med Fa-

cebook, och i vilken mån de meddelar sina besökare om vad det innebär. Sverige 

har 290 kommuner. För att kunna generalisera resultatet till hela Sverige gjorde jag 

ett sannolikhetsurval. Totalt 59 kommuner valdes slumpmässigt ut baserat på läns-

tillhörighet. På webbsidorna letade jag därefter efter så kallade sociala instickspro-

gram, mer specifikt efter Facebooks gilla- och delaknappar. Syftet var inte att ge en 

heltäckande bild över integritetsnivån på svenska bibliotek, utan att påvisa i vilken 

mån kommunbiblioteken i Sverige använder en informationspraktik som är poten-

tiellt integritetskränkande.  

                                                 
6 DFRI > Om DFRI. 
7 Bryman (2011), s. 202 f. 
8 Ahrne & Svensson (2011), s. 41. 
9 Bryman (2011), s. 206. 
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Tidigare forskning 

Det finns mängder av forskning tillgänglig om såväl övervakning som integritet. 

För en bra introduktion till den massövervakning som sker på internet rekommen-

deras Bruce Schneiers bok Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your 

Data and Control Your World (2015). Schneier är en säkerhetsexpert och författare, 

och har skrivit flera böcker om digital säkerhet och kryptografi. Jag har i den här 

uppsatsen främst vänt mig till Schneiers bok samt Helena Nissenbaums bok Privacy 

in Context (2010) för att beskriva den storskaliga övervakningen på internet och 

dess konsekvenser.  

I Nissenbaums bok hittade jag det integritetskoncept som jag använder i den 

här uppsatsen, nämligen contextual integrity. För en diskussion om Nissenbaums 

koncept utifrån svenska förhållanden hänvisar jag till Julia Brantings text ”Ett 

svenskt perspektiv på contextual integrity” som finns i en rapport till myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten heter Övervakning och integri-

tet – en antologi (2015). Branting använder Nissenbaums koncept för att analysera 

två svenska förslag med potentiella integritetsproblem: automatiserad utlämning av 

trafikuppgifter och hemlig dataavläsning. 

Användningen av datorer och internet på biblioteken har undersökts tidigare. 

År 2003 skrev Jessica Olofsson en masteruppsats om internetanvändning på folk-

bibliotek. Däremot har ingen tidigare till min vetskap undersökt de integritetsa-

spekter som internetanvändningen medför på svenska bibliotek.  

För en historisk undersökning av begreppet integritet, se David Vincents bok 

från 2016 Privacy: A short introduction. I boken spårar Vincent begreppets historia, 

från medeltiden till Edward Snowden. Den moderna forskningen om integritet tar 

sitt avstamp i Alan Westins klassiska bok Privacy and Freedom från 1967. I boken 

argumenterar Westin för vikten av att värna om människors integritet. Till skillnad 

från sina föregångare urskiljer Westin dataövervakning som ett hot mot den person-

liga integriteten, att skilja från andra former av integritetshot som kameraövervak-

ning, buggning eller för närgången mediaexponering.10 

Forskningen om personlig integritet kan delas in i olika kategorier. I sin av-

handling om debatten runt tillkomsten av den svenska datalagen 1973 går Åsa Sö-

derlind igenom den tillgängliga forskningen. Hon delar in den i tre kategorier. Den 

första kategorin handlar om vilka hot mot den personliga integriteten som ny in-

formationsteknik kan leda till.11 Den ökade kapaciteten till såväl spårning, lagring 

som spridning betonas. Hoten mot den personliga integriteten som den nya tekniken 

möjliggör behandlas som kvalitativt nytt hot. Den andra kategorin av litteratur och 

forskning handlar om frågan om hur den personliga integriteten kan regleras och 

                                                 
10 Söderlind (2009), s. 44. 
11 Söderlind (2009), s. 44. 
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skyddas, främst genom lagstiftning.12 Den här frågan har gett upphov till en uppsjö 

av komparativa undersökningar av olika länders rättskydd.13 Ytterligare en kategori 

av litteratur och forskning om personlig integritet handlar om värdet integritet i 

jämförelse med andra värden en individ eller ett samhälle behöver värna. Rätten för 

en människa att ”bli lämnad ifred” eller ”få vara anonym” ställs mot samhällets 

behov av att kunna spåra och kontrollera människors förehavanden, till exempel för 

att upptäcka brottsliga aktiviteter. 14 Det här resonemanget – personlig integritet som 

ett värde som kan ställas mot andra värden – kan spåras tillbaka till Westins bok.15  

Bibliotekens roll och ansvar i förhållande till massövervakningen har genererat 

en del forskning, särskilt vad gäller amerikanska förhållanden. Den här forskningen 

faller under den första kategorin i Söderlinds indelning. I artikeln ”Technology and 

privacy in the academic library” från 2002 noterar Aimee Fifarek, vice ordförande 

för Phoenix Public Library, att den tekniska utvecklingen ställer biblioteken inför 

nya utmaningar vad gäller att skydda användarnas personliga integritet. I artikeln 

beskriver Fifarek bland annat konsekvenserna av de anti-terrorlagar som instiftades 

efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001.  

Även Martin Zimerman, bibliotekarie vid Long Island University, har pekat ut 

de integritetsproblem som biblioteken i och med den tekniska utvecklingen allt of-

tare ställs inför. I artikeln ”Technology and privacy erosion in United States lib-

raries: a personal viewpoint” från 2010 nämner Zimerman exempelvis RFID-teknik 

som används för att spåra böcker och integrerade bibliotekssystem som används för 

att hålla koll på låntagare. Enligt Zimerman samlar biblioteken in alldeles för 

mycket information om sina låntagare: 

 
There is really no need for Social Security numbers, IP addresses, or birth dates. Col-

lection of other data seems totally unnecessary towards borrowing a book or a piece 

of media.16 

 

I stället för att samla in all denna information bör biblioteken ställa sig frågan vad 

de egentligen behöver veta om sina låntagare för att fungera. I artikeln diskuterar 

Zimerman också några tänkbara lösningar på problemen, som till exempel införan-

det av anonyma bibliotekskort.17 

För en forskningsgenomgång av värdet av personlig integritet, särskilt för 

bibliotekens vidkommande, hänvisas till Trina J. Magis artikel ”Fourteen reasons 

privacy matters: a multidisciplinary review of scholarly literature” från 2011. Magi 

                                                 
12 Söderlind (2009), s. 45. 
13 Söderlind (2009), s. 45f. 
14 Söderlind (2009), s. 47. Det här innebär inte att integritet och anonymitet är utbytbara begrepp. Man skulle 

kunna argumentera för att anonymitet är en förutsättning för integritet: risken för integritetsintrång är mindre 

om människor har möjlighet att dölja sin identitet. Integritet tycks vara ett mycket vidare begrepp än anonymi-

tet. Sundström (2001), s. 91. 
15 Söderlind (2009), s. 47. 
16 Zimerman (2010), s. 14. 
17 Zimerman (2010), s. 12. 
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är bibliotekarie vid University of Vermont. I artikeln identifierar Magi fjorton skäl 

till varför personlig integritet är så värdefullt. Skälen delas upp i tre kategorier: för 

enskilda människor, för relationer mellan människor och för samhället i stort. I sin 

forskningsgenomgång hämtar Magi forskning från andra vetenskapliga fält som ju-

ridik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi och statsvetenskap. 

Ett problem med att börja jobba med integritetsfrågor på ett bibliotek är att bib-

liotekarier i allmänhet har dålig kunskap om informationsteknikens möjligheter och 

risker. Informationsvetaren Younghee Noh har därför föreslagit ett utbildningspro-

gram för att få bibliotekarier att inse värdet av att arbeta för att skydda sina använ-

dares integritet. I en artikel från 2013, ”Digital library user privacy: changing lib-

rarian viewpoints through education”, kommer Noh fram till att det upplevda beho-

vet av att utbilda användarna i integritetsfrågor ökade efter att bibliotekarierna hade 

genomgått programmet. Noh slår också fast att medvetenheten hos biblioteksan-

vändarna är högre om bibliotekarierna är utbildade i digital säkerhet. 

Noh lyfter fram en värderingskonflikt som biblioteken allt oftare ställs inför.18 

I och med att mer och mer information finns tillgänglig online blir de som levererar 

informationen – vilket inkluderar biblioteken – allt mer intresserade av att erbjuda 

snabba och effektiva informationstjänster. Men sådana tjänster kräver att man sam-

lar in stora mängder data om användarna. Allt från favoritböcker till yrke och hem-

adress skulle kunna användas för att erbjuda dessa personligt skräddarsydda tjänster 

– vilket i förlängningen riskerar att leda till stora integritetsproblem.  

Den massiva internetövervakningen har sporrat frågan om digitalt självförsvar. 

Boken Digitalt självförsvar (2015) av Martin Edström (från Reportrar Utan Grän-

ser) och Carl Fridh Kleberg (från Expressen) är skriven med syftet att ge ”kunskap 

och handfasta tips på hur du kan kommunicera säkrare på nätet”.19 Digitalt själv-

försvar handlar helt enkelt om att skydda sig själv och sin kommunikation från den 

övervakning som sker på internet. Medievetaren Finn Brunton och Helen Nissen-

baum har föreslagit ett liknande tillvägagångssätt. I ett kapitel i antologin Privacy, 

Due Process and the Computational Turn (red. Mireille Hildebrandt och Katja de 

Vries) diskuterar Brunton och Nissenbaum de alternativ som står till buds för att 

motverka övervakningen: 

 

In theory, the ways out of our predicament of inescapable, ubiquitous, asymmetric 

collection and scrutiny of data are numerous and diverse, the palette of options famil-

iar to anyone following the privacy debates: user opt-out, law, corporate best practice 

and technology.20  

 

                                                 
18 Noh (2013), s. 303. 
19 Edström & Kleberg (2015), s. 5. 
20 Brunton & Nissenbaum (2013), s. 167. 
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Det första alternativet – att helt undvika internet eller internettjänster som spårar 

din personliga information – blir enligt Brunton och Nissenbaum svårare och svå-

rare. Kostnaden för att hoppa av stiger i takt med att många vardagssysslor och 

arbetsuppgifter kräver att man är uppkopplad och spårbar. Vi betalar genom att an-

vända långsammare eller mindre effektiva tjänster och i känslan av att inte längre 

vara delaktig. De tre övriga alternativen är också problematiska. Lagar har historiskt 

skyddat människors integritet, men de har sprungits ifrån av den tekniska utveckl-

ingen och lagreformer tar lång tid att genomföra. Initiativ från den privata sektorn 

hindras av att många företag har ett intresse av att övervakningen fortsätter. Och 

oavsett hur mycket man förlitar sig på att den tekniska utvecklingen kommer att 

leda till system som värnar människors integritet, så hindrar det inte den övervak-

ning som äger rum här och nu. Brunton och Nissenbaum uppmanar därför männi-

skor att ta saken i egna händer. De föreslår en metod som de kallar ”obfuscation”. 

”Obfuscation” är ett slags digitalt självförsvar som går ut på att (på olika sätt, med 

en mängd olika tekniker) producera missledande information i syfte att undkomma 

övervakningen.21 Genom att producera brus gör man datamängder mer mångtydiga, 

förvirrande och svåranvända – och därför mindre värdefulla. ”Obfuscation” försvå-

rar på så vis insamlandet och analysen av stora datamängder. 

                                                 
21 Brunton & Nissenbaum (2013), s. 164. 
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Övervakning på internet 

Vad menas med övervakning på internet? Det är bra att redan nu reda ut vad ordet 

syftar på. Att vi lämnar digitala fotspår på nätet är för många välbekant. Det handlar 

i grund och botten om två sorters spår.22 För det första om data på och från den 

dator, surfplatta eller mobil du använder för att få tillgång till internet. På biblio-

teken handlar det om bibliotekets egna datorer eller den dator du använder för att 

koppla upp dig till bibliotekets eget nätverk. 

För det andra handlar det om spår som samlas in av personer som av olika skäl 

håller koll på den information som går igenom nätverket. I boken Digitalt självför-

svar från 2015 förklarar Martin Edström och Carl Fridh Kleberg under vilka förut-

sättningar vad du gör på nätet övervakas: 

 

I grund och botten kan man säga att det du gör på nätet syns av den som har de sajter 

du besöker eller tjänster du använder, av den som sköter din uppkoppling, alltså de 

som administrerar nätverken du använder, och den som av annat skäl har tillgång till 

din trafik.23 

 

Den som har hand om den webbsida du besöker kan se din IP-adress. (IP-adressen 

är ditt ”telefonnummer” på nätet.) De kan också få ytterligare information om dig, 

som vilken sorts dator du använder, vilken webbläsare du använder, etc. 

Övervakning kan också ske av internetleverantören, om ingen teknik används 

för att skydda internettrafiken. Eftersom det är biblioteket som administrerar sitt 

nätverk har biblioteket koll på vad som händer på nätverket; biblioteken sparar log-

gar över besökarnas internetanvändning. Edström och Klebergs sista exempel, män-

niskor som ”av annat skäl har tillgång till din trafik”, kan utgöras av människor som 

av en eller annan anledning vill spåra vad andra människor gör på nätet. Med en låg 

säkerhetsnivå på biblioteken är det en eventuell risk. Mer om detta senare. 

Den sorts övervakning jag är främst intresserad av i den här uppsatsen är emel-

lertid den storskaliga övervakning som bedrivs av både statliga myndigheter och 

privata internetföretag. Nästa avsnitt ger en bild av samtidens massövervakning. 

Massövervakning 

Storskalig övervakning säger du, men har inte stat och myndigheter alltid försökt 

att hålla koll på sina medborgare? Har inte privata företag alltid försökt ta reda på 

sina kunders preferenser? En historisk tillbakablick är nyttig för att sätta den nya 

                                                 
22 Edström & Kleberg (2015), s. 21. 
23 Edström & Kleberg (2015), s. 24. 
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sortens övervakning i kontrastbelysning, och för en förståelse av vad den nya in-

formationstekniken innebär och gör möjligt.  

Övervakning är inget nytt fenomen.24 Övervakning i en eller annan form har 

funnits sedan de allra första mänskliga samhällena. Men övervakning i den skala 

jag är intresserad av i den här uppsatsen är ett modernt fenomen. Sociologen David 

Lyon: 

 
Systematic surveillance, on a broad scale as we shall understand it here, came with 

the growth of military organization, industrial towns and cities, government admin-

istration, and the capitalistic business enterprise within European nation-states.25 

 

Paradoxalt nog, skriver Lyon, kan massövervakningen faktiskt kopplas till den li-

berala demokratins framväxt, med medborgerliga rättigheter och friheter.26 Den ut-

ökade statliga övervakningen av medborgarna under 1800-talet hängde samman 

med processer som sattes igång för att skydda just dessa friheter.  

Dagens övervakning sker emellertid på en helt annan skala än tidigare, och det 

har med utvecklandet av nya informationstekniker att göra.27 Frågan är på vilket sätt 

bättre teknologi leder till bättre övervakningsmöjligheter, och huruvida denna över-

vakning är kvalitativt annorlunda än den tidigare. Innan jag kan besvara frågan vad 

som skiljer traditionell övervakning från samtidens övervakning så måste jag be-

svara frågan vad det är som datorer och internet gör möjligt. Vilka är de utmärkande 

egenskaperna hos den nya informationstekniken? 

Här vill jag flika in några ord om terminologin. Den formulering som återkom-

mer i mediedebatten är ”övervakningen på internet”. I den här uppsatsen har jag 

valt att använda ordet ”övervakning”, trots att ordet ”spårning” av många skäl vore 

att föredra. Ordet ”övervakning” ger bilden av att datainsamlingen sker ”ovanifrån” 

eller av ”Big Brother”. Men den övervakning som sker idag på internet är an-

norlunda än traditionell övervakning. Jag återvänder till detta. Här räcker att fastslå 

att jag kommer att fortsätta att tala om övervakningen på internet, eftersom det är 

en etablerad formulering. Jag gör ingen distinktion mellan ”spårning” och ”över-

vakning”. 

Den nya tekniken har åtminstone tre effekter vad gäller information: spårning, 

lagring och spridning.28 Aldrig tidigare har personlig information kunnat spåras, 

lagras och spridas lika effektivt som idag.  

                                                 
24 Lyon (1994), s. 22. 
25 Lyon (1994), s. 24. 
26 Lyon (1994), s. 24. 
27 En åsikt som ofta luftas är att vi idag lever i eller på gränsen till ett informationssamhälle eller informations-

ålder. Ordet ”informationssamhälle” myntades 1985, och används ofta för att karakterisera vår tid. Det är dock 

oklart vad man egentligen vill säga genom att påstå att vi lever i ett informationssamhälle. Samhällen har na-

turligtvis alltid varit baserade på information av något slag. Vad man vill ha sagt verkar ha med internet och 

den nya informationstekniken att göra. Sundström (2001), s. 17; Lyon (1994), s. 151. 
28 Nissenbaum (2010), s. 20. 
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Världen är full av teknik som på något sätt spårar oss, våra rörelser eller hand-

lingar. Från löpbandet som kan mäta din puls när du springer till sensorn som mäter 

hur många cyklister som dagligen har passerat vid en viss plats. Problemet är att 

den nya informationstekniken har lett till en dramatisk ökning av den här typen av 

övervakning. Och inte bara det, den här övervakningen är ofta automatiserad och 

enligt Nissenbaum urskillningslöst anammad.29 Fler och fler apparater i vår omgiv-

ning fungerar som datorer, allt från din mobiltelefon till ugnen i din lägenhet. Bruce 

Schneier har föreslagit att vi bör vända på vår vardagliga uppfattning: kylskåpet är 

inte ett kylskåp med en dator, det är en dator som också håller din mat kall.30 På 

samma sätt är din mobiltelefon en dator som man kan ringa med och din bil en dator 

med motor och hjul. Allt fler saker i vår omgivning förvandlas till datorer. Det här 

är vad man kallar ”internet of things”. Omkring tio miljarder apparater är för när-

varande uppkopplade till internet.31 Den siffran kan komma att tredubblas till år 

2020.32 Alla dessa apparater producerar mängder med data.33 Ju fler apparater som 

är uppkopplade till internet, desto större möjligheter finns det att samla in all denna 

information. Praktiken att samla in all denna information på en massiv skala kallas 

”big data”.34  

När Alan Westin skrev sin numera klassiska bok om integritet, Privacy and 

Freedom, var det enorma databaser med personlig information som Westin betrak-

tade som den stora faran. Möjligheterna att lagra stora datamängder är idag oerhört 

mycket större än på 1960-talet, och viljan att samla in enorma datamängder har ökat 

i takt med att kostnaderna för att lagra data har gått ner.35 Facebook använder inte 

all data de samlar in, men i stället för att försöka lista ut vad man ska spara och vad 

man ska göra sig av med är det enklare att urskillningslöst spara allt.36 

Framväxten av internet och webben innebär också att information kan spridas 

på ett snabbt och effektivt sätt. Alla använder samma slags hård- och mjukvara och 

all kommunikation försiggår i samma nätverk.37 Det här har åtminstone en konse-

kvens: att övervakningen inte längre känner vid nationsgränser.38 Oavsett var man 

                                                 
29 Nissenbaum (2010), s. 20. 
30 Schneier (2015), s. 15. 
31 Schneier (2015), s. 16. 
32 I takt med att fler och fler saker blir uppkopplade till internet stiger det politiska värdet av ”offline”. För en 

diskussion om bibliotekets roll i ett uppkopplat samhälle, se Henry Warwicks Radical tactics of the Offline 

Library (2014). 
33 Faktum är att den största delen av all data som produceras är ”metadata”. Metadata är data om data, och 

skapas ofta som en biprodukt av datorns operationer. Den sortens data uppfattas ofta som mindre integritets-

kränkande än innehåll i exempelvis samtal och e-post. Metadata är dock enormt mycket mer användbar och 

avslöjande på aggregerad nivå, när man håller en hel befolkning under övervakning. Schneier (2015), s. 23; 

Agrell & Demker (2014), s. 23. 
34 Schneier (2015), s. 33. 
35 Schneier (2015), s. 18. 
36 Schneier (2015), s. 19. 
37 Schneier (2015), s. 64. 
38 Lyon (1994), s. 37. 
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befinner sig geografiskt finns risken att man är utsatt för spårning från statliga myn-

digheter eller stora internetföretag när man rör sig på webben. 

Enorma datamängder (big data) är emellertid bara en aspekt av det framväx-

ande övervakningssamhället. En annan aspekt är att dessa datamängder kan analy-

seras på aldrig tidigare skådade vis.39 Praktiken kallas datautvinning; med hjälp av 

algoritmiska datorprogram försöker man utvinna användbar information från data-

mängderna.40 I grunden handlar det om att försöka förutsäga människors beteenden. 

I nästa avsnitt beskriver jag hur det här har blivit en del av stora internetföretags 

affärsidé. 

Jag är nu redo för att beskriva skillnaderna mellan traditionell övervakning och 

elektronisk övervakning. Den traditionella övervakningen var svår och kostsam.41 

Det kostade pengar och möda att låta skugga någon eller installera en avlyssnings-

apparat. Den statliga övervakningen har gått från att övervaka ett utvalt fåtal till att 

övervaka så många som möjligt. Samma sak gäller de privata företagen. Företag 

har alltid velat samla in information om sina kunder, men tidigare samlade de inte 

in så mycket och behöll informationen bara så länge som det var nödvändigt. Den 

tekniska utvecklingen har lett från enskilda marknadsundersökningar till ett auto-

matiskt och urskillningslöst insamlande av enorma datamängder. Övervakning har 

”alltid” bedrivits, men möjligheterna till övervakning är större idag än någonsin 

tidigare, och den sker automatiskt och urskillningslöst. Det finns därför skäl att säga 

att den samtida övervakningen är kvalitativt annorlunda än den traditionella. 

I den här uppsatsen är jag mest intresserad av den övervakning som bedrivs av 

privata företag. Men faktum är att det inte är möjligt att helt separera den statliga 

övervakningen från den som bedrivs av privata företag.42 De är sammanvävda med 

varandra. Det handlar inte om en formell överenskommelse, snarare om en allians 

som upprätthålls av delade intressen.43 Tack vare Snowden känner vi till en hel del 

om USA:s övervakningsförsök. Vi känner inte lika mycket om andra staters över-

vakning, men det finns inget som säger att de inte försöker göra samma sak.44 Sam-

arbeten länder emellan har också lett till att olika statliga underrättelsetjänster delar 

information med varandra. Det är rationellt för ett enskilt land att samarbeta med 

USA:s underrättelsetjänst, just eftersom det är den största. Därför kan man tala om 

att ett globalt övervakningsnätverk har upprättats, där samtliga länder samarbetar 

för att spionera på alla.45 

                                                 
39 Parland-von Essen, Nyberg, & Bergenmar (2014), s. 116. 
40 Schneier (2015), s. 33; Nissenbaum (2010), s. 44. 
41 Schneier (2015), s. 23. 
42 Schneier (2015), s. 78 f. 
43 Stater drar helt enkelt stor nytta av den information som samlas in av privata företag. Den här alliansen 

förhindrar reglering av massövervakningen. I EU regleras företagen i viss mån av dataskyddsdirektivet som 

antogs 1995. Schneier, s. 80. 
44 De legala hindren för massövervakning är större i USA än i andra länder. Schneier (2015), s. 70. 
45 Det finns realpolitiska hinder för sådana samarbeten, men trenden är tydlig. Schneier (2015), s. 77. 
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Efter den här översiktliga genomgången av dagens massövervakning vänder 

jag mig till den övervakning som bedrivs av privata företag. Vad motiverar företa-

gen att samla in all denna information? Vad hoppas de åstadkomma? 

Övervakningskapitalism 

Den nya informationstekniken har alltså lett till stora möjligheter att spåra männi-

skors rörelser och aktiviteter på internet. Vad som är nytt är att denna spårning har 

blivit en del av många stora företags affärsidé. Jag vill tillsammans med filosofen 

och företagsekonomen Shoshana Zuboff kalla denna sorts övervakning för ”över-

vakningskapitalism”.46 

Google är vägledande för denna form av övervakning. På tiden när Google 

främst var ett företag som erbjöd en sökmotor till sina användare, sparade de data-

loggar över användarnas sökningar. Dessa betraktades i början som en biprodukt. 

Sedan insåg man att loggarna kunde användas för att ge bättre sökresultat. Men 

något mer krävdes för att Google skulle bli lönsamt. Förändringen skedde efter IT-

bubblan i början av 2000-talet. Grundläggande i Googles nuvarande affärsidé är att 

kunna förutspå människors framtida beteende. I den här affärsidén är användarna 

inte längre kunder, säljare eller produkter; de är snarare råmaterial att samla data 

från.  

Ekvationen ser enligt Zuboff ut enligt följande: Först försöker man skaffa fler 

användare genom att erbjuda fler kanaler, tjänster och apparater, i syfte att få till-

gång till allt mer data om människor. Sedan försöker man analysera dessa data-

mängder med hjälp av sofistikerade beräkningsmetoder. Detta görs för att förutspå 

människors framtida beteende. Kunskapen från analyserna matas sedan in i Goog-

les produkter. Ju mer träffsäker produkten är, desto mindre är risken för köparna 

(dvs. de annonsköpare som Google vill tillfredsställa) och desto mer kan de sälja. 

Det här har enligt Zuboff transformerat den kommersiella praktiken runt om i 

världen. Andra internetföretag, som Facebook och Amazon fungerar i praktiken li-

kadant. Faktum är att det har blomstrat upp en hel industri kring insamlandet av 

människors data. En rad företag har bildats vars affärsidé är att samla in människors 

personliga data (främst information som redan finns tillgänglig på nätet) och sälja 

vidare datan till annonsföretag.47 

                                                 
46 Zuboff (2016). 
47 På engelska kallas företagen för ”data brokers”. Nissenbaum använder den lite mer omständiga formuleringen 

”omnibus information providers”. Fredrik Edin har föreslagit översättningarna ”datalangare” eller ”datamäk-

lare”. Edin (2016); Schneier (2015), s. 51–53; Nissenbaum (2010), s. 45 f. 
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Problem med övervakning på internet 

Övervakningen på internet är alltså storskalig och känner inte vid några nations-

gränser. Varför tillåter vi att information om oss själva samlas in av multinationella 

företag? Som Schneier argumenterar är det företrädelsevis för att vi får någonting 

tillbaka.48 Det går inte att blunda för att det finns fördelar med övervakningen. Det 

finns två huvudsakliga anledningar till varför vi så lättvindigt ger bort information 

om oss själva på internet: gratis och bekvämlighet.49 Men ”gratis” tjänster är inte så 

kostnadsfria som vi tror. Om du har ett Facebook-konto och låter Facebook samla 

in information om dig för att skapa personligt anpassade (riktade) reklamannonser 

– då är det du som är produkten.50 Den andra anledningen har med bekvämlighet att 

göra. De nämnda företagen samlar in information för att förbättra tjänsterna och 

många av tjänsterna fungerar bäst när de vet en hel del om användarna. 

Faktum är att det var människors ovilja att betala för tjänster på internet som la 

grunden för den storskaliga övervakning vi ser idag.51 Före 1993 var internet icke-

kommersiell och gratis. När kommersiella tjänster gjorde sitt intåg på internet tala-

des det mycket om hur man skulle kunna ta betalt för sina tjänster. Det visade sig 

att vid sidan av några få undantag var människor inte beredda att lägga pengar på 

internettjänster.52 I stället fick företagen förlita sig på reklamintäkter – och dessa 

steg i takt med att man kunde erbjuda riktad reklam. Riktad reklam, i sin tur, förut-

sätter storskalig övervakning av användarna.  

Det finns alltså faktiska fördelar med övervakningen. Den bidrar till att inter-

nettjänster fungerar bättre och det går att argumentera för att den också leder till en 

mer ”bekväm” internetupplevelse. Men övervakningen är också problematisk av 

flera olika skäl. Ett par av dessa är högst relevanta ur ett biblioteksperspektiv, uti-

från vilket människors fria informationssökning står i förgrunden. 

Risken är stor att den övervakningsteknologi som upprättas runt om i världen 

kan komma att missbrukas. Faktum är att den redan har missbrukats, såväl av stat-

liga myndigheter som av privata företag. Efter terrorattackerna mot USA den 11 

september 2001 har amerikanska myndigheter spionerat på Occupy-rörelsen, abort-

förespråkare och abortmotståndare, fredsaktivister och andra politiska demonstran-

ter.53 Samma teknologi som används för att bekämpa terrorism används alltså för 

                                                 
48 Schneier (2015), s. 49. 
49 Schneier (2015), s. 49 f. 
50 En understreckare som publicerades i SvD januari 2016 skriven av filosofen Martin Gustafsson och baserad 

på Bruce Schneiers bok hade den passande rubriken ”Det är du som är Facebooks produkt”. Att vi tillgodoser 

Facebooks behov av information gör att vi kan sägas jobba för Facebook. Vi lägger ner mycket tid på att förse 

Facebook med information om oss själva när vi skriver statusuppdateringar eller gillar olika sidor på Facebook. 

Det är oavlönat arbete. Det här har i vissa aktivistkretsar gett upphov till kravet att vi ska börja få betalt för det 

arbete vi lägger ner. Se till exempel wagesforfacebook.com. Gustafsson (2016). 
51 Schneier (2015), s. 50. 
52 Undantagen bestod av webbsidor ägnade åt pornografi och investeringar. 
53 Schneier (2015), s. 103. 
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att spionera på politiska demonstranter. Försäkringsbolag samlar in personlig in-

formation om sina kunder för att förutse deras hälsa, och har samarbetat med företag 

för att ge sina anställda hälsodirektiv.54 Det här är bara ett par exempel på den ända-

målsglidning som övervakningen riskerar att ge upphov till. De möjligheter till stor-

skalig övervakning som upprättas riskerar att missbrukas eller användas i andra syf-

ten än den ursprungliga. Vad Snowden-avslöjandet visade var att statliga övervak-

ningstjänster krävt tillgång till data som stora internetföretag samlar in. De har 

också krävt så kallade ”bakdörrar” till krypterade tjänster.55 Företagen har i en del 

fall stått på sig och vägrat att lämna ifrån sig information med hänvisning till män-

niskors integritet. Men frågan är hur rimligt det är att frågan om personlig integritet 

hålls gisslan av privata företag med vinstintressen.  

Brunton och Nissenbaum pekar ut två asymmetrier som massövervakningen 

leder till.56 Först en maktasymmetri. Internets nuvarande utveckling – där diverse 

konkurrerande internetföretag försöker skapa ”plattformar” på nätet – leder till en 

obalans i makt, där ett fåtal aktörer samlar på sig gigantiska mängder av informat-

ion. Sällan får vi tillfälle att bestämma om vi ska övervakas, vad som händer med 

informationen och vad som händer med oss på grund av den här informationen. Och 

om det är någonting som är tydligt så är det att övervakningen inte slår lika mot alla 

grupper i samhället, utan oftast hårdast mot människor längst ned i samhällshierar-

kin.57 Massövervakningen leder också till en kunskapsmässig asymmetri. Vi vet ofta 

inte om att vi övervakas och vi vet inte vad som händer med informationen, var den 

hamnar eller vad den kommer att användas till. 58 Google är visserligen öppna med 

att de spårar dina sökningar och samkör denna information med företagets övriga 

tjänster. De gör det för att optimera din internetupplevelse och erbjuda riktad re-

klam. Men mer vet vi inte. 

Vilka är då problemen med övervakningen ur ett biblioteksperspektiv? Medie-

forskaren Jonas Andersson Schwarz menar att det ligger i varje så kallad plattforms 

grundpremiss att försöka ”nå dominerande ställning på sin respektive marknad. Och 

blir plattformen framgångsrik slutar det ofta med att den köps upp av någon av de 

etablerade jättarna.” 59 Dessa nätjättar skapar sig därmed en enorm kontroll över det 

offentliga samtalet.60 Det är ett samtal som i allt högre grad ”personaliseras”, det 

vill säga att mer och mer du ser på nätet är personligt anpassat efter vad du tidigare 

                                                 
54 Wieczner (2013). 
55 Schneier (2015), s. 120–121. 
56 Brunton & Nissenbaum (2013), s. 166. 
57 Ett omdiskuterat exempel är övervakningsteknologi i bilar som möjliggör för långivare att stänga av bilen 

om låntagaren har missat den månatliga avgiften. Det är en teknologi som drabbar människor som inte har 

möjlighet att betala av billånen. De hamnar i en ond cirkel: för att betala av lånen behövs ett jobb, men för att 

ta sig till jobbet krävs – en bil. Corkery, Michael & Silver-Greenberg, Jessica (2014). 
58 Brunton & Nissenbaum (2013), s. 166. 
59 Andersson Schwarz, Jonas (2016). 
60 Rasmus Fleischer har försökt sammanfatta de senaste årens händelser som en ”nätets kontrarevolution”. 

Fleischer (2013), s. 37–38. 



 21 

har sökt på eller var du befinner dig. Diskussionen om så kallade filterbubblor hand-

lar till stor del om detta; att den personaliserade upplevelsen stänger in människor i 

bubblor som de har svårt att ta sig ur.61 I likhet med David Lyon tror jag att utveckl-

ingen mot en personaliserad upplevelse för människor på internet leder till en ero-

dering av autonoma val.62 En personaliserad upplevelse på internet försämrar män-

niskors informationssökning. Det försvårar informerade val. Utvecklingen mot 

plattformar möjliggör också för nätjättarna att manipulera det flöde vi dagligen tar 

del av. Välkänt är det exempel när Facebook manipulerade Facebook-användares 

flöde som ett led i ett socialt experiment.63 Den makten skulle kunna användas såväl 

i reklamsyften som för att påverka valutgångar.  

Ytterligare ett problem med massövervakningen ur ett biblioteksperspektiv är 

att den riskerar att leda till självcensur. Den engelske utilitaristen Jeremy Bentham 

konstruerade på 1800-talet en modell för olika institutioner i samhället, däribland 

för ett perfekt fungerande fängelse. I denna panoptiska modell är makten osynlig.64 

Fångarna har ingen möjlighet att se fångvaktarna, de som står för övervakningen. 

Fångarna visste därför inte om de var övervakade eller inte. Detta ledde till att de 

internaliserade övervakningen. Samma effekt riskerar massövervakningen att få. 

Om vi inte vet när eller hur vi är övervakade, så är risken stor att vi anpassar oss 

efter det: vi börjar agera som om vi vore övervakade.65 Om människor börjar und-

vika att söka på vissa saker, eller anpassar sina sökningar, eftersom de utgår från att 

deras informationssökning spåras, så är det en fara mot informationsfriheten.66 

Av de ovanstående anledningarna kallar Bruce Schneier övervakningen för ett 

hot mot demokrati, frihet och framåtskridande.67 Shoshana Zuboff följer Hannah 

Arendt och argumenterar för att vi i stället för att tala om okränkbara mänskliga 

rättigheter bör tala om mänsklig värdighet – och att övervakningen kränker denna 

                                                 
61 Termen ”filterbubbla” myntades av Eli Pariser i boken The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from 

You (2011). 
62 Lyon (1994), s. 190. 
63 Meyer (2014). 
64 Till skillnad från tidigare då makten syntes och då straffets funktion var att uppvisa furstens makt. I panopt-

icon-modellen är det däremot undersåtarna som görs synliga. Foucault (2003) 
65 Panopticon är en ofta använd bild för att förstå övervakningen på internet. David Lyon ställer två bilder av 

övervakningen gentemot varandra. Den första bilden är av ett Big Brother-samhälle. Bilden härstammar från 

George Orwells dystopiska framtidssamhälle i Nittonhundraåttiofyra. Lyon menar att bilden inte är tillräcklig 

för att förstå hur konsumentdata blivit en handelsvara i den samtida kapitalismen, och förespråkar därför 

panopticon-bilden. En tredje bild beskrevs av filosofen Manuel DeLanda. Det är värt att citera DeLanda, trots 

att diskussionen om olika bilder av övervakningen ligger utanför den här uppsatsens räckvidd. ”Instead of po-

sitioning some human bodies around a central sensor, a multiplicity of sensors is deployed around all bodies: 

its antenna farms, spy satellites and cable-traffic intercepts feed into its computers all the information that can 

be gathered. This is then processed through a series of ‘filters’ or key-word watch lists. The Panspectron does 

not merely select certain bodies and certain (visual) data about them. Rather, it compiles information about all 

at the same time, using computers to select the segments of data relevant to its surveillance tasks.” I likhet med 

DeLanda tror jag att panspectron är en bättre bild än panopticon för att förstå massövervakningen på internet. 

Lyon (1994), s. 78; DeLanda (1991), s. 206. 
66 Lyon (1994), s. 147; Nissenbaum (2010), s. 82; Schneier (2015), s. 95 f. 
67 Schneier (2015), s. 97. 
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värdighet.68 Idén om mänskliga rättigheter är kopplad till tanken om medborgar-

skap. Mänsklig värdighet däremot, rör alla människor, även de som saknar medbor-

garskap. Även Schneier tar upp frågan om värdighet. Övervakningen, skriver han, 

är avhumaniserande.69 Jag tror att det övertygande går att argumentera emot över-

vakningen med hjälp av Zuboffs idé om värdighet eller Schneiers förslag om att 

övervakningen är avhumaniserande. I den här uppsatsen följer jag dock ett annat 

spår. Ett ord som ofta dyker upp i diskussioner om problemen med massövervak-

ningen är ”integritet”. Massövervakningen sägs hota den personliga integriteten. 

Vad är integritet för någonting? Och på vilket sätt hotas integriteten av internetö-

vervakningen? Efter att ha beskrivit vilken sorts övervakning som den nya inform-

ationstekniken möjliggör, och gett några skäl till varför övervakningen är proble-

matisk, vänder jag mig till frågan om personlig integritet. 

                                                 
68 Zuboff (2016). 
69 Schneier (2015), s. 127. 
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Personlig integritet 

Jag tror att David Lyon har rätt: nämn ordet ”övervakning” för människor och de 

kommer att tänka på integritet.70 Frågan om övervakning på internet är för många 

starkt förbunden med frågan om personlig integritet. Men vad är då integritet? Per-

sonlig integritet är ett komplext koncept, och det finns många förslag på definit-

ioner. Den engelska motsvarigheten till personlig integritet är privacy. Alan Westin 

inleder sin bok Privacy and Freedom från 1967 med att slå fast att det finns en stor 

oenighet om vad begreppet ska innebära.  

 

Few values so fundamental to society as privacy have been left so undefined in social 

theory or have been subject to such vague and confused writings by social scien-

tists...71 

 

Ordet ”privacy” myntades så sent som mot slutet av 1800-talet, som en reaktion 

mot den amerikanska pressens brist på respekt för människors känslor och sexuella 

relationer.72 Då handlade privacy företrädelsevis om att bli lämnad ifred. Det 

svenska ordet integritet har i lagstiftningssammanhang en ännu yngre historia. Man 

kan spåra dess bredare introduktion till 1960-talet, och det finns ännu ingen allmänt 

accepterad definition av begreppet.73 Den tillgängliga teoretiska litteraturen om in-

tegritet speglar oenigheten.  

Begreppet har alltså en ung historia i lagstiftningssammanhang, men det vore 

ett misstag att dra slutsatsen att integritet är ett modernt fenomen. Personlig integri-

tet har värdesatts tidigare i historien och det finns forskning som visar att integritet 

är ett värde som spänner över skilda kulturer. 74  

Det finns som sagt en stor oenighet om hur personlig integritet ska definieras. 

Syftet med det här avsnittet är inte att ge en fullödig beskrivning av de olika defi-

nitionerna, utan snarare att kortfattat beskriva vad de flesta förståelser av personlig 

integritet har gemensamt. Detta för att kontrastera dessa med det koncept om in-

tegritet som används i den här uppsatsen, nämligen contextual integrity. I grunden 

tror jag dock att Daniel J. Solove, professor i juridik vid George Washington Uni-

versity Law School, har rätt: personlig integritet förstås bäst som ett slags paraply-

begrepp för en mängd olika företeelser.75 Solove använder (den sene) Wittgenstein 

för att förklara vad han menar. Medlemmar i en familj delar ofta någon egenskap 

(hårfärg, längd, ögonfärg, osv.) med en annan familjemedlem, även om det inte 

                                                 
70 Lyon (1994), s. 170. 
71 Westin (1967), s. 7. 
72 De Hert & Gutwirth (2006), s. 61; Söderlind (2009), s. 42. 
73 Branting (2015), s. 9. 
74 Vincent (2016); Magi (2011), s. 190–191. 
75 Solove (2006), s. 486. 
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finns en enda egenskap som är gemensam för dem alla. På samma vis är det med 

begreppet integritet, det refererar till en mängd olika företeelser, som inte nödvän-

digtvis har en och samma egenskap gemensamt men som delar en familjelikhet. 

Den liberala synen på integritet 

Här vill jag formulera vad jag kommer att kalla en liberal syn på integritet. Integritet 

förstås i den liberala synen som en enskild människas kontroll över olika typer av 

information.76 Dessutom begränsas integriteten till att endast gälla privatlivet.  

En liberal syn på integritet kan antingen utgå från intressen eller värden. Det 

finns problem med bägge förslagen.77 Att utgå från intressen riskerar att ge fördel 

till personer med stort inflytande och makt. Att utgå från värden riskerar i sin tur att 

orsaka en värdekonflikt. Hur ska vi avgöra vilket värde som väger tyngst när två 

värden kolliderar? Den liberala synen på integritet förutsätter att det råder en balans 

mellan olika intressen eller värden, eller att det åtminstone i teorin är möjligt att 

uppnå en balans mellan värden som personlig integritet och allmännytta. Den stora 

frågan för liberala integritetsforskare blir därmed att avgöra när ny teknik leder till 

att balansen mellan dessa värden är skev och vad som då bör göras.78 I svenskt lag-

stiftningssammanhang fungerar proportionalitetsprincipen för att avgöra om en viss 

praktik är integritetskränkande eller om den är berättigad med hänvisning till andra 

värden.79 Enligt proportionalitetsprincipen ska åtgärder inte gå utöver det som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Samhällets krav på säkerhet vägs mot män-

niskors rätt till integritet.  

Gemensamt för en stor del av den tillgängliga litteraturen och forskningen om 

integritet är att den tar den moderna uppdelningen mellan offentligt och privat för 

given. Tudelningen mellan en offentlig sfär och en privat sfär är utmärkande för det 

moderna samhället och för liberalismen.80 Det är en gräns som ständigt är under 

förhandling, som ständigt måste dras på nytt. I enlighet med denna uppdelning delas 

samhället in i två delar: den offentliga sfären som är en upplyst plats, frikopplad 

från religiösa och ekonomiska intressen. Privatsfären går historiskt däremot tillbaka 

på idén om det borgerliga familjehemmet.81 Enligt den syn på integritet som tar 

uppdelningen mellan offentligt och privat för given är integritet förbundet med pri-

vatlivet. Integritet kopplas till den privata sfären, för denna finns det diverse lagar 

och regler. I det offentliga kan du däremot inte räkna med att skyddas på samma 

sätt.  

                                                 
76 Söderlind (2009), s. 44. 
77 Nissenbaum (2010), s. 8 f. 
78 Etzioni (1999), s. 5. 
79 Branting (2015), s. 9–10. 
80 Fleischer (2013), s. 216. 
81 Fleischer (2013), s. 217. 
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Det stora problemet med den liberala synen på integritet är att det finns skäl att 

tro att uppdelningen mellan offentligt och privat har brutit samman.82 Uppdelningen 

befinner sig i kris, en kris som har fördjupats av internet och den nya informations-

teknologin.83 Anledningen till detta är att många upplever att det finns ett behov av 

att skydda integriteten även i vad man kallar offentligheten. Datainsamlingen av 

multinationella företag sker inte bara i det privata, utan lika mycket i offentligheten, 

till exempel på ett bibliotek.  

Jag vill därför föreslå en annan syn på integritet. Integritet är enligt det här syn-

sättet inte en rätt till avskildhet eller fullständig kontroll över ens personuppgifter. 

Vad det handlar om är en rätt till att ens personuppgifter cirkulerar på ett lämpligt 

sätt, i enlighet med de informationsnormer som råder i en given kontext.  

Contextual integrity 

Utmärkande för den liberala synen på integritet är alltså att integritet definieras som 

individens kontroll över sina personliga data. Utmärkande för den liberala synen är 

också att den tar uppdelningen mellan offentligt och privat för given. Integritet blir 

därmed någonting som hör till privatlivet. Uppdelningen mellan offentligt och pri-

vat utmanas dock av den nya informationstekniken. Övervakningen på internet kän-

ner inga nationsgränser. Att offentliga bibliotek numera erbjuder datorer med in-

ternetåtkomst har lett till att behovet av att skydda integriteten även i vad som kallas 

offentligheten har uppmärksammats. Ett annat integritetskoncept är nödvändigt. 

Contextual integrity (CI) är ett integritetskoncept utvecklat av Helen Nissen-

baum i boken Privacy In Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social 

Life (2010). Nissenbaums texter om integritet har fått stort inflytande, och påverkat 

bland annat den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket, Federal Trade 

Commission.84 Hon var också aktiv i remissförfarandet till en rapport som innehöll 

förslag på ny lagstiftning som stärker konsumenters rättigheter på internet.  

Contextual integrity som det är formulerat av Helen Nissenbaum är utvecklat 

för att avgöra när människor kommer att uppfatta ny teknik som integritetskrän-

kande. Det är också möjligt att med konceptets hjälp formulera en utvärdering av 

olika informationspraktiker.85 CI kan alltså både förklara människors reaktion på 

informationsteknik och formulera normativa riktlinjer för utformningen av inform-

ationssystem.86 CI är sålunda både deskriptiv och preskriptiv. Det beskriver och för-

klarar när ny teknik bryter mot informationsnormer. Det kan också användas för att 

                                                 
82 Lyon (1994), s. 189. 
83 Fleischer (2013), s. 217. 
84 Branting (2015), s. 11. 
85 Nissenbaum (2010), s. 1. 
86 Nissenbaum (2010), s. 11. 
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föreskriva vad som bör göras.87 I den här uppsatsen vill jag hålla fast vid bägge 

dessa två aspekter, både den deskriptiva och den preskriptiva aspekten. 

Helen Nissenbaum börjar med en observation: informationsnormer skiljer sig 

åt mellan olika sociala grupper och sfärer.88 Vilken slutsats kan man dra av detta? 

En slutsats vore att föreslå att integritet är ett relativt värde. Nissenbaum drar en 

helt annan slutsats.89 Skillnaderna beror på olikheter i den sociala situationen. Och 

dessa skillnader är inte godtyckliga. 

Den centrala poängen med CI är att integritet är kontextvarierande. Enligt CI 

är integriteten kopplad till informationsnormer som varierar med kontexten. För att 

förstå vad det innebär måste jag med några ord förklara vad kontext och informat-

ionsnormer är för någonting. 

En stor del av samhällsvetenskapen startar med observationen att det sociala 

livet består av strukturerade och särskilda sfärer. Oavsett vad man väljer att be-

nämna dessa – ”sfärer”, ”fält”, ”sociala strukturer”, ”institutioner” eller ”kontexter” 

– så delar de vissa grundläggande karakteristika.90 Jag har i den här uppsatsen valt 

att använda ordet ”kontext” för att referera till den här strukturerade sociala inram-

ningen, bestående av vissa roller, aktiviteter, normer och värden.91 Varje kontext 

föreskriver roller i kraft av vilka människor agerar. Exempel på roller är lärare, lä-

kare, studenter och konsumenter. Aktiviteter är allt som i kontexten görs av männi-

skor i olika roller. Normer i sin tur föreskriver acceptabla handlingar och praktiker. 

De definierar privilegier och skyldigheter. Normerna delas emellanåt av alla roller 

i en kontext. Emellanåt skiljer de sig åt. Normer är kontextrelativa, de varierar mel-

lan olika kontexter och de varierar även historiskt och kulturellt. Informationsnor-

mer är de normer som finns vad gäller informationsflödet i en viss kontext.92 Vär-

den, slutligen, är de mål mot vilka kontexten är orienterad. 

Ta sjukhus som ett exempel. Roller: patienter och vårdgivare. Aktiviteter: 

läkarbesök, provtagningar, operationer, medicinsk forskning, väntande, osv. Bemö-

tandet mellan patient och vårdgivare är ett område som på många sätt är influerat 

av normer.93 De informationsnormer som råder på ett sjukhus styrs till stor del av 

offentlighets- och sekretesslagen, men också av att människor förväntar sig att ex-

empelvis journalerna inte är tillgängliga för vem som helst.94 Sjukvårdens mål, till 

sist, kommer till uttryck i bland annat hälso- och sjukvårdslagen.95 Sjukhus är ett 

sammanhang där människor förmodligen förväntar sig en lika hög integritetsnivå 

                                                 
87 I en liknande anda formulerar Amitai Etzioni fyra kriterier för att avgöra när balansen mellan integritet och 

allmännytta är skev och vad som i sådana fall bör göras. Etzioni (1999), s. 12. 
88 Nissenbaum (2010), s. 127. 
89 Nissenbaum (2010), s. 129. 
90 Nissenbaum (2010), s. 132. 
91 Nissenbaum (2010), s. 132. 
92 Nissenbaum (2010), s. 140. 
93 Studier har till exempel visat att sjuksköterskor beskriver kvinnliga patienter mindre positivt än manliga 

patienter. Foss & Sundby (2003). 
94 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
95 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). 
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som på ett bibliotek (om inte en högre). På en flygplats däremot, accepterar vi en 

lägre integritetsnivå, av säkerhetsskäl.96 Vi går med på och utgår från att våra krop-

par och bagage undersöks. Exemplen visar att vi förväntar oss olika nivåer av in-

tegritet i olika sammanhang – integritet är kontextberoende. 

Kontexter är inte formellt definierade eller skarpt avgränsade från varandra. De 

är snarare abstrakta representationer som upplevs i det vardagliga livet. Eftersom 

de inte är skarpt avgränsade från varandra är det dessutom fullt möjligt för kontexter 

att överlappa.97 I ett samarbete mellan ett stadsbibliotek och en skola möts två kon-

texter med delvis skilda värdesystem. Överlappningar behöver inte involvera en 

konflikt. Men i de fall informationsnormerna i en kontext inte överlappar med in-

formationsnormerna i en annan – i de fall då normerna föreskriver en handling som 

inte är sanktionerad av normerna i en annan kontext – tvingas aktörerna till tuffa 

beslut. 

Enligt det här sättet att se på saken finns det väldigt många olika sorters kon-

texter med olika informationsnormer. Detta till skillnad från dikotomin offentligt-

privat som erkänner endast två kontexter med skilda regler för informationsflöden. 

CI skiljer sig från den liberala synen på integritet, som gick ut på kontroll. Det vik-

tiga enligt Nissenbaum är att informationsflödet är lämpligt, att informationen som 

delas om människor är i samklang med rådande informationsnormer, inte att män-

niskor nödvändigtvis har kontroll över informationen. Om en ny informationsprak-

tik inte är i samklang med kontextens informationsnormer, då utgör praktiken ett 

övertramp mot människors personliga integritet.  

Nissenbaums beslutsheuristik 

 

Nissenbaum skriver att hon inte är intresserad av att fånga den fullständiga inne-

börden i ordet integritet.98 Däremot vill hon ta reda på när och varför vissa föränd-

ringar ger upphov till oro och upprördhet angående den personliga integriteten. Hon 

formulerar därför utifrån CI en beslutsheuristik för att beskriva och utvärdera olika 

informationspraktiker. En heuristik är enligt Nationalencyklopedin ”dels metod för 

att upptäcka eller bilda ny relevant kunskap, dels läran om sådana metoder”.99 Det 

är i den tidigare bemärkelsen Nissenbaum använder ordet, en metod för att upptäcka 

eller bilda ny relevant kunskap. Jag skrev tidigare att tanken med CI är att både 

beskriva när ny teknik bryter mot den personliga integriteten och föreskriva vad 

som bör göras. Jag skrev också att jag ville hålla fast vid bägge dessa två aspekter, 

både den deskriptiva och den preskriptiva aspekten. Nissenbaums beslutsheuristik 

                                                 
96 Nissenbaum (2010), s. 198. 
97 Nissenbaum (2010), s. 225. 
98 Nissenbaum (2010), s. 3. 
99 Janlert, Lars-Erik, heuristik, Nationalencyklopedin. 
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består av nio punkter. Punkt 1-6 kan användas för att beskriva när en viss inform-

ationspraktik bryter mot den personliga integriteten. Den utvidgade beslutsheuristi-

ken, punkt 7-9, kan användas för att också föreskriva vad som bör göras. Jag åter-

vänder till beslutsheuristiken i avsnittet ”Utvärdering”. Här följer beslutsheuristi-

kens nio steg. 

 

1. Describe the new practice in terms of information flows.  

2. Identify the prevailing context. (…) 

3. Identify information subjects, senders, and recipients.  

4. Identify transmission principles.  

5. Locate applicable entrenched informational norms and identify significant 

points of departure.  

6. Prima facie assessment: (…) A breach of informational norms yields a 

prima facie judgment that contextual integrity has been violated because 

presumptions favors the entrenched practice.  

7. Evaluation I: Consider moral and political factors affected by the practice 

in question. (…) 

8. Evaluation II: Ask how the system or practices directly impinge on values, 

goals, and ends of the context. In addition, consider the meaning or signifi-

cance of moral and political factors in light of contextual values, ends, pur-

poses, and goals. (…) 

9. On the basis of these findings, contextual integrity recommends in favor of 

or against systems or practices under study. (…)100  

Fördelar med CI 

Den kanske främsta fördelen med CI är att den utgår från att sammanhanget har 

betydelse. Det är en skillnad mellan att ertappas för drogmissbruk av vänner eller 

av polisen, och det är en skillnad mellan hur mycket information vi är bekväma att 

dela med av oss själva i olika sammanhang. Konceptet contextual integrity tar den 

skillnaden som utgångspunkt. 

Jag skrev tidigare att den liberala dikotomin mellan offentligt och privat i grun-

den bara tillåter två olika slags kontexter: dels privatlivet, där din personliga in-

tegritet bör skyddas, dels det offentliga livet, där du inte kan räkna med samma 

skydd. Den liberala dikotomin mellan privat och offentligt har blivit omöjlig att 

upprätthålla, bland annat som ett resultat av att ny informationsteknologi har gjort 

sitt intåg på biblioteken. CI undviker den här dikotomin genom att tillåta flera olika 

sorters kontexter med skilda regler för vilka informationsflöden som är lämpliga. 

                                                 
100 Nissenbaum (2010), s. 182. 
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Ytterligare en fördel med contextual integrity är att konceptet kan förklara män-

niskors till synes motsägelsefulla inställning till integritet. Integritetsforskare har 

uppmärksammat en paradox. Människor vill ha integritet, men tycks inte värdesätta 

den.101 Det finns en diskrepans mellan vad människor känner till om övervakningen 

och i vilken mån de väljer att skydda sig på internet. Om svenskarnas inställning 

till personlig integritet och med anledning av den nationella SOM-undersökningen 

2013 skriver Annika Bergström ”Kunskapen om risker med användning av digitala 

medier är förhållandevis utbredd, men det är få som engagerar sig i att faktiskt 

skydda sin identitet eller personliga information.”102  

Den diskrepansen har fått vissa att dra slutsatsen att människor helt enkelt strun-

tar i personlig integritet. Enligt Nissenbaum är den slutsatsen förhastad.103 Det är 

inte så att människor inte värdesätter personlig integritet, men de undersökningar 

som har genomförts har inte i tillräcklig mån kopplat frågorna och svaren till kon-

texten och informationsnormerna. Nissenbaum menar att de flesta undersökningar 

om integritet därför inte är relevanta. De är av föga värde när man vill undersöka 

människors uppfattning om personlig integritet. Eftersom CI knyter människors in-

ställning till integritet till de informationsnormer som råder i olika kontexter så har 

CI större möjlighet att förklara varför människor till synes inte bryr sig om sin per-

sonliga integritet.  

Invändningar mot CI 

I sin presentation av konceptet contextual integrity utgår Nissenbaum från ameri-

kanska förhållanden och hennes exempel är tagna från den amerikanska diskuss-

ionen om integritet. Man kan fråga sig i vilken mån ett koncept utvecklat i USA är 

direkt översättbart till svenska förhållanden. Ett möjligt svar är att erkänna att det 

finns kulturella skillnader mellan länderna men att betona att dessa är oviktiga i 

sammanhanget. Varje kontext analyseras ju för sig. 

Den främsta invändningen mot konceptet är emellertid att det har en konserva-

tiv slagsida.104 I många situationer kommer CI att underkänna nya informationsprak-

tiker som inte tydligt värnar den personliga integriteten. Detta eftersom att prakti-

kens effekter hela tiden jämförs med de informationsnormer som råder i den aktu-

ella kontexten. Det är i grunden bra att CI hellre fäller än friar. Det är bättre att CI 

fäller en gång för mycket än att den tillåter praktiker som kränker människors per-

sonliga integritet. Men CI riskerar att märka nya allmännyttiga praktiker som in-

tegritetskränkande. CI verkar inte heller innehålla några inneboende skydd mot att 

                                                 
101 Nissenbaum (2010), s. 103. 
102 Bergström (2014), s. 84. 
103 Nissenbaum (2010), s. 150. 
104 Nissenbaum (2010), s. 159. 
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en praktik sakta förändras och till slut når allmän acceptans. Vilken övervakning är 

rimlig att förvänta sig när teknologin blir allt bättre? Vår inställning till integritet 

förändras konstant, i takt med den tekniska utvecklingen. Nissenbaum kallar det här 

för ”the tyranny of the normal”.105 Hon nämner videokameraövervakning som ett 

exempel. Kameraövervakningen är så omfattande att det vid det här laget är svårt 

att föra en kamp mot praktiken och mot vad som är rimligt att förvänta sig, mot vad 

många redan har accepterat som normalt. Samma sak gäller vår inställning till in-

tegritet på nätet. År 2000, när halva den svenska befolkningen hade fått tillgång till 

internet, var oron för att internet skulle öka möjligheterna för övervakning och kon-

troll utbredd.106 Över hälften av de tillfrågade delade den oron för övervakning. Det 

var en siffra som var ännu högre bland dem som redan använde internet. Oron för 

övervakning försvann dock i takt med att fler började använda internet. År 2011 var 

det relativt få, runt tio procent, som uttryckte oro för övervakning från myndigheter 

och företag. Den siffran har stigit något sedan dess, men oron är inte i närheten av 

vad den var runt millennieskiftet.  

Nissenbaum skriver att invändningarna ställer oss inför ett dilemma: antingen 

accepterar vi att CI bara har ett deskriptivt värde, eller så vidhåller vi att CI också 

har en moralisk komponent och kan användas för att utvärdera informationsprakti-

ker – men med de problem som ovan beskrevs.107 Nissenbaum försöker formulera 

en tredje väg bortom det här dilemmat. Här är inte platsen för ett längre referat. Jag 

kan hoppa till kärnpunkten. Om en informationspraktik bryter mot informations-

normerna så utgör den enligt Nissenbaum en ”prima facie-överträdelse” gentemot 

CI. Det betyder att praktiken vid första anblick utgör en integritetskränkning. Men 

det sista ordet är därmed inte sagt. 

 

At the same time, if a way can be found to demonstrate the moral superiority of new 

practices, this presumption could be overcome and what was recognized as a prima 

facie violation may be accepted as morally legitimate.108 

 

Alltså, om det går att visa att den nya informationspraktiken är moraliskt överlägsen 

så kan den accepteras som moralisk legitim. Men hur gör man det? Enligt vilka 

kriterier? Hur ska man veta om man ska förkasta en ny informationspraktik för att 

den är integritetskränkande eller behålla den eftersom den är moraliskt överlägsen? 

Nissenbaum lösning är att peka på de informationsnormer och värden som gäller i 

den rådande kontexten. Det är gentemot dem som nya informationspraktiker måste 

utvärderas.  

 

                                                 
105 Nissenbaum (2010), s. 160. 
106 Findahl (2014). 
107 Nissenbaum (2010), s. 161. 
108 Nissenbaum (2010), s. 164. 
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The approach I recommend here is to compare entrenched normative practices against 

novel alternatives or competing practices on the basis of how effective each is in sup-

porting, achieving, or promoting relevant contextual values.109 

 

Nissenbaum menar att man bör jämföra olika praktiker och undersöka vilken som 

bäst ser till att tillfredsställa eller understödja kontextens värden. Nissenbaums ”lös-

ning” är ingen lösning i egentlig mening, snarare ett inskärpande av att det krävs 

mycket för att tillåta avsteg från kontextens värden och normer. Vi hamnar i en 

cirkel: kriterierna för att utvärdera huruvida man bör behålla eller förkasta en in-

formationspraktik hämtas från kontexten självt. Det tycks alltså omöjligt att und-

komma CI:s konservativa slagsida. Ett längre försvar av (eller invändning mot) CI 

måste därmed gå in på konservatismens förtjänster och begränsningar. Ett sådant 

försvar bedömer jag ligga utanför uppsatsens ramar. 

Som har framgått ovan kan man resa invändningar mot att använda CI som ett 

verktyg för att utvärdera nya informationspraktiker. För mig väger fördelarna med 

konceptet tyngre. Jag har därför valt att använda CI för att utvärdera bibliotekens 

webbsidors användning av sociala insticksprogram.  

                                                 
109 Nissenbaum (2010), s. 166. 
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Ett nyväckt intresse på svenska bibliotek 

I juli 2015 blev Kilton Public Library i Lebanon, New Hampshire det första biblio-

tek i USA att bli en del av Tor-nätverket för anonym internetsurfning. En Tor-relä 

installerades på biblioteket. En Tor-webbläsare möjliggör för användare att surfa 

på webben anonymt.110 Webbläsaren skickar all trafik över Tor-nätverket. En Tor-

relä innebär i sin tur att biblioteket är en del av Tor-nätverket. Med andra ord, tra-

fiken som skickas genom nätverket går också genom bibliotekets datorer. Relän var 

ett samarbete med Library Freedom Project, en organisation vars syfte är att infor-

mera och utbilda bibliotekarier om övervakning, integritet och digitala verktyg för 

att motverka övervakning.111 Library Freedom Projects säger sig vilja bidra till ett 

integritetscentrerat paradigmskifte hos biblioteken och i det samhälle de stödjer. 

Samma anonymitet som Tor erbjuder tillåter dock användare att kringgå lagens 

tjänstemän. Efter påtryckningar från lokal polis, som hade kontaktats av USA:s de-

partement för inrikes säkerhet, valde biblioteket att stänga ned tjänsten. Men bara 

för en kort period. Organisationer som Electronic Frontier Foundation (EFF) och 

American Library Association (ALA) uttalade sitt stöd för biblioteket och Tor-relän 

togs åter i bruk på biblioteket.112 Tor-relän i Lebanon var ett pilotprojekt som avslu-

tades i november 2015. Sedan dess har Library Freedom Project satt ihop en resurs-

sida för bibliotek och bibliotekarier som vill sätta upp en Tor-relä på sitt bibliotek.113 

Händelsen visar hur kontroversiellt det är i USA för biblioteken att försäkra sig 

om besökarnas integritet. Hur ser det ut i Sverige? Elisabet Ahlqvist på Kungl. 

Biblioteket (KB) känner inte till något bibliotek i Sverige som använder Tor-webb-

läsare och i allmänhet anser hon att integritetstänket är lågt på biblioteken. Det finns 

dock indikationer på att en förskjutning i tankesätt är på gång.  

Den 14 december 2015 anordnades ett så kallat kryptoparty av DFRI i samar-

bete med KB i Stockholm. Ett kryptoparty är ett slags workshops om övervakning 

och digitalt självförsvar. Under ett kryptoparty har man som deltagare möjlighet att 

lära sig mer om kryptering och säkerhet på internet. Deltagarna dyker upp med 

varsin dator, och krypterar i grupp. De som redan har kommit igång med kryptering 

lär ut det de kan till deltagare som kan mindre. Enligt Linus Nordberg på DFRI är 

syftet med träffarna ”att få fler att använda de verktyg som finns tillgängliga för att 

skydda sitt data och sin kommunikation mot obehöriga.”114 Han tillägger att det 

                                                 
110 Tor löser dock inte alla anonymitetsproblem, vilket de villigt erkänner på sin webbsida. Informationen som 

skickas över nätverket är krypterad, men bara fram till den sista noden. Vill man hålla sig säker bör man därför 

kryptera meddelandet innan det skickas in i Tor-nätverket. Tor > About Tor. 
111 Library Freedom Project > Our work. 
112 Setalvad (2016). 
113 Library Freedom Project > Tor exit relays in libraries. 
114 E-postintervju med Linus Nordberg, 2016-05-05. 
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många gånger kan vara ”svårt att ta reda på vad som finns och hur det skall använ-

das utan lite hjälp, speciellt om teknik och datorer inte är ens specialämne”. 

DFRI har anordnat kryptopartyn tidigare. Det här var dock första gången som 

man anordnade ett kryptoparty i samarbete med ett bibliotek. Samma höst, i okto-

ber, besökte DFRI Bibblerian, Hässelby gårds bibliotek. Besöket var uttryckligen 

inspirerat av Library Freedom Project i USA.115 Under biblioteksdagarna 2016 i 

Västerås anordnades vidare ett panelsamtal om ”integritetsfrågor, kryptering, digi-

tal säkerhet och censurfrågor”.116 I augusti samma år annonserades från Kungliga 

biblioteket (KB) om en kommande checklista för integritet på biblioteken.117  

På frågan varför DFRI har valt att inrikta sig mot just bibliotek svarar Nordberg 

att biblioteken är ”ett bildningscenter som når ut till många av dom som behöver 

veta mer om digitalt skydd.” DFRI vill sprida kunskap om digitala rättigheter bland 

dessa grupper, som de tidigare inte har haft så mycket kontakt med. Nordberg menar 

att Library Freedom Project visar hur mycket intresse det finns bland bibliotekarier 

att ”hjälpa medborgarna även med digitala frågor”. Han hoppas att intresset sprider 

sig: ”Vi hoppas att få igång en aktiv rörelse inom bibliotekssverige som arbetar med 

frågor som privatlivsskydd även i Sverige.”118 

Varför det här händer nu 

Det finns alltså indikationer på att frågor om personlig integritet och övervakning 

på bibliotek har väckts i den svenska biblioteksvärlden. Inte mycket i den vägen har 

gjorts tidigare. Enligt Linus Nordberg på DFRI verkar det dock ”hända grejer när 

KB tar tag i frågorna”.119 Marika Alneng är bibliotekarie på Hässelby gårds bibliotek 

som hösten 2015 bjöd in DFRI att hålla en föreläsning om digital säkerhet. På frå-

gan vad de ville uppnå svarar hon ”Vi ville öka medvetenheten om frågorna och 

internt sätta in dem i ett bibloteksperspektiv [sic].”120 Den naturliga följdfrågan att 

ställa sig är: varför händer det här nu? Vad har fått en grupp intresserade bibliote-

karier att argumentera för att biblioteken har ett ansvar att säkra sina användares 

integritet?  

Enligt Elisabet Ahlqvist var det utifrån arbetet med DigiDel som tanken väcktes 

att även jobba med personlig integritet. DigiDel var från början en treårig nationell 

kampanj för ökad digital delaktighet. När kampanjen avslutades 2013 bildades ett 

nätverk med samma syfte som den ursprungliga kampanjen. Nätverkets program-

                                                 
115 Nordberg (2015). 
116 Svensk biblioteksförening (2016). 
117 Biblioteksbladet (2016). 
118 E-postintervju med Linus Nordberg, 2016-05-05.  
119 E-postintervju med Linus Nordberg, 2016-05-05. 
120 E-postintervju med Marika Alneng, 2016-09-07. 
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förklaring lyder: ”Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess möj-

ligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, ser-

vice, information, utbildning och underhållning.”121 Nätverket samlar idag ”lokala, 

regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögsko-

lor, myndigheter, föreningar och företag”.122 

Ahlqvist har varit med sedan DigiDel startade. Genom DigiDel och arbetet med 

att få människor delaktiga på nätet så kommer det, enligt Ahlqvist, ”så småningom 

fram till en punkt då folk börjar tänka på integritet och säkerhet också”.123 I DigiDel 

hade det funnits människor med de här idéerna – det hade varit uppe för diskussion 

tidigare – ”men tiden har inte varit mogen förrän egentligen nu”. För huvudfokuset 

var, enligt Ahlqvist, hela tiden att ”få upp nybörjarna och sällananvändarna”. De 

lätta grupperna har betats av, och nu återstår bara tungt jobb med de grupper av 

människor som återstår. När så pass många har blivit ”digitala” är det kanske dags 

att behöva ”tänka nästa steg”. 

Ahlqvist säger att tiden inte har varit mogen ”förrän egentligen nu”. Vad gör 

att tiden numera är mogen? Vid sidan av det faktum att så pass många människor 

numera är digitalt kompetenta vill jag lyfta fram två anledningar till varför frågan 

om personlig integritet på biblioteken uppfattas som mer akut. 

Digitalt självförsvar - en introduktion från 2015 är en bok som syftar till att ge 

kunskap och tips till hur man kan kommunicera säkrare på internet. I introduktionen 

skriver bokens författare, Martin Edström och Carl Fridh Kleberg, att boken till stor 

del skrevs med anledning av de avslöjanden som gjordes 2013 av Edward Snowden. 

Snowden arbetade som konsult åt NSA (National Security Agency) och samlade 

under tiden in tiotusentals dokument som beskriver NSA:s övervakningsme-

toder.124 2013 flydde han till Hong Kong och gav dokumenten till utvalda journa-

lister. Edström och Kleberg skriver: ”Vi vänder oss i första hand till människor som 

har information de vill ska komma ut till allmänheten – tipsare och uppgiftsläm-

nare.” 125 Ett samlingsnamn för dessa tipsare och uppgiftslämnare är ”visselblå-

sare”. En visselblåsare är en person som vill komma i kontakt med medier för att 

avslöja oegentligheter i samhället. I boken ger författarna handfasta tips till hur en 

visselblåsare kan gå tillväga. 

Ahlqvist uppmärksammar ett avsnitt från boken som handlar om att försöka 

kommunicera från en neutral miljö. Edström och Kleberg ger tipset att i första hand 

använda din privata dator i stället för din arbetsdator, för på arbetsdatorn finns ris-

ken att någon läser dina e-postmeddelanden. ”Ju mer neutral miljö du väljer, desto 

svårare blir det att spåra informationen – och samtalet – till just dig.” 126 Om du inte 

kan använda din egen dator ger författarna rådet att använda en väns dator – eller ta 

                                                 
121 DigiDel > Om oss. 
122 DigiDel > Om oss. 
123 Intervju med Elisabet Ahlqvist, 2016-04-01.  
124 Schneier (2015), s. 20. 
125 Edström & Kleberg (2015), s. 5. 
126 Edström & Kleberg (2015), s. 31. 
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dig till ett allmänt bibliotek. Problemet med författarnas råd är den digitala säker-

heten på svenska bibliotek, som Ahlqvist menar är låg. Den låga säkerhetsnivån är 

enligt Ahlqvist ett problem i förhållande till bibliotekets uppdrag att värna yttran-

defriheten. Om en visselblåsare vill träffa en journalist för att avslöja ett missför-

hållande så är biblioteken en plats där något sådant ska få äga rum. Oegentligheter 

i samhället ska få komma fram och man måste som källa kunna känna sig trygg om 

att man kommer att vara skyddad och inte kommer att bli avslöjad. 

Ahlqvist motiverar alltså sitt engagemang genom att peka på visselblåsare och 

de avslöjanden om statlig övervakning som gjordes av Edward Snowden 2013. En 

annan anledning till att frågan om personlig integritet på biblioteken numera upp-

fattas som mer akut är skyddsbehovet hos vissa utsatta grupper. Det kan handla om 

offentliga människor som får mycket hot. Det kan också handla om kvinnor som 

befinner sig i patriarkala strukturer, oavsett om det handlar om en kvinna som för-

följs av en tidigare make, eller en dotter i en familj som vill ha kontroll på vad 

döttrarna tar sig för. Enligt Ahlqvist: 

 

Om de är i en sådan situation att de behöver samhällets hjälp och behöver uppmärk-

samma någon på sin situation, så behöver de ha en mycket högre integritet på sin 

trafik, än vad biblioteket egentligen kan erbjuda.127 

 

Ahlqvist berättar att vissa bibliotek har så låg säkerhet på sitt nätverk att det är 

väldigt lätt att övervaka det. Om en ung kvinna sitter vid en av datorerna och för-

söker prata med socialtjänsten eller med ungdomshälsan så kan någon sitta i en 

fåtölj en bit bort därifrån och övervaka hela hennes trafik.  

Skyddsbehovet är även stort bland de människor som nyligen har kommit till 

Sverige. 2014 sökte 81 301 människor asyl i Sverige.128 2015 hade den siffran stigit 

till 162 877, främst på grund av inbördeskriget i Syrien. Huvuddelen av dessa sökte 

asyl sommaren och hösten 2015. Ahlqvist kopplar det ökade intresset för integri-

tetsfrågor på biblioteken till skyddsbehovet bland de flyktingar som anlände till 

Sverige sommaren och hösten 2015: ”… det var en allmän känsla vi hade, att i och 

med att dom kommer så höjdes angelägenhetsgraden att börja titta på de här frå-

gorna.”129 

Vilket skyddsbehov har de nyanlända flyktingarna? Enligt Ahlqvist handlar det 

om att de personer som anländer till Sverige inte vill avslöja var de befinner sig 

någonstans. Det har hänt att kriminella ligor i hemlandet får reda på individens geo-

position och sedan tar gisslan bland den släkt och familj som är kvar i landet och 

kräver en lösesumma. Människor som har tagit sig till Sverige eller Tyskland för-

väntas helt enkelt ha de resurser som krävs för att betala lösesumman. 

                                                 
127 Intervju med Elisabet Ahlqvist, 2016-04-01. 
128 Migrationsverket, ”Asylsökande till Sverige under 2000-2015”. 
129 Intervju med Elisabet Ahlqvist, 2016-04-01. 
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Det faktum att så pass många numera är digitalt kompetenta har gjort så att 

frågor om digital säkerhet och integritet har fått en mer framträdande plats. Det är 

frågor som har aktualiserats av Snowden-avslöjandena och det skyddsbehov som 

krävs av utsatta grupper av människor i samhället och av asylsökande som inte vill 

avslöja sin geoposition. Tiden är numera ”mogen”. 

Vad biblioteken skulle kunna erbjuda 

Den digitala säkerheten på svenska bibliotek är enligt Elisabet Ahlqvist låg. Om 

man utgår från att det är riktigt, vad skulle biblioteken kunna erbjuda? Hon pekar 

på två saker. För det första måste biblioteken erbjuda rimligt hög säkerhetsnivå på 

den befintliga IT-miljön. För det andra finns det möjlighet för biblioteken att gå 

vidare och också undervisa om digitalt självförsvar och/eller låta biblioteket erbjuda 

anonymiseringstjänster. Det ena handlar om att se till så att det egna nätverket inte 

”läcker”, det andra handlar mer om att jobba aktivt för att motarbeta övervakningen. 

Ett bibliotek som jobbar med digitalt självförsvar har möjlighet att undervisa 

användarna om vilka integritetshöjande verktyg som finns tillgängliga. Som Linus 

Nordberg på DFRI underströk apropå de kryptopartyn som har anordnats kan det 

”vara svårt att ta reda på vad som finns och hur det skall användas utan lite hjälp, 

speciellt om teknik och datorer inte är ens specialämne.” Biblioteken skulle kunna 

avhjälpa det problemet genom att på olika sätt undervisa i de digitala verktyg som 

finns tillgängliga. Bibliotekens lokaler skulle kunna användas för undervisning i 

digitalt självförsvar eller för kryptopartyn. 

Ytterligare ett steg vore att – precis som biblioteket i Lebanon – erbjuda tjäns-

terna på bibliotekets datorer. Men även om man kommer fram till att det är att gå 

för långt att till exempel installera webbläsaren Tor på bibliotekens datorer eller 

sätta upp en Tor-relä, är det fullt möjligt att endast erbjuda undervisning om digital 

säkerhet. Så vilka digitala verktyg finns tillgängliga? Anonymiseringstjänster ligger 

i en konstant strid med olika försök att övervaka dina rörelser på internet – vilket 

innebär att en uppräkning snabbt blir inaktuell. Men några exempel på integritets-

höjande verktyg kan nämnas, så som webbläsaren Tor, den krypterade meddelan-

deappen Signal och spårningsskyddsfunktionen Do not Track.  

Brottslighet via biblioteken 

Biblioteket i Lebanon kände sig ett tag tvunget att stänga ner sin Tor-relä efter på-

tryckningar från polisen. Exemplet visar att det inte är okontroversiellt för biblio-

teken att arbeta med integritet och digital säkerhet och erbjuda sina användare ano-
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nym webbsurfning. Exemplet får en särskild klangbotten i USA, där polismyndig-

heterna efter 11 september-attackerna 2001 valde att fokusera på just biblioteken.130 

Detta eftersom det uppdagades att terroristerna ansvariga för attackerna hade använt 

sig av bibliotekens datorer för att kommunicera. 

Frågan om brottslighet återkommer i diskussioner om Tor och andra liknande 

anonymiseringstjänster. På frågan om vad riskerna är med att biblioteken erbjuder 

anonymiseringstjänster svarar Marika Alneng ”vår utrustning och vårt nät kan an-

vändas för oegentligheter, det är alltid dilemmat”.131 På samma gång som man skyd-

dar användarnas integritet på internet riskerar man också att skydda brottsliga akti-

viteter.  

Den stora skillnaden mellan Tor och en vanlig webbläsare är att trafiken som 

går genom Tor inte sparas i några biblioteksloggar. Det finns inget att lämna ut om 

polisen begär att få veta vad datorerna har använts till. Elisabet Ahlqvist berättar att 

flera bibliotek dessutom har släppt kravet på att identifiera sig för att få låna dato-

rerna. Hon kopplar den förändringen till alla asylsökande som kom sommaren och 

hösten 2015. Många av de asylsökande saknar identitetshandlingar eller fastställd 

identitet. Det blev ohållbart att hålla kvar vid kravet vid identifikation, eftersom det 

skulle innebära att man stänger ute en grupp som man verkligen vill hjälpa. Många 

bibliotek har därför ett helt öppet nätverk – det är bara för bibliotekets besökare att 

logga på. Ahlqvist fortsätter: 

 

Och då har vi ju redan släppt den här kopplingen som polisen ofta har efterfrågat, för 

då har dom ju sagt så här: vi vet att det skett ett brott från den här datorn, vid det här 

datumet, mellan dom här timmarna. Och då har man ju kunnat gå in i loggarna och se 

att ja, men det var den här personen som öppnade den sessionen. Det kan man ju ändå 

inte göra längre (...) utan då kan man ju säga okej, nån användare hade en dator här, 

just när det här skedde, men det är öppet, vi vet inte vem det var.132  

 

Risken med anonymiseringstjänster är alltså att bibliotekens utrustning och nät kan 

användas för brottsliga syften. Om ett bibliotek installerar en Tor-relä kommer de-

ras utrustning oundvikligen att ”bidra” till brottslighet. Detta eftersom det är omöj-

ligt att veta vilken trafik som går igenom bibliotekets datorer och brottsliga aktivi-

teter förekommer på Tor-nätverket. Grundproblemet gäller för varje anonymise-

ringsverktyg. På samma gång som man skyddar användarnas integritet på internet 

riskerar man också att underlätta för brottsliga aktiviteter. Det går ändå att argu-

mentera för att det är värt det, att andra skäl väger tyngre. Enligt Ahlqvist är biblio-

tekets grundtanke och skyddet för värnlösa viktigare än det faktum att samma in-

tegritetsskydd skulle kunna skydda även brottsliga aktiviteter. De brottsliga aktivi-

teterna hade ägt rum ändå, men de värnlösa har kanske ingen annanstans än biblio-

teken att vända sig till. 

                                                 
130 Zimerman (2010), s. 10. 
131 E-postintervju med Marika Alneng, 2016-09-07. 
132 Intervju med Elisabet Ahlqvist, 2016-04-01. 



 38 

Många diskussioner om personlig integritet och anonymitet slutar i konflikt 

mellan skilda värden. Det blir en fråga om vilket som väger tyngst: människors rätt 

till integritet och bibliotekets grundtanke om fri information, eller samhällets behov 

av att upptäcka och bestraffa brottslighet. Vad som behövs är kriterier för att avgöra 

vilket som ska väga tyngst.  
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Undersökning 

I det här avsnittet presenteras min undersökning av ett antal kommunbiblioteks 

webbsidor. Jag undersökte deras användning av sociala insticksprogram, mer spe-

cifikt deras användning av Facebooks gilla- eller dela-knapp. Resultatet från under-

sökningen ligger till grund för utvärderingen i nästa avsnitt. Först några ord om 

sociala insticksprogram. 

Om sociala insticksprogram 

Ett socialt insticksprogram består av några rader kod som kan användas på externa 

webbsidor för att dela innehåll på sociala medier. Jag valde att fokusera på Fa-

cebooks sociala insticksprogram: knappar för att ”gilla” eller ”dela” innehåll på Fa-

cebook. Facebooks sociala insticksprogram lanserades den 21 april 2010, och upp-

märksammades strax för sina integritetsproblem.133  

Om du är inloggad på Facebook och besöker en sida som har ett socialt insticks-

program så skickas genast information om dig till Facebook. Informationen består 

enligt Facebook av ”ditt användar-id, webbplatsen du besöker, datum, tid och annan 

webbläsarrelaterad information”.134 Om du inte är inloggad på Facebook eller inte 

ens har ett Facebook-konto skickas ändå information om dig till Facebook. Det 

handlar i sådana fall om ”mer begränsad information”, men utifrån Facebooks egen 

beskrivning av sociala insticksprogram framgår att det handlar om ”den webbsida 

du besöker, datum, tid och annan webbläsarrelaterad information”.135 Det vill säga, 

om exakt samma saker – förutom användar-id – som skickas till Facebook om du 

är inloggad Facebook-användare. Facebook påstår att informationen registreras för 

att ”göra din upplevelse av webbplatsen mer personlig och förbättra våra produk-

ter.”136 Informationen som Facebook får från de sociala insticksprogrammen an-

vänds för att visa ”intressantare och mer användbara annonser” för användarna. 

De sociala insticksprogrammen möjliggör för Facebook att spåra människor 

utanför Facebook, alldeles oavsett om du är inloggad på Facebook eller helt saknar 

Facebook-konto.137 Facebook bygger sålunda upp en enorm databas över vilka 

webbsidor som människor besöker och när. Det är en databas som expanderar i takt 

                                                 
133 McCullagh (2010). 
134 Facebook > Hjälp > Appar, spel och betalningar > Om sociala insticksprogram. 
135 Facebook > Hjälp > Appar, spel och betalningar > Om sociala insticksprogram. 
136 Facebook > Hjälp > Appar, spel och betalningar > Om sociala insticksprogram. 
137 Facebook har en databas över personer som saknar Facebook-konto. Även om du gör ditt bästa för att und-

vika övervakningen är risken stor att du fortfarande spåras. Internetföretag kan skaffa sig information om dig 

genom andra människor. Oavsett vilken e-posttjänst du använder har Google tillgång till all e-post som du har 

skickat till (eller som har skickats till dig från) Gmail-adresser. Schneier (2015), s. 31. 
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med att fler webbsidor medverkar genom att installera sociala insticksprogram. De 

sociala insticksprogrammen är ett exempel på att övervakningen blir mer och mer 

osynlig.138 I takt med att teknologin blir bättre blir det allt svårare att synliggöra 

övervakningen.139 Och det känns mindre integritetskränkande för människor att spå-

ras av diverse företag på internet än att till exempel förföljas av en privatdetektiv. 

Det här gör att vi i framtiden kan komma att samtycka till ännu mer övervakning, 

utan att riktigt veta vad det är vi samtycker till. 

Urval 

Användningen av Facebooks gilla- och delaknappar begränsar sig antagligen inte 

bara till svenska kommunbibliotek, men jag valde att undersöka kommunbiblio-

teken eftersom de bland annat riktar sig till de grupper i samhället som har mest 

behov av en hög integritetsnivå. 

Sverige har 290 kommuner uppdelade på 21 län. För att antalet undersökta 

webbsidor skulle bli hanterbart valde jag att avgränsa mig till ungefär en femtedel 

av kommunerna. Jag ville dock kunna generalisera resultatet till alla kommuner i 

Sverige och för att göra det krävdes ett sannolikhetsurval. Det finns flera olika typer 

av sannolikhetsurval.140 Ett obundet slumpmässigt urval hade kunnat fungera, men 

det fanns ingen anledning att utgå från att användningen av sociala insticksprogram 

var jämnt fördelad över hela landet. Och med ett obundet slumpmässigt urval hade 

det inte funnits någon garanti för att jag hade fått en representativ fördelning utifrån 

länstillhörighet. Jag gjorde därför ett stratifierat slumpmässigt urval. I ett stratifierat 

slumpmässigt urval stratifierar man populationen utifrån ett visst kriterium, sedan 

väljer man slumpmässigt ut ett visst antal undersökningsobjekt från varje stratum.141 

Jag stratifierade populationen (antalet kommuner) utifrån länstillhörighet och valde 

slumpmässigt ut en femtedel av biblioteken från varje län. I det fall det bara fanns 

en kommun i länet (Gotland) valde jag att ändå ta med kommunen i undersök-

ningen. 59 kommuner valdes ut av 290. Det är en dryg femtedel av den totala po-

pulationen. (59x5 = 295) Ett stratifierat slumpmässigt urval säkerställer, som Alan 

Bryman har skrivit, ”att urvalet kommer att vara fördelat på samma sätt som popu-

lationen i termer av det stratifieringskriterium vi valde”.142 Urvalet presenteras i ta-

bell 1. 

                                                 
138 Schneier (2015), s. 30; Zimerman (2009), s. 9. 
139 Konstnären och kulturgeografen Trevor Paglen har arbetat med att försöka synliggöra övervakningen. I sitt 

konstnärskap har han tagit fotografier av den infrastruktur som gör övervakningen möjlig: kablar som går längs 

botten på Atlanten och NSA:s högkvarter i Maryland. Kiss (2014). 
140 Bryman (2011), s. 183 f. 
141 Bryman (2011), s. 185-186. 
142 Bryman (2011), s. 186. 
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Tabell 1. Stratifierat slumpmässigt urval av Sveriges kommuner, med länstillhörighet som stratifie-
ringskriterium. 

Län Antal kommuner Stratifierat urval 

Blekinge 5 1 

Dalarna 15 3 

Gotland 1 1 

Gävleborg 10 2 

Halland 6 1 

Jämtland 8 2 

Jönköping 13 3 

Kalmar 12 2 

Kronoberg 8 2 

Norrbotten 14 3 

Skåne 33 6 

Stockholm 26 5 

Södermanland 9 2 

Uppsala 8 2 

Värmland 16 3 

Västerbotten 15 3 

Västernorrland 7 1 

Västmanland 10 2 

Västra Götaland 49 10 

Örebro 12 2 

Östergötland 13 3 

 290 59 

 

Undersökningen gick till sålunda: på bibliotekens webbsidor letade jag efter Fa-

cebooks sociala insticksprogram, gilla- eller dela-knappar.143 För de webbplatser 

som använde gilla- eller dela-knappar letade jag efter information till besökarna. I 

vilken grad informeras besökare om vad de sociala insticksprogrammen skickar 

iväg för information till Facebook? Undersökningen genomfördes perioden 29 sep-

tember–2 oktober 2016. 

Jag sprang ganska tidigt in i problem. Undersökningen försvårades av att det 

inte alltid är helt klart vad som ska räknas som bibliotekens ”webbsida”. Det finns 

en hel flora av varianter, och vissa avvägningar var tvungna att göras. Ibland saknar 

kommunens bibliotek en egen webbsida, och all information om biblioteken finns 

på kommunens webbplats. I de fallen räknade jag den flik på kommunens webbplats 

                                                 
143 Det räckte alltså INTE med att biblioteken enbart länkade till sin Facebooksida. Jag letade efter gilla- eller 

delaknappar, det är de som skickar information till Facebook. 



 42 

som var ägnad åt biblioteken som bibliotekens ”webbsida”. Om jag hittade en gilla- 

eller delaknapp på den fliken så flaggade jag kommunen.  

Ibland har kommunbiblioteken en egen webbsida. Men även när biblioteken 

har en egen webbsida så finns det alltid viss information om kommunens bibliotek 

på kommunens webbplats. Om jag hittade sociala insticksprogram på bibliotekens 

egen webbsida (eller på både kommunens och bibliotekens webbsida) så flaggade 

jag kommunen. Svårigheten uppstod när det fanns sociala insticksprogram på kom-

munens webbplats, men inte på bibliotekens egen webbsida. Hur ska dessa fall han-

teras? 

Jag valde till slut att inte flagga de kommuner där det förekommer sociala in-

sticksprogram på kommunens webbsida men inte på bibliotekens webbsida. Detta 

trots att många biblioteksanvändare antagligen tar sig till bibliotekens egna webb-

sidor genom kommunens webbplats – och om det finns sociala insticksprogram på 

kommunens webbplats så skickas det information om internetbesökarna till Fa-

cebook. Men det går att ta sig till bibliotekens webbsidor på andra sätt, till exempel 

genom att använda en sökmotor. Det viktiga för en undersökning som den jag har 

genomfört måste vara i vilken mån en biblioteksanvändare på webben stöter på so-

ciala insticksprogram om hen försöker hitta information om vad som händer på 

biblioteken, om hen letar efter öppettider eller vill söka i katalogen. Jag valde därför 

att enbart flagga kommunernas webbsidor i de fall biblioteken saknade en egen 

webbsida.  

Resultat av undersökningen 

Av de 59 kommuner jag valde ut så hittade jag sociala insticksprogram på 20 av de 

undersökta webbsidorna.  

Piteå kommun är ett exempel på en kommun där det finns sociala instickspro-

gram både på kommunens webbplats och på bibliotekens webbsida. Under fliken 

om bibliotek på kommunens webbplats kan man dela innehåll till Linkedin, Twitter 

och Facebook. Biblioteken i Norrbottens län har en gemensam webbsida – 

Bibblo.se – och även där kan man, under fliken för Piteås bibliotek, dela innehåll 

på Facebook, Twitter och Google Plus. Att biblioteken i Norrbotten har en gemen-

sam webbsida gör att de övriga biblioteken jag valde för Norrbottens län, Pajala och 

Överkalix, också flaggades i min undersökning. 

Femton bibliotek i min undersökning saknade egen webbsida. I dessa fall flag-

gades kommunerna om kommunens webbsida hade sociala insticksprogram. Ett 

exempel är biblioteken i Strömstad kommun som saknar egen webbsida. Vill man 

ha information om biblioteken i Strömstad så måste man surfa in på kommunens 

webbsida, där man också kan välja att ”tipsa en vän” genom att skicka ett mejl eller 
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dela innehållet på Facebook. Vårgårda kommun, som likt Strömstads kommun lig-

ger i Västra Götalands län, har inte heller en egen webbsida för biblioteken. Till 

skillnad från Strömstads kommun saknar besökare på kommunens webbsida dock 

– vad jag kan se – möjligheter att dela innehåll på sociala medier. 

Jag hittade alltså sociala insticksprogram på 20 av de 59 undersökta webbsi-

dorna. Räknar man även med de fall där det fanns sociala insticksprogram på kom-

munens men inte på bibliotekens webbsida stiger den siffran till 35. Krokom ligger 

i Jämtlands län. På kommunens webbsida, under fliken för bibliotek, kan man dela 

innehåll på Facebook och Twitter. På bibliotekens egen webbsida – Bibliotek-

Mitt.se, ett samarbete mellan biblioteken i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ra-

gunda, Strömsund, Åre och Östersund – har man däremot inte den möjligheten. 

Tabell 2 visar undersökningens resultat.  
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Tabell 2. Antalet kommunbibliotek med webbsidor som innehåller sociala insticksprogram, Fa-
cebooks gilla- eller delaknappar. 

Län Antal kommuner Stratifierat urval 
Antal med sociala 

insticksprogram 

Blekinge 5 1 1 

Dalarna 15 3 1 

Gotland 1 1 0 

Gävleborg 10 2 2 

Halland 6 1 1 

Jämtland 8 2 0 

Jönköping 13 3 0 

Kalmar 12 2 0 

Kronoberg 8 2 1 

Norrbotten 14 3 3 

Skåne 33 6 4 

Stockholm 26 5 0 

Södermanland 9 2 0 

Uppsala 8 2 1 

Värmland 16 3 0 

Västerbotten 15 3 0 

Västernorrland 7 1 0 

Västmanland 10 2 1 

Västra Götaland 49 10 4 

Örebro 12 2 0 

Östergötland 13 3 1 

 290 59 20 

 

Tjugo av de undersökta webbsidorna använde vid undersökningstillfället sociala 

insticksprogram och skickade därmed information om webbplatsens besökare till 

Facebook, även när dessa besökare inte är inloggade på Facebook eller helt saknar 

Facebook-konto. Inte på någon av dessa webbsidor upplystes besökare om att in-

formation om dem slussades vidare till ett multinationellt privat företag. Bristen på 

information står i bjärt kontrast till den information som besökarna tillhandahålls 

om webbkakor eller cookies. En webbkaka är en liten textfil som sparas på besöka-

rens dator. Skillnaden beror på att området är lagreglerat. Sedan juli 2003 måste 

alla som besöker svenska webbsidor upplysas om vad webbkakorna används till 

och ges möjligheten att vägra sådan användning av webbkakorna.144 Webbsidorna 

                                                 
144 6 kap. 18 § lagen om elektronisk information, LEK (2003:389). 
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gav utförliga beskrivningar om vad webbkakorna innebär, och hur man kan stänga 

av användandet av webbkakor i olika webbläsare. 

I vilken mån kan resultatet generaliseras till resten av Sverige? Ett sannolik-

hetsurval ger bra möjligheter att generalisera resultaten till populationen i helhet. 

Undersökningen säger dock ingenting om användningen av sociala insticksprogram 

på andra typer av webbsidor, utan kan bara användas för att säga någonting om 

svenska kommunbiblioteks webbsidor. Det är inte tillåtet att generalisera resultatet 

utanför populationen.145 Som Bryman har slagit fast ökar undersökningens tillförlit-

lighet med urvalets absoluta, inte relativa, storlek.146 Om urvalets storlek ökar så 

ökar också dess precision. Att jag valde ut 59 kommuner ger dock en tillräckligt 

hög tillförlitlighet för att säga någonting om hur det ser ut i resten av landet. 

Uträkningen ser ut som följer. Jag hittade sociala insticksprogram på 20 av de 

59 webbsidorna. 20 genom 59 är ungefär 0.34. Den totala populationen (290) mul-

tiplicerat med 0.34 ger 98.6. Ett knappt hundratal av kommunbiblioteken, eller vart 

tredje bibliotek, använder alltså sociala insticksprogram och ger ifrån sig informat-

ion om sina besökare till en tredje part.  

                                                 
145 Bryman (2011), s. 199. 
146 Bryman (2011), s. 191. 
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Utvärdering 

I det här avsnittet utvärderar jag användningen av sociala insticksprogram på kom-

munbibliotekens webbsidor med hjälp av konceptet contextual integrity. Nissen-

baum formulerar alltså en beslutsheuristik för att beskriva och utvärdera olika in-

formationspraktiker. Punkt 1-6 används för att beskriva när en viss informations-

praktik bryter mot den personliga integriteten, punkt 7-9 används för att också fö-

reskriva vad som bör göras. 

 

1. Describe the new practice in terms of information flows.  

2. Identify the prevailing context. (…) 

3. Identify information subjects, senders, and recipients.  

4. Identify transmission principles.  

5. Locate applicable entrenched informational norms and identify significant 

points of departure.  

6. Prima facie assessment: (…) A breach of informational norms yields a 

prima facie judgment that contextual integrity has been violated because 

presumptions favors the entrenched practice.  

7. Evaluation I: Consider moral and political factors affected by the practice 

in question. (…) 

8. Evaluation II: Ask how the system or practices directly impinge on values, 

goals, and ends of the context. In addition, consider the meaning or signifi-

cance of moral and political factors in light of contextual values, ends, pur-

poses, and goals. (…) 

9. On the basis of these findings, contextual integrity recommends in favor of 

or against systems or practices under study. (…)147  

 

Jag har nu för avsikt att gå igenom utvärderingsstegen punkt för punkt. Punkt 1 

handlar om att beskriva den nya praktikens informationsflöden. Jag är intresserad 

av webbsidornas användning av sociala insticksprogram. Vad dessa sociala in-

sticksprogram innebär för besökarna på webbsidorna har jag redan varit inne på. 

Insticksprogrammen skickar information om webbsidans besökare till Facebook. 

Det här sker (vilket undersökningen visade) utan besökarnas kännedom eller med-

givande. De sociala insticksprogrammen bidrar sålunda till Facebooks insamling av 

data om människor.  

Här vill jag föregripa två punkter, nämligen punkt 3 och 4. Punkt 3 går ut på att 

identifiera ”information subjects, senders, and recipients”. Vad är det som skickas 

                                                 
147 Nissenbaum (2010), s. 182. 
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till Facebook genom de sociala insticksprogrammen? Enligt Facebook själva hand-

lar det om ”ditt användar-id, webbplatsen du besöker, datum, tid och annan webb-

läsarrelaterad information”.148 Mottagare av informationen är Facebook. Facebook 

påstår att de samlar ihop informationen för att ”göra din upplevelse av webbplatsen 

mer personlig och förbättra våra produkter.”149 Men vem är sändare? Jag vill argu-

mentera för att sändare INTE är de människor som besöker bibliotekens webbsidor. 

Sändare är inte heller biblioteken. Informationsflödets sändare är däremot de rader 

kod som installerats på webbsidorna och som samlar ihop information om webbsi-

dans besökare. Därmed har jag också avhandlat punkt 4, att svara på frågan hur 

överföringen av information går till. Punkt 2 handlar om att identifiera kontexten. 

Jag betraktar i den här uppsatsen biblioteket som en kontext. 

Biblioteket som kontext 

Tidigare framgick att en kontext är en strukturerad social inramning, bestående av 

vissa roller, aktiviteter, normer och värden. Jag vill betrakta biblioteket som en kon-

text. Rollerna är på förhand givna: antingen är du bibliotekarie, eller så är du lånta-

gare. Vad för slags aktiviteter sker på ett bibliotek? En snabb uppräkning ger vid 

handen: människor som botaniserar i hyllorna, läser böcker och tidskrifter, pluggar, 

surfar vid datorerna, ställer frågor. Uppräkningen gäller dock bara låntagarnas ak-

tiviteter. En fullständig uppräkning hade också innehållit bibliotekariernas arbets-

uppgifter: ställa tillbaka böcker på hyllorna, svara på frågor, boksamtal, ordna pro-

gramaktiviteter, internetkurser, och så vidare. 

Nissenbaum skriver att man bör vara uppmärksam på andra kontexter som är 

underställda kontexten i fråga.150 Det finns naturligtvis många olika slags bibliotek: 

folkbibliotek, forskningsbibliotek, skolbibliotek och företagsbibliotek. Jag kommer 

i den här uppsatsen inte att diskutera vad det eventuellt skulle kunna innebära för 

analysen, men gissningsvis kräver ett företagsbibliotek en lägre integritetsnivå än 

ett folkbibliotek. Detta eftersom syftet med ett företagsbibliotek är underställd fö-

retagets mål, det vill säga att gå med vinst. Syftet med ett folkbibliotek är ett helt 

annat. 

För den här uppsatsens vidkommande är datoranvändningen på biblioteken av 

intresse. Hur utbredd är internetanvändningen på biblioteken? I den nationella 

SOM-undersökningen från 2012 uppgav tio procent av de kvinnliga och åtta pro-

cent av de manliga biblioteksbesökarna att de någon gång per halvår eller oftare 

hade använt internet på biblioteket.151 Som en jämförelse uppgav 54 procent av 

                                                 
148 Facebook > Hjälp > Appar, spel och betalningar > Om sociala insticksprogram. 
149 Facebook > Hjälp > Appar, spel och betalningar > Om sociala insticksprogram. 
150 Nissenbaum (2010), s. 182. 
151 Höglund (2013), s. 348–349. 
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kvinnorna och 43 procent av männen att de hade besökt biblioteket för att låna 

böcker.152 Som framgår använder människor biblioteket främst till att låna böcker. 

Undersökningen visar emellertid att internetanvändningen har kommit att bli en 

central del av bibliotekets informationstjänster. 

Så mycket om de aktiviteter som äger rum på biblioteken. En kontext utmärks 

också av dess normer och värden. Först kan konstateras att människor känner ett 

högt förtroende för biblioteken, till skillnad från många andra institutioner i sam-

hället. Biblioteken hör till de samhällsinstitutioner som svenskarna har högst för-

troende för. I den nationella SOM-undersökningen 2012 framgår att förtroendet är 

högst bland de som använder biblioteken.153 Bland dem som aldrig besöker biblio-

teken ligger andelen som känner mycket stort eller ganska stort förtroende för 

biblioteken på 51 procent. Bland dem som har besökt ett bibliotek någon gång de 

senaste 12 månaderna ligger den siffran på 71 procent, för att stiga till över 90 pro-

cent bland dem som besöker ett bibliotek någon gång i månaden eller någon gång i 

veckan. Värt att påpeka är att andelen människor som känner ganska litet eller 

mycket litet förtroende för biblioteket är försvinnande liten. Endast tre procent av 

de som aldrig besöker biblioteken uppger att de känner ganska litet eller mycket 

litet förtroende för biblioteken. Siffran är ännu lägre bland de människor som besö-

ker biblioteken oftare.  

Vilka informationsnormer tas för givna på bibliotek? Som Magdalena Sö-

derqvist slog fast i en uppsats från 2002 är bibliotekarier övertygade om att biblio-

teken har en viktig samhällsfunktion som försvarare av den intellektuella friheten.154 

Bibliotekens informationsnormer sammanfattas väl av Elisabet Ahlqvist: 

 

… bibliotekets grundtanke är ju att informationen ska vara fri och du ska kunna an-

vända den informationen utan att vara rädd för att någon annan får reda på det eller 

kan använda det mot dig på nåt sätt.155 

 

Som ändamålsparagrafen i bibliotekslagen slår fast: biblioteken ska verka för ”fri 

åsiktsbildning”. Denna poäng återkommer i avsnittet om bibliotekens uppdrag. 

Hand i hand med detta följer ett försvar för biblioteksanvändares integritet. Som 

bl.a. Aimee Fifarek har noterat så har bibliotekarier traditionellt värnat om sina an-

vändares integritet.156 Det är sekretess på boklånen och ingen kan begära att få reda 

på någon annans låneaktivitet.157  

                                                 
152 SOM-undersökningen grumlas av att valalternativen inte är klart avgränsade från varandra. 15 procent av 

kvinnorna och 19 procent av männen uppgav att de hade ”sökt information/fakta”, men det framgår inte om 

biblioteksbesökarna gjorde det genom att bläddra i böcker eller tidskrifter, eller om de använde den internet-

service som biblioteken tillhandahåller. Värdet av undersökningen hade varit större om den gjorde skillnad på 

olika medieteknologier.  
153 Höglund (2013), s. 350–352. 
154 Söderqvist (2002), s. 76. 
155 Intervju med Elisabet Ahlqvist, 2016-04-01. 
156 Fifarek (2002), s. 367. 
157 40 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Allmänheten har alltså högt förtroende för biblioteken och de informationsnor-

mer som råder på ett bibliotek handlar om att biblioteken är försvarare av den intel-

lektuella friheten. Bibliotekets värden är dess mål. Dessa kommer till uttryck i styr-

dokument, i biblioteksplaner och bibliotekslagen. På frågan om det är viktigt att 

skapa digitala miljöer med personlig integritet svarar Marika Alneng att det är en 

fråga ”som vi har delansvar för som bibliotek, vi har ju bibliotekslag, IFLAmanifest 

och FNs deklaration om mänskliga rättigheter som bas i vårt uppdrag”.158 Låt mig 

börja med bibliotekslagen, som reglerar det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. 

I ändamålsparagrafen i bibliotekslagen 2 § står följande.  

 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska sam-

hällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.159 

 

Biblioteken ska alltså verka för demokratin genom att bidra till ”kunskapsför-

medling och fri åsiktsbildning”. Internationella deklarationer om biblioteken är mer 

explicita vad gäller integritet. Bibliotekens internationella manifest (författad av 

IFLA och Unesco) från 2014 slår fast att  

 

Bibliotek och informationstjänster ska skydda varje användares rätt till integritet och 

konfidentialitet vad beträffar vilken information som söks eller inhämtas och vilka 

resurser som används, lånas, förvärvas eller överförs.160 

 

Biblioteken har enligt manifestet ett ansvar att skydda användarnas integritet. I sina 

rekommendationer om integritet, ”Statement on Privacy in the Library Environ-

ment”, som antogs 14 augusti 2015, är IFLA ännu mer uttalade vad gäller elektro-

nisk övervakning. 

 

Library and information services should reject electronic surveillance and any type of 

illegitimate monitoring or collection of users’ personal data or information behaviour 

that would compromise their privacy and affect their rights to seek, receive and impart 

information.161 

 

Bibliotek bör alltså motverka elektronisk övervakning och all insamling av använ-

dares personliga data eller informationsbeteende som påverkar deras rätt att söka, 

ta emot och skicka information. Det här rådet blir viktigare när man känner till en 

av de största riskerna med övervakningen, nämligen att människor internaliserar 

övervakningen. Om människor börjar agera som om de vore övervakade eftersom 

de inte vet när eller hur de är övervakade – om de börjar undvika att söka på vissa 

saker eller anpassar sina sökningar – så är det någonting som i allra högsta grad 

påverkar deras rätt att ”söka, ta emot och skicka information”. 

                                                 
158 E-postintervju med Marika Alneng, 2016-09-07. 
159 2 § bibliotekslagen (2013:801). 
160 Bibliotekens internationella manifest (2014). 
161 IFLA (2015) 
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Inte nog med det: bibliotek bör enligt IFLA också erbjuda vägledning i datasä-

kerhet och integritetsarbete, vad jag i den här uppsatsen har valt att kalla digitalt 

självförsvar. Information om hur man kan säkra sin integritet bör vara en del av 

bibliotekets informationstjänster. 

 

Data protection and privacy protection should be included as a part of the media and 

information literacy training for library and information service users. This should 

include training on tools to use to protect their privacy. 

 

IFLA:s rekommendationer är alltså att digital säkerhet bör läras ut av biblioteken. 

Bibliotekets besökare bör få träning i vad man kan göra för att säkra sin personliga 

integritet.  

En prima facie-överträdelse  

Innan jag undersöker punkt 5 och 6 i Nissenbaums beslutsheuristik kan det vara bra 

att påminna om vad jag har gjort. Jag har beskrivit den nya praktikens informat-

ionsflöden (1), identifierat kontexten (samt kontextens informationsnormer och 

värden) (2), identifierat sändare och mottagare (3), och beskrivit hur överföringen 

av information går till (4). Den femte punkten går ut på att beskriva kontextens 

informationsnormer och avgöra om och på vilket sätt en informationspraktik bryter 

mot dessa normer. Bryter praktiken att använda sociala insticksprogram mot biblio-

tekets informationsnormer? 

Elisabet Ahlqvist ser flera problem med en okritisk användning av sociala in-

sticksprogram. Biblioteken kan inte vara säkra på att användarna vet vad det innebär 

när de trycker på ”gilla” eller delar något på Facebook. Vad som kan tyckas vara 

värre är att du – om det finns ett socialt insticksprogram på webbsidan – inte får en 

chans att själv avgöra om (eller vilken sorts) information som skickas till Facebook. 

Den skickas direkt. Och du har ingen chans att i förväg veta om webbsidan använder 

ett socialt insticksprogram eller inte. Informationspraktiken är sålunda ett exempel 

på den kunskapsasymmetri som Brunton och Nissenbaum talar om. (Se avsnittet 

”Problem med övervakning på internet”.) 

De sociala insticksprogrammen skickar alltså information om webbsidornas be-

sökare till Facebook utan deras vetskap. Det är olämpligt eftersom biblioteken är 

en plats där normerna föreskriver att man ska kunna söka efter information utan att 

känna sig spårad eller övervakad. Att biblioteken bidrar till Facebooks datain-

samling är olämpligt också av den anledningen att biblioteken bör jobba för att 

säkra användarnas integritet och inte läcka data om användarnas informationsbete-

ende. Det går att finna stöd för dessa mål både i bibliotekslagen och i internationella 
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manifest. Av de ovanstående skälen drar jag slutsatsen att de sociala instickspro-

grammen utgör en prima facie-överträdelse gentemot CI. Jag är nu framme vid 

punkt 6, den sista punkten i den deskriptiva delen av Nissenbaums beslutsheuristik. 

Vad som bör göras 

Jag är inte bara intresserad av att beskriva när en viss informationspraktik bryter 

mot den personliga integriteten, jag är också intresserad av att komma fram till en 

rekommendation för vad som bör göras. Jag vänder mig därför till punkt 7-9 i Nis-

senbaums beslutsheuristik. Som jag skrev tidigare, det sista ordet är inte sagt, även 

om man kommer fram till att informationspraktiken som man utvärderar utgör en 

prima facie-överträdelse gentemot CI. Om det går att visa att den nya informations-

praktiken är moraliskt överlägsen så kan den accepteras som moralisk legitim. 

Minns att det avgjordes genom att hänvisa till de värden och informationsnormer 

som råder i kontexten. Först – i punkt 7 – ber Nissenbaum läsaren att överväga vilka 

konsekvenser informationspraktiken kan få. 

 

What might be the harms, the threats to autonomy and freedom? What might be the 

effects on power structures, implications for justice, fairness, equality, social hierar-

chy, democracy, and so on?162 

 

I avsnittet ”Problem med övervakningen på internet” beskrev jag några av de här 

konsekvenserna, vilka hot mot frihet och autonomi som den storskaliga övervak-

ningen innebär. Och som jag redan har slagit fast: genom att använda sociala in-

sticksprogram på sina webbsidor så bidrar biblioteken till övervakningen. Det finns 

ingen anledning att här upprepa de problem och faror som följer på massövervak-

ningen. Men dessa ska vägas mot den eventuella nytta som bibliotekets besökare 

har av gilla- och delaknapparna på bibliotekens webbsidor.  

Varför har biblioteken sociala insticksprogram på sina webbsidor? Varför bi-

drar biblioteken till att slussa information om besökarna till en tredje part, i det här 

fallet Facebook? Elisabet Ahlqvist är inne på att det i grunden handlar om biblio-

tekens målsättning att arbeta uppsökande: biblioteken ska ta sig till de platser där 

människor är i stället för att låta dem hitta till biblioteket. I dagsläget handlar det 

om att synas på sociala medier, på Facebook, Twitter eller Instagram. Men imorgon 

kan det handla om helt andra tjänster. Ahlqvist berättar att antalet gillningar eller 

delningar i många fall har varit en parameter för hur väl ett bibliotek har lyckats på 

sociala medier. Hon tillägger lakoniskt: ”Det vill säga, hur många gånger [vi har] 

gett bort våra användares data.”163 Den här ”fördelen” kan enligt min mening knapp-

                                                 
162 Nissenbaum (2010), s. 182. 
163 Intervju med Elisabet Ahlqvist, 2016-04-01. 
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ast uppväga massövervakningens problem och faror. Biblioteken kan arbeta uppsö-

kande och interagera med sina användare på Facebook utan att lägga in sociala in-

sticksprogram på sina webbsidor. 

Det finns ingen anledning att återvända till de generella problemen med mass-

övervakningen. Däremot finns det anledning att återvända till de konsekvenser som 

särskilt rör biblioteken.  

Den första konsekvensen är självcensur. Massövervakningen riskerar att leda 

till att människor – precis som fångarna i Benthams fängelse – internaliserar över-

vakningen. Vi börjar agera som om vi vore övervakade eftersom vi inte vet när eller 

hur vi är övervakade. Om människor börjar undvika att söka på vissa saker eller 

anpassar sina sökningar, så är det en fara mot informationsfriheten. Integritet är på 

så vis en förutsättning för informationsfrihet. 

Den andra konsekvensen ur ett biblioteksperspektiv är att massövervakningen 

riskerar att leda till en erodering av autonoma val. Nätjättarna skapar sig en enorm 

makt över det offentliga samtalet. En personaliserad upplevelse på internet försäm-

rar människors informationssökning och det försvårar informerade val. Det gör att 

människor stängs in i filterbubblor som de har svårt att ta sig ur.  

De här konsekvenserna med övervakningen är allvarliga utanför biblioteket. De 

är ännu allvarligare på ett bibliotek, just eftersom informationsnormerna på ett 

bibliotek föreskriver att det ska råda informationsfrihet och att människor där, enligt 

IFLA, har en rätt att ”att söka, ta emot och skicka information” utan att känna sig 

övervakade.  

Jag är nu framme vid punkt 8. Webbsidornas användning sociala instickspro-

gram utgör en prima facie-överträdelse mot CI och massövervakningen leder till 

allvarliga konsekvenser. Punkt 8 handlar om att utvärdera informationspraktiken 

gentemot de normer och värden som råder i kontexten. Det är vid det här laget 

ganska tydligt att informationspraktiken jag undersöker, sociala insticksprogram på 

bibliotekens webbsidor, inte tillfredsställer eller understödjer bibliotekens inform-

ationsnormer eller värden. I den mån bibliotekets webbsidor innehåller sociala in-

sticksprogram så bidrar de till övervakningen. Och i den mån de bidrar till övervak-

ningen så riskerar de att medverka till en utveckling mot självcensur och en erode-

ring av autonoma val. Slutsatsen, punkt 9, kan inte bli annat än att informations-

praktiken att använda sociala insticksprogram på bibliotekens webbsidor inte är 

lämplig och bör avbrytas.  

Bibliotekens ansvar 

Jag skrev tidigare att vår inställning till integritet förändras i takt med den tekniska 

utvecklingen. Och som Christine Dettlaff har noterat kan det tyckas som om många 
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(särskilt yngre) internetanvändare inte bryr sig om sin personliga integritet.164 Hon 

ger två skäl till varför biblioteken ändå bör bry sig om det som användarna inte bryr 

sig om. För det första att det är en del av bibliotekariernas yrkesetik att bry sig om 

sina användares personliga integritet. För det andra att det är nödvändigt för att 

bygga tillit mellan bibliotekarie och låntagare. Om biblioteken inte kan försäkra sig 

om sina användares integritet riskerar det att urholka förtroendet för biblioteken. 

Och som Chris Matz har poängterat, biblioteken kan bara fungera när det finns tillit 

mellan bibliotekarierna och användarna. 

 
The relationship between librarians and patrons is similar to attorney/client or doc-

tor/patient-even if it is not acknowledged by federal law to have a privileged status-in 

that the accord can only work when there is trust between the professional and the 

party seeking assistance. Librarians sustain an image of impartiality, discretion, and 

service that is crucial to their profession's continuing claim to be a public good (...)165 

 

Biblioteken åtnjuter allmänhetens förtroende för tillfället, men det finns ingenting 

som garanterar att det förtroendet kommer att ligga på samma nivå i fortsättningen. 

Att biblioteken har ett ansvar för sina användares integritet tycks de flesta vara 

överens om. Frågan blir snarare att svara på vilket ansvar biblioteken har, hur stort 

det ansvaret är och vad biblioteken bör göra. Min utvärdering av bibliotekens an-

vändning av sociala insticksprogram är skriven med inspiration från Nissenbaums 

bok Privacy in Context. I boken utvärderar Nissenbaum en informationspraktik som 

försiggår på de flesta bibliotek, nämligen att erbjuda webbsökningar på de publika 

datorerna.166 Webben har etablerats som vår tids främsta plats för information, ut-

bildning och forskning. Och det är med hjälp av sökmotorer vi navigerar på web-

ben: vi letar efter information, söker efter människor och underhållning, och så vi-

dare. Nissenbaum kommer i boken fram till att biblioteken bör se till så att använ-

darnas sökningar inte kan övervakas. Som Elisabet Ahlqvist säger: 

 

... går du och lånar fyra böcker i hyllan om klamydia, då berättar vi inte det för nån, 

men använder du datorn och googlar klamydia, då kommer vi att läcka det.167 

 

Nissenbaum skriver att CI inte ger något stöd för att information om användarnas 

sökhistorik sparas eller sprids. Hennes slutsats är tvärtom att biblioteken bör se till 

så att användarnas sökhistorik inte går att övervaka. Detta eftersom bibliotekens 

informationsnormer kräver en hög integritetsnivå, till skillnad från på exempelvis 

en flygplats där vi till stor del går med på att våra kroppar och bagage undersöks.168 

                                                 
164 Dettlaff (2007), s. 7. 
165 Matz (2008), s. 72. 
166 Nissenbaum (2010), s. 195 f. 
167 Intervju med Elisabet Ahlqvist, 2016-04-01. 
168 Nissenbaum (2010), s. 198. Nissenbaum diskuterar också det faktum att många bibliotek i USA har imple-

menterat informationssystem som gör att bibliotekarierna kan övervaka vad som pågår på användarnas da-

torskärmar. Nissenbaum menar att det är en prima facie-överträdelse mot CI, men hon använder inte besluts-

heuristiken för en fullständig utvärdering. 
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Utifrån konceptet contextual integrity kan man sålunda argumentera för att biblio-

teken har ett ansvar och bör göra mer för att säkra sina användares personliga in-

tegritet. Det är en av konceptets fördelar, att det både är deskriptivt och preskriptivt. 

Det förklarar varför en viss informationspraktik upplevs som integritetskränkande 

och det ger råd om vad som behöver göras. Det utkräver ansvar. 

Med hjälp av contextual integrity och beslutsheuristiken är det möjligt att fort-

sätta utvärdera bibliotekens informationspraktiker. Jag vill inte föregripa en sådan 

utvärdering. Vad som redan nu står klart – och som den här uppsatsen visar – är att 

vad gäller sociala insticksprogram på bibliotekens webbsidor finns det anledning 

att höja bibliotekens integritetsnivå. Av de skäl som har framkommit i den här upp-

satsen – övervakningens konsekvenser och problem, bibliotekens syfte och roll – 

framgår det att bibliotekens ansvar är att i den mån det är möjligt sträva efter att 

erbjuda digitala miljöer med hög integritetsnivå. 
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Avslutande diskussion 

Låt mig återvända till uppsatsens forskningsfrågor. 

 

 Varför har intresset för personlig integritet på svenska bibliotek väckts 

just nu? 

 I vilken mån har svenska kommunbibliotek integrerat sina webbplatser 

med Facebook? 

 

Varför upplevs frågan om personlig integritet mer akut just nu? I avsnittet om in-

tresset för digital säkerhet på svenska bibliotek presenterades ett par skäl till varför 

intresset har väckts den senaste tiden. För det första med anledning av de säkerhets-

brister och den statliga massövervakning som 2013 avslöjades av Edward Snow-

den. Den låga säkerhetsnivån på svenska bibliotek är ett problem i förhållande till 

bibliotekets uppdrag att värna yttrandefriheten. Om en visselblåsare vill avslöja ett 

missförhållande i samhället så måste biblioteken kunna erbjuda en säker IT-miljö. 

Som källa måste man kunna känna sig förvissad om att ens identitet inte kommer 

att avslöjas.  

För det andra upplevs frågan om personlig integritet som mer akut på grund av 

skyddsbehovet hos vissa utsatta grupper. Det gäller människor som av olika anled-

ningar inte vill avslöja sin identitet eller sin geografiska position. Det gäller både 

kvinnor som har levt i patriarkala förhållanden och inte vill röja var de befinner sig 

någonstans och flyktingar som riskerar att hamna i en utpressningssituation. Intres-

sant nog kan man koppla det nyväckta engagemanget integritetsfrågor på biblio-

teken till flyktingkrisen sommaren och hösten 2015.  

Min undersökning visade att en tredjedel av alla kommunbibliotek i Sverige 

har sociala insticksprogram på sin webbsida. Sociala insticksprogram – till exempel 

Facebooks gilla- och delaknappar – skickar information om webbsidans besökare 

direkt till en tredje part, utan deras vetskap eller medgivande. I utvärderingen kom 

jag fram till att informationspraktiken att använda sociala insticksprogram är 

olämplig och bör avbrytas.  

Aimee Fifarek har kontrasterat det traditionella med det digitala biblioteket. I 

det traditionella biblioteket finns det ingen möjlighet att spåra enskilda besökare i 

biblioteket (vilka böcker de bläddrar i, vad de väljer att söka efter) med mindre än 

att man fysiskt övervakar dem. I det digitala biblioteket, skriver Fifarek, lämnar 

användarna däremot hela tiden spår efter sig.169 Stora internetföretag samlar inform-

ation om oss för att kunna personalisera internetupplevelsen och erbjuda oss mer 

                                                 
169 Fifarek (2002), s. 367–368. 
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effektiv reklam och statliga myndigheter använder massövervakning för att hålla 

koll på medborgarnas aktiviteter på nätet.  

Men biblioteken måste inte delta i övervakningen, de kan sträva efter att er-

bjuda sina användare en möjlighet att förbli anonyma på internet. Bibliotekarier 

måste därför, menar Fifarek, lägga ännu en kompetens till sin repertoar – som sä-

kerhetsvakt.170 Och kanske är det just som digitala säkerhetsvakter som framtidens 

bibliotekarier också måste betrakta sig själva. En sådan bibliotekarie informerar om 

vad man kan göra för att skydda sig själv mot övervakningen – digitalt självförsvar 

– och ser till att bibliotekets utrustning och nät håller en tillräckligt hög integritets-

nivå för bibliotekets användare.  

Det är en viktig fråga. Låg digital säkerhet på biblioteken är ett hot mot utsatta 

grupper i samhället – grupper vars integritet biblioteken tidigare har tagit stolthet i 

att försvara. Den storskaliga övervakningen på internet är också ett problem för 

”vanliga” biblioteksanvändare. Det är ett problem som bara kommer att förvärras i 

och med att fler och fler prylar i samhället blir uppkopplade till internet. Ytterligare 

ett syfte med den här uppsatsen – som jag inte nämnde i de inledande avsnitten – är 

att väcka människors uppmärksamhet. Vi förlitar oss i alldeles för hög grad på att 

statliga myndigheter och stora internetföretag vill oss gott eller att våra personliga 

data inte kommer att missbrukas. 

Jag ställde tidigt frågorna: Vilket ansvar har biblioteken? Vilket ansvar bör 

biblioteken ta för att skydda låntagarnas personliga integritet? I vilken mån bör 

biblioteket arbeta för att säkra användarnas integritet? Jag hoppas att den här upp-

satsen har gjort det tydligt att biblioteken har och bör ta det ansvaret. Jag har även 

presenterat ett verktyg (contextual integrity) som skulle kunna användas för att ut-

värdera huruvida en viss teknik är integritetskränkande. Det betyder inte att integri-

tetsarbete är lätt eller att inte svåra avvägningar ibland måste göras mellan konkur-

rerande värden. Tidigare noterade jag att den främsta invändningen mot att biblio-

teken tar ett större ansvar för sina användares integritet på internet är att anonymi-

teten också riskerar att skydda brottslig aktivitet. Det blir en konflikt mellan skilda 

värden. Vilket bör väga tyngst: människors rätt till integritet och bibliotekets grund-

tanke om fri information, eller samhällets behov av att upptäcka och bestraffa 

brottslighet? Jag skrev att det behövs kriterier för att avgöra vilket som i olika fall 

ska väga tyngst. Jag menar att konceptet contextual integrity kan användas i det 

syftet. Nissenbaums beslutsheuristik ger en god grund för att avgöra huruvida en 

viss informationspraktik bör fortsätta eller inte.  

Bibliotekens ansvar är att i den mån det är möjligt sträva efter att erbjuda digi-

tala miljöer med hög integritetsnivå. Precis som Elisabet Ahlqvist säger så tror jag 

det helt enkelt handlar om att göra det som bibliotekarier så länge har varit bra på, 

fast i en digital kontext: skydda människors integritet, värna utsatta grupper i sam-

hället, försvara den intellektuella friheten.  

                                                 
170 Fifarek (2002), s. 372. 
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I avsnittet ”Vad biblioteken skulle kunna erbjuda” gick jag igenom vad biblio-

teken skulle kunna göra för att skydda sina användares personliga integritet. För det 

första måste biblioteken se till så att säkerhetsnivån är tillräckligt hög hos den be-

fintliga IT-miljön. För det andra finns det möjlighet för biblioteken att gå vidare 

och också jobba aktivt för att motarbeta övervakningen. Biblioteken kan undervisa 

om digitalt självförsvar och/eller erbjuda anonymiseringstjänster. Jag tror att det är 

viktigt att så långt det går särskilja dessa alternativ. Även om man kommer fram till 

att det är att gå för långt att erbjuda anonymiseringstjänster på bibliotekets datorer 

är det fortfarande fullt möjligt att erbjuda undervisning om digitalt självförsvar. Det 

går att hitta stöd för sådan undervisning i IFLA-rapporten om övervakning och in-

tegritet.  

Den här uppsatsen har främst varit intresserad av att ta reda på vilket ansvar 

biblioteken har i förhållande till internetövervakningen. Men vad kan biblioteken 

göra? I den mån folkbiblioteken är underställda kommunen och har hela sin IT-

resurs på kommunkontoret är det något som eventuellt kringskär bibliotekens möj-

ligheter att göra någonting med datorerna eller sin webbsida. Kommunen kan kräva 

icke-anonymitet på de publika datorerna för att se till så att all aktivitet är spårbar, 

och enskilda bibliotek har förmodligen ingen möjlighet att ta bort sociala insticks-

program på kommunens webbplats. Det här är ingenting jag har följt upp i den här 

uppsatsen. Här räcker det att konstatera att sådana begränsningar inte hindrar biblio-

teken från att informera användarna om vad de kan göra för att säkra sin integritet 

på internet. Frågan pekar dock ut en av flera möjliga vägar man skulle kunna gå 

vidare med uppsatsen. En annan är att fortsätta använda konceptet contextual in-

tegrity för att utvärdera bibliotekens integritetsarbete. När jag ändå diskuterar möj-

ligheter till vidare forskning vill jag – i likhet med Helen Nissenbaum – se fler 

undersökningar av människors inställning till integritet som tar kontexten i beak-

tande. Många undersökningar har begränsat värde eftersom de inte tillåter att män-

niskors inställning till integritet varierar beroende på sammanhang. 

En dystopisk bild av framtiden: stora internetföretag har all makt över det of-

fentliga samtalet; människor undviker att söka på vissa saker eftersom de är med-

vetna om att de befinner sig i en stor övervakningsapparat och att alla en gång i 

framtiden riskerar att ställas till svars för sin sökhistorik; statliga myndigheter spi-

onerar på demonstranter och politiska grupperingar; dina personliga data samlas in, 

förpackas och säljs vidare till annonsföretag eller försäkringsbolag. När vår integri-

tet hotas från alla håll och kanter så är det, som Martin Zimerman har poängterat, 

dags att ta ställning, innan vi når den punkt då vi inte längre har någon integritet 

kvar att försvara.171 I slutändan handlar det om i vilken värld vi vill leva i. Vill vi 

leva i en värld där övervakningen är allhärskande, där alla våra steg och aktiviteter 

noggrant samlas in och övervakas? Eller vill vi leva i en värld där vi – för att tala 

                                                 
171 Zimerman (2009), s. 14. 
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med Shoshana Zuboff – ser till att behålla vår mänskliga värdighet? Det är inte för 

sent att göra den senare världen till vår. 
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Sammanfattning 

Det finns ett gryende intresse för digital säkerhet bland svenska bibliotek och bib-

liotekarier. I den här uppsatsen har jag undersökt varför intresset har väckts den 

senaste tiden. Jag har också undersökt i vilken mån svenska kommunbibliotek har 

integrerat sina webbsidor med Facebook, med andra ord, i vilken mån de använder 

så kallade sociala insticksprogram, knappar för att ”gilla” och ”dela” innehåll. Syf-

tet har varit att klarlägga vilket ansvar biblioteken har för sina användares integritet. 

Några nyckelpersoner i arbetet för digital säkerhet på biblioteken har intervju-

ats. 59 kommunbibliotek valdes slumpmässigt ut och deras webbsidor undersöktes. 

Contextual integrity (CI), ett integritetskoncept utvecklat av Helen Nissenbaum, 

användes som ett teoretiskt ramverk. Enligt contextual integrity är den personliga 

integriteten kopplad till de informationsnormer som råder inom en given kontext. 

Konceptet har både en deskriptiv och en preskriptiv aspekt. I den här uppsatsen 

använder jag CI för att utvärdera kommunbibliotekens användning av sociala in-

sticksprogram.  

Uppsatsen visar att en av tre kommunbibliotek i Sverige använder sociala in-

sticksprogram på sin webbsida. Intresset för digital säkerhet vid svenska bibliotek 

sammanhänger med farhågor för grupper i samhället med behov av en hög integri-

tetsnivå. Intresset har väckts av Edward Snowdens avslöjanden om statlig massö-

vervakning och de integritetsproblem som aktualiserades av flyktingkrisen 2015.  

Jag använde contextual integrity för att utvärdera praktiken att integrera kom-

munbibliotekens webbsidor med Facebook. Sociala insticksprogram skickar in-

formation om webbsidans besökare till Facebook, automatiskt och utan deras vet-

skap. Praktiken bryter mot de informationsnormer som råder på biblioteken och bör 

därför avbrytas. Sammantaget kan sägas att biblioteken har ett ansvar att säkra sina 

användares integritet och att CI är ett användbart koncept för att utvärdera olika 

informationspraktiker på biblioteken. 
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