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survey was distributed to 60 libraries and answered by 38 
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public libraries integrated with school libraries. The survey 

regarded their situation in 2012. Threequestionswereusedas

astartingpoint: 

 

  - What sort of problems exist in Swedish public libraries

concerningviolenceandharassmenttowardslibrarystaff? 

 

  - How do Swedish public libraries seek to prevent violence 

and harassment towards their staff and how could this 

preventativeworkbefurtherevolved? 

 

  -Isthereadifferencebetweenthetwotypesoflibrarieswith
reference to the problems with workplace violence and the 

preventativemeasurestaken? 

 

  The answers of the survey were structured and analyzed by 

using different theories and approaches to crime prevention 

and thereafter compared with the outcomes of another study 

on crime in a library setting. The results of the study showed 

that although the problems with violence and harassment 

were limited, quite a wide range of preventative measures 

were already in use. The integrated libraries in the study were 

less affected by these problems and used fewer security 

measuresthantheregularpublicones. 
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1 Inledning 
 

"The public library is the last bastion of our society where people can go for free … We 

are so public, and there are no barriers. That's the way we want it, but it also brings a 

darker side, and that's something we have to keep in mind'' (St. Lifer 1994, s. 39).  
 

 

Få saker är så förknippade med bibliotek som stillhet och tystnad, men vardagen på 

bibliotek kan också ha andra sidor. Ibland inträffar konfliktfyllda situationer i mötet 

mellan bibliotekspersonal och besökare. I vissa fall går det så långt som till trakasserier 

eller våld. I den här studien vill jag undersöka trakasserier och våld gentemot 

personalen, hur sådana händelser hanteras och vilken betydelse de har för bibliotekens 

personal och verksamhet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Under den tid jag själv jobbade som biblioteksassistent på olika folkbibliotek i 

Stockholm, var jag med om att ungdomar var högljudda och stökiga och vägrade lämna 

biblioteket trots tillsägelser. Jag hörde ett flertal berättelser om andra incidenter, t.ex. 

om en kollega som hade blivit fysiskt attackerad av en besökare, om hemlösa som 

somnade inne på toaletten och måste avvisas från lokalerna, och upprepade problem 

kring låntagares användning av datorer. När jag hörde dessa berättelser och andra i 

samma stil, väcktes mina funderingar kring ämnet, och kring hur biblioteken arbetar för 

att förebygga dem.  

 

När jag började undersöka ämnet, fann jag beskrivningar av problem som liknade de jag 

hade hört talas om, som konflikterna mellan besökande ungdomar och personalen på 

biblioteket i Stockholmsförorten Bredäng under hösten 2010 (Ekström 2010, s. 9).  

I internationella sammanhang fanns exempel på ännu mer allvarliga händelser, som ett 

flertal dödsskjutningar i nordamerikanska bibliotek (Shuman 1999, s. 70). 

Koncentrationen i medier kring extrema händelser kan ge en skev bild av faktiska 

förhållanden, men om man bara utgår från personliga upplevelser är det svårt att veta 

vilken betydelse sådana här händelser har för verksamhet och personal. Därför vill jag i 

den här studien undersöka hur det verkligen ser ut ute i landets bibliotek, och 

förhoppningsvis få fram en mer nyanserad bild.  

 

Det finns några olika studier som undersökt förekomsten av och karaktären på våld och 

trakasserier på folkbibliotek, ett svenskt exempel är ”Tryggare bibliotek”, ett projekt 

inom Stockholms stadsbibliotek som genomfördes 2010. Säkerhetsarbetet på de mest 

utsatta biblioteken (däribland ovan nämnda Bredäng) granskades då och utvärderades, 

och förslag på möjliga åtgärder presenterades (Kulturförvaltningen 2010). Vad gäller 

internationell forskning, har de nordamerikanska forskarna Lincoln och Lincoln i 

omgångar undersökt kriminalitet på bibliotek i USA, Kanada och Storbritannien och 

jämfört resultaten (Lincoln, A. 1984; Lincoln & Lincoln 1987). Eftersom studierna är 

äldre, är enskilda siffror inte aktuella, men generella tendenser kan ändå tänkas kvarstå. 

Några nyare exempel på internationella studier är två brittiska undersökningar av 

McGrath (1995) och Farrugia (2001), vilka båda tar upp folkbibliotek. Det förekommer 

också ett flertal nyare nordamerikanska handböcker inom ämnet (se t.ex. Kahn 2008).  
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När man talar om våld och trakasserier på bibliotek är det visserligen fråga om våld i 

arbetslivet, men det är inte helt jämförbart med andra arbetsplatser. Det som särskiljer 

bibliotek från andra verksamheter, är dess förankring i bibliotekslagen som bland annat 

understryker bibliotekens uppdrag att vara tillgängliga för alla, och att ”verka för det

demokratiska samhällets utveckling” (SFS 2013: 801).  Detta gör att biblioteken har 

unika krav på sig om öppenhet gentemot allmänheten, vilket ger särskilda villkor att ta 

hänsyn till när man utformar verksamheten. 
 

1.2 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 
 

Till folkbibliotek kommer människor med många olika typer av bakgrund. Bibliotek 

fungerar som sociala mötesplatser och inte enbart som platser där man lånar böcker. 

Med tanke på hur många som besöker svenska folkbibliotek varje år, är det inte konstigt 

om en del av dessa möten urartar, och blir till mer eller mindre allvarliga konflikter. Det 

kan medföra trakasserier och våld gentemot personal och övriga besökare, och dessa 

händelser kan uppträda i olika former och sammanhang. I en handbok för säkerhet på 

bibliotek, ger Kahn en omfattande redogörelse för risksituationer som kan uppstå i det 

vardagliga arbetet (2008, s. 69-72). Hon beskriver delvis episoder som inte direkt är 

olagliga, men ändå kan upplevas som obehagliga eller hotfulla; besökare som 

förolämpar personalen eller ställer alltför personliga frågor till de anställda (Kahn 2008, 

s. 70). Andra författare tar upp allvarligare incidenter med våld och hot (se t.ex. Lincoln 

& Lincoln, s. 102). 

  

Det finns många sätt att hantera våld och trakasserier på en arbetsplats. 

Arbetsmetoderna kan vara både förebyggande och som en konsekvens av olika tillbud. 

Samma problem kan betraktas som ett arbetsmiljöproblem eller som en ofrånkomlig del 

av arbetet. Vilket synsätt som råder kan bli avgörande för vilka åtgärder som vidtas 

(Pantry 1996, s. 32). Exempel på åtgärder kan vara att installera säkerhetsutrustning 

eller att utbilda personal. Samtidigt som det kan tyckas självklart att åtgärda problem, 

kräver säkerhetsarbetet en stor försiktighet från bibliotekens sida, då de inte får riskera 

att kompromissa med den tillgänglighet som bibliotekslagen föreskriver (SFS 2013: 

801). Den här aspekten av bibliotekslagen kan ses som en del av demokratiuppdraget, 

vilket också är starkt förankrat hos många bibliotekarier (Åström 2012, s. 25). 

Bibliotekens uppdrag medför därför ett särskilt behov av reflektion kring tillämpningen 

av olika åtgärder. 

 

Eftersom det inte tycks finnas några studier i större skala om förekomsten av våld och 

trakasserier på svenska folkbibliotek, är det oklart i vilken omfattning problemen 

existerar, och det saknas också kunskap om vilka förebyggande åtgärder som eventuellt 

tillämpas. Det är också okänt om det förekommer skillnader mellan vanliga 

folkbibliotek, och folkbibliotek som är integrerade med skolbibliotek. 

 

Mot bakgrund av den här problembeskrivningen, är syftet med studien att undersöka 

förekomsten av våld och trakasserier i ett svenskt sammanhang, och hur biblioteken 

påverkas av och hanterar dessa händelser.  

 

För att uppnå syftet med studien, har jag formulerat tre frågeställningar som kan ge 

riktning åt datainsamling och analys: 
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1. Vilken problembild finns det på svenska folkbibliotek kring våld och 

trakasserier gentemot personalen? 

 

2. Hur arbetar man på svenska folkbibliotek för att förebygga våld och 

trakasserier gentemot personalen, och hur kan arbetet utvecklas?  

 

3. Vilken betydelse har bibliotekstypen för problembilden och det förebyggande 

arbetet? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
 

I den här studien har jag valt att fokusera på folkbibliotek eftersom det är den typ av 

bibliotek som flest människor kommer i kontakt med. Här finns en stor mångfald hos 

besökarna, till skillnad från andra typer av special- eller forskningsbibliotek där 

besökargrupperna kan tänkas vara mer homogena. Många folkbibliotek tjänar inte bara 

den breda allmänheten, utan är dessutom integrerade med skolbibliotek. Som 

integrerade räknas de bibliotek där ett beslut har fattats på politisk nivå om att 

biblioteket ifråga ska vara integrerat (Kungliga biblioteket 2013, s. 14). För att 

undersöka de svenska förhållandena, vill jag ta reda på om bibliotekstypen gör någon 

skillnad för hur biblioteken påverkas av våld och trakasserier, och för hur de arbetar 

förebyggande. Både de integrerade biblioteken och de icke integrerade är folkbibliotek, 

men för att särskilja dem i texten kallar jag dem som inte är integrerade för enbart 

folkbibliotek,utanattbenämnademmed”renodlade”ellerdylikt. 

 

Bokbussar omfattas inte, eftersom deras verksamhet skiljer sig så pass mycket från 

folkbibliotekens. När enkäten utformades omfattade studien också folkbibliotek 

integrerade med högskolebibliotek, men det visade sig att det endast fanns tre stycken i 

Sverige, och ingen av dem fanns med bland enkätens respondenter. Därför blev deras 

erfarenheter inte en del av undersökningens material.  

 

Tidsmässigt begränsas studien till att handla om 2012, då enkäten distribuerades i 

början av 2013 och gällde det föregående året. Motiveringen till att ställa frågor kring 

en begränsad tidsperiod, är att enkätfrågorna ska förstås av respondenterna på ett så 

likartat sätt som möjligt, vilket främjar en hög reliabilitet (Trost 2012, s. 61ff). 

 

Vidare riktar undersökningen in sig på våld och trakasserier gentemot personalen. Våld 

och trakasserier som begås av besökare mot andra besökare inträffar också, men den här 

studien fokuserar på de biblioteksanställdas perspektiv, och vilka konsekvenser deras 

erfarenheter får för bibliotekens verksamhet. Våld i bibliotekssammanhang med dödlig 

utgång tas upp av flera amerikanska författare (se t.ex. Shuman 1999, s. 70), men då 

något sådant lyckligtvis aldrig har inträffat i Sverige, är det inte relevant för den här 

studiens spännvidd. 
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1.4  Definitioner av våld och trakasserier 
 

Eftersom begreppen våld och trakasserier är så centrala i den här studien, behöver det 

vara tydligt vad som avses med dem. I vissa definitioner av våld i arbetslivet inkluderar 

begreppet både trakasserier och våld, men för tydlighetens skull har jag här velat skilja 

dem åt. 

 

Utgångspunkten för definitionen av våld i den här studien är den definition som EU-

kommissionen kom fram till under ett expertmöte 1994, då man försökte enas kring en 

gemensam begreppsapparat. 

  

”Assault generally includes any attempt at physical injury or attack on a person 

includingactualphysicalharm” (Chappell & Di Martino 2006, s. 30). Här är det alltså 

fysiskt våld som avses, och försök till att skada någon fysiskt innefattas också, vilket 

innebär att definitionen rymmer både överlagda och oöverlagda handlingar.  

 

Det andra begreppet som behövde definieras var termen trakasserier, och här har 

Diskrimineringsombudsmannens (DO) beskrivning tjänat som utgångspunkt:  

 
Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, 

hotad, kränkt eller illa behandlad.  

 

Det kan ta sig olika uttryck, t.ex. i form av tillmälen eller osynliggörande av en 

person. Trakasserier blir olagliga när de berör aspekterna kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

Om trakasserierna är av sexuell natur kan det röra sig om beröring, tafsningar, 

skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder, som är ovälkomna och liksom 

”vanliga”trakasserierupplevssomkränkande. 

 

Både vad gäller trakasserier och sexuella trakasserier är det den som utsätts som 

avgör om ett uppträdande är kränkande eller inte (Diskrimineringsombudsmannen 

2009). 

 

Det som gör Diskrimineringsombudsmannens förklaring så lämplig som utgångspunkt 

för just den här studien är att både hot och kränkningar innefattas. Det innebär att man 

kommer åt både de incidenter som är så grova att de är straffbara, och det beteende som 

är kränkande, men ändå inte kan kategoriseras som olagligt.  

 

Samtidigt ligger det en inneboende vaghet i det här, eftersom det som avgör vad som är 

kränkande är hur en handling tas emot av den som blir kränkt. Samma handling som en 

person känner sig kränkt av kan mötas av en axelryckning från någon annan. Därför 

finns det ingen absolut sanning om vad som utgör en kränkande handling. Att räkna upp 

exempel på vad ett begrepp som trakasserier skulle kunna betyda, är det närmaste man 

kan komma. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
 

I det här kapitlet presenteras texter som finns inom området, om våld och trakasserier på 

arbetsplatser i allmänhet och på bibliotek i synnerhet.  

 

När jag sökte efter tidigare forskning, letade jag artiklar i databaser via 

universitetsbiblioteket, i nätets sökmotorer samt efter böcker i Libris-katalogen. De 

viktigaste sökorden var library/bibliotek, workplace violence/violence in the 

workplace/våld i arbetslivet, conflict/konflikt, security, safety/säkerhet, problem patron, 

violence/våld, harassment/trakasserier. Sökorden prövades i olika former med hjälp av 

trunkering. Det källor som användes hade olika karaktär och ursprung, dels utdrag ur 

olika lagtexter, dels texter skrivna av forskare knutna till universitet (se t.ex. Lincoln & 

Lincoln 1987; Wikman et al. 2010), liksom artiklar ur olika bibliotekstidskrifter (se t.ex. 

Farrugia 2002; Pease 1995). Ytterligare annat material hämtades från böcker av 

handbokskaraktär, och var skrivna av yrkesverksamma bibliotekarier (se t.ex. Kahn 

2008; Rubin 2000).  

 

Det finns vissa svårigheter med att i ett svenskt sammanhang använda texter som utgår 

från brittiska och nordamerikanska studier och erfarenheter. Det finns stora regionala 

variationer mellan folkbibliotekens förutsättningar i USA och Kanada (Lincoln & 

Lincoln 1987 s. 9-12) och i Storbritannien läggs folkbibliotek allt oftare ned samtidigt 

som beroendet av volontärinsatser ökar (Flood 2012). Folkbiblioteken i dessa länder 

kan alltså ha mycket annorlunda villkor jämfört med de svenska folkbiblioteken. 

Samtidigt utgör de utländska texterna en stor del av dem som finns tillgängliga, och är i 

brist på svenska källor en nödvändig utgångspunkt. Man bör dock ha i åtanke att 

jämförelser inte alltid är helt rättvisande, och jag kommer att kommentera i de fall där 

förhållandena kan tänkas skilja sig åt. 

 

2.1 Våld och trakasserier på arbetsplatsen 
 

I det här avsnittet finns exempel ur forskningen om våld i arbetslivet med betoning på 

svenska förhållanden, liksom sammanfattningar av arbetsmiljölagen med föreskrifter 

och bibliotekslagen. En stor del av forskningen om våld i arbetslivet berör yrken inom 

vård och omsorg (se t.ex. Menckel 2000; Sandström 2007), men jag valde att utgå från 

mer allmänna texter om ämnet för att informationen inte skulle bli för specifik, framför 

allt Wikman et al. (2010), knutna till Kriminologiska institutionen vid Stockholms 

universitet.  

 

 Arbetsmiljölagstiftningen och bibliotekslagen 2.1.1
 

Den svenska arbetsmiljölagen reglerar villkoren för arbetslivet på ett övergripande plan. 

Den inleds i § 1 med texten: ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” Lagen klargör tydligt 

arbetsgivarens ansvar för att förebygga och hantera våld och hot på arbetsplatsen (SFS 

1977:1 160).  I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter konkretiseras detta ytterligare. 

Begreppet våld beskrivs på följande sätt: ”Våld varierar från mord till trakasserier i 

form av hot via brev eller telefon.” (AFS 1993:2, s. 5) Förklaringen omfattar alltså både 

fysiska och psykiska aspekter, men även annat som inte specificeras. Föreskrifterna tar 
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också upp olika aspekter av hur våld och hot i arbetsmiljön ska hanteras, och vilka 

skyldigheter arbetsgivaren har för att skydda den anställde.  

 

Till att börja med är arbetsgivaren skyldig att utreda vilka risker som finns. Därefter 

beskrivs hur man ska förhålla sig till dessa risker. Där det är möjligt ska riskerna 

förebyggas, men det ska finnas rutiner så att de anställda kan hantera de situationer som 

trots allt uppstår. Arbetstagarna ska få utbildning för att vara förberedda om något 

händer, och få tillgång till stöd och handledning när det finns risk för återkommande 

hot- och våldssituationer. Om det finns en påtaglig risk för att utsättas för hot eller våld 

får en uppgift inte utföras som ensamarbete. Själva arbetsplatsen ska vara placerad och 

utformad så att den förebygger hot och våld, och ha den utrustning som är nödvändig 

för att de anställda snabbt ska kunna kalla på hjälp, med olika sorters larmsystem eller 

annan teknisk utrustning. 

 

Slutligen är arbetsgivaren skyldig att utreda och dokumentera de fall av hot och våld 

som uppstår. Det ska också finnas rutiner så att den som blivit utsatt för hot och våld 

snabbt ska få hjälp och stöd för både fysiska och psykiska skador, vilket arbetsgivaren 

också ska stå för (AFS 1993:2, s. 3f). Ett led i detta är att arbetsgivaren måste anmäla 

alla arbetsskador till Försäkringskassan. Allvarliga skador ska anmälas till 

Arbetsmiljöverket för statistik (Försäkringskassan 2015). Statistiken är indelad i 

kategorier som utbildningsväsendet och kultur och nöje och det går inte att se specifikt 

hur biblioteksanställda drabbas av skador. 

 

Arbetsmiljölagen styr över hur bibliotekens arbetsmiljö ska vara utformad, men också 

bibliotekslagen har inflytande över arbetet där eftersom den formulerar bibliotekens 

uppdrag.  

 

I bibliotekslagens ändamålsbeskrivning står att biblioteken ska ”verka för det

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning”.Detskavidarepåolikasättfrämjalitteratur,bildningavolikaslagsamt

övrig kulturell verksamhet. Paragrafen om ändamål avslutas med meningen: 

”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 

 

I § 4 och § 5 beskrivs vilka användargrupper som ska prioriteras, funktionshindrade och 

nationella minoriteter, samt personer med annat modersmål än svenska. 

 

I § 6-9 redogörs för folkbibliotekens särskilda uppdrag, och här betonas återigen att de 

ska vara tillgängliga för alla. Allsidighet och kvalitet ska känneteckna bibliotekens 

utbud av medier och tjänster, läsning och litteratur ska främjas, liksom kunskaper om 

informationsteknik i olika sammanhang. Barn och ungdomar ska prioriteras och 

verksamheten ska vara avgiftsfri, med undantag för ersättning av mindre kostnader och 

avgifter vid försenade lån (SFS 2013: 801). 

 

Det är tydligt att en viktig del av bibliotekens uppdrag är att vara tillgängliga för alla 

medborgare, men som vi kommer att se kan bibliotekslagens anspråk på tillgänglighet 

ibland krocka med arbetsmiljölagens krav på personalens säkerhet. Att kombinera dessa 

två, är inte alltid helt självklart, utan kan kräva noggranna överväganden. 
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 Olika typer av våld i arbetslivet  2.1.2
 

Våld i arbetslivet kan beskrivas ur olika perspektiv. Californian Division of 

Occupational Safety and Health (Cal/OSHA) har gjort en indelning utifrån vilka som är 

offer respektive förövare och vilka relationer dessa har till varandra. Den här 

uppdelningen används mycket i forskningen (Wikman et al. 2010, s. 8f).  

 
 

Tabell 1. Cal/OSHA:s typologi över våld i arbetslivet (Wikman et al. 2010, s. 9). 

 

 Typologi Handling 

1  Inkräktarvåld Avsiktlig kriminell handling utförd av främling 

2  Klientrelaterat våld  

a)Våld från konsument/klient/patient mot personal 

b) Våld från personal mot 

konsumenter/klienter/patienter 

3  Relationsrelaterat våld 

Våld som riktas mot en särskild person, t.ex. 

sexuella trakasserier, mobbning. Förövaren har en 

känd relation till offret 

4  Strukturellt våld 

Våld mot personal eller klienter som har sitt 

ursprung 

från t.ex. kulturella eller traditionella förhållanden 

inom arbetsplatsen 
 

 

I den här studien ligger fokus på klientrelaterat våld, i den form som riktas mot personal. 

Klientrelaterat våld kännetecknas av ett kund- eller patientförhållande mellan förövaren 

och den som tillhandahåller en tjänst (LeBlanc, Dupré & Barling 2006, s. 269).   

 

  Våld och trakasserier på svenska arbetsplatser 2.1.3
 

Våld och trakasserier är ett utbrett problem på arbetsplatser både i Sverige och 

internationellt (Wikman, Estrada & Nilsson 2010, s. 6). I Sverige genomförs med jämna 

mellanrum ett flertal olika studier om våld på arbetsplatser (Wikman et al. 2010, s. 14). 

Ett problem när man jämför studier inom det här ämnesområdet är att definitionen av 

begreppet våld varierar från en studie till en annan. Ibland inbegriper termen enbart 

fysiskt våld medan den omfattar hot och trakasserier andra gånger, och ibland fokuserar 

den på om våldet är avsiktligt eller ej (Wikman et al. 2010, s. 6ff). På samma sätt kan 

infallsvinkeln ge konsekvenser för en studies resultat, t.ex. ser man en större utbredning 

av våld om man ser till arbetsmiljöförhållanden än om man tittar på brottsstatistik 

generellt (Wikman et al. 2010, s. 5).   

 

När man sammanställer resultaten från olika studier är det gemensamma resultatet att 

kvinnor generellt är mer utsatta för våld i arbetet än män, och att yngre personer drabbas 

oftare än äldre (Wikman et al. 2010, s. 21). Att äldre personer mer sällan råkar ut för 

våld i arbetet, går troligtvis att förklara med att ålder och erfarenhet ger en större 

förmåga att hantera problematiska situationer (Sandström 2007, s. 9). Generellt drabbas 

personer som hanterar pengar och värdesaker mest, därefter sjukvårdspersonal och 

poliser. Andra grupper med ökade risker är de som jobbar inom omsorg, 

socialförvaltning, skola och kollektivtrafik (Arbetsmiljöupplysningen 2015). Kvinnor 
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och män drabbas generellt på olika sätt, kvinnor framför allt verksamma inom vård och 

omsorg, medan männen är mer utsatta inom yrken som väktare och polis. 

  

 Klientrelaterat våld är med stor marginal det mest utforskade området. Större delen av 

forskningen handlar om våld inom vård och omsorg (Wikman et al. 2010, s. 11f). Som 

tidigare nämnts är arbetsgivare skyldiga att göra arbetsskadeanmälningar, men ändå tror 

man att det finns stora mörkertal vad gäller vilka brott som anmäls och som därmed 

kommer med i kriminalstatistiken (Wikman et al. 2010, s. 13).  

 

Vissa yrken och situationer medför extra hög risk för hot- och våld, International 

Labour Organization, FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, har gjort en sammanställning 

av riskfaktorer, där arbetsmiljö, arbetsvillkor och vem man arbetar med spelar in. Ett 

antal av faktorerna går att relatera till bibliotekssektorn, exempelvis är kontakten med 

allmänheten stor, och de integrerade biblioteken hör delvis till skolverksamheter, där 

trakasserier är vanligt förekommande. Ensamarbete och arbete på kvällstid förekommer 

också, vilka bådadera är faktorer som ökar utsattheten för de anställda. (Wikman et al. 

2010, s. 35). 

 

2.2 Karaktär på våld och trakasserier i folkbibliotek  
 

I det här avsnittet beskrivs ett axplock ur forskningen inom våld i arbetslivet i ett 

bibliotekssammanhang. Som nämndes i kapitlets inledning, är de flesta av källorna 

inom ämnet från den anglosaxiska kultursfären; USA, Kanada och Storbritannien. 

Problemen som beskrivs har en bred spännvidd, och kan behandla allt från våld och hot 

till bokstölder, terrorism och dataintrång (se t.ex. Kahn 2008). Andra texter fokuserar i 

stället på specifika grupper av besökare som kan medföra svårigheter för 

biblioteksverksamheter, som hemlösa eller ungdomar (se t.ex. Feldman 1990).  

 

 ”The Problem Patron” – ett nyckelbegrepp  2.2.1

 

Ett begrepp som ofta förekommer i texter om säkerhet på bibliotek är termen problem 

patron. Denna benämning omfattar i princip alla typer av negativt uppförande hos 

bibliotekens besökare. Blessinger, som skrivit en artikel i ämnet, definierar problem 

patron så här: “Aproblempatroncouldbedefinedassomeonewhoinfringesonothers’

enjoyment of the library by displaying behavior that is deemed destructive, criminal, 

bothersome, offensive, or otherwise inappropriate to the norms of behavior in libraries 

or society.”(Blessinger 2002, s. 4) I definitionen skiljer hon mellan olagligt uppförande 

(criminal) och det som enbart är opassande (inappropriate), och beskriver det nästan 

som ett personlighetsdrag. Orden destructive, criminal, offensive antyder att det skulle 

kunna inbegripa våld, även om det inte uttrycks explicit.  

 

Lincoln och Lincolns definition liknar Blessingers: “ … problem patron behavior 

includesactionsthatarelikelytobeconsideredoffensivetostafforpatrons” (Lincoln 

& Lincoln 1987, s. 37). Här talar man om själva beteendet mer än om personerna som 

uppvisar det, men det ges inga exempel på vilka olämpliga handlingar som avses. När 

Lincoln & Lincoln använder begreppet som en rubrik i sin undersökning, delar de dock 

upp det i sex olika beståndsdelar: drogmissbruk, drogförsäljning, verbala kränkningar 

(verbal abuse) gentemot andra besökare, verbala kränkningar gentemot personal, 

sexuella trakasserier via telefon, blottare/sexuella trakasserier.  
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Lincoln och Lincoln diskuterar vagheten i begreppet, och att definitionen av vad som är 

ett störande beteende avgörs av den som blir utsatt för det (liksom i DO:s definition, se 

avsnitt 1.4). De anser att termen ändå fyller en funktion som en beteckning för 

problematiskt uppförande i bibliotekssammanhang (Lincoln & Lincoln 1987, s. 37ff). 

Det är viktigt att känna till begreppet eftersom det är specifikt för biblioteks-och 

informationsvetenskap, och centralt i många av de texter som handlar om 

bibliotekspersonalens relation till besökarna. 

 

 Några studier av våld och trakasserier på bibliotek 2.2.2
 

De mest omfattande studierna av våld och trakasserier på bibliotek, utfördes av Lincoln 

och Lincoln 1981-1985. Deras verk nämndes i bakgrundsavsnittet men kommer här att 

presenteras mer ingående. Alan Jay Lincoln hade en bakgrund inom både biblioteks-och 

informationsvetenskap och sociologi, och Carol Zall Lincoln var bibliotekarie. 

Forskarna utförde två stora enkätstudier under 80-talet, Alan Lincoln genomförde den 

första i nordamerikanska bibliotek. Senare utförde de tillsammans de andra studierna i 

Storbritannien och Kanada, och jämförde därefter alla tre studierna. Undersökningarna 

var omfattande och täckte in många olika problem som kan drabba bibliotek, från 

bokstöld och vandalisering till mordbrand och våld. Eftersom fokus i den här studien 

ligger på våld och trakasserier i relationen mellan personal och besökare på bibliotek, är 

det resultaten från de områdena som redovisas här.  

 

Undersökningarna i de olika länderna liknade varandra då i stort sett samma 

huvudkategorier undersöktes med enkäterna, och de kategorier som är relevanta för den 

här studien är problem med störande beteende hos besökarna (problem patron behavior) 

och fysiskt våld (assault) (Lincoln & Lincoln 1987, s. 96). Undersökningarna i USA och 

Kanada hade slumpmässiga urval av respondenter och nära 1400 enkäter skickades ut 

till bibliotek i Kanada, i USA närmare 3000. Sammansättningen av respondenter hade 

en tonvikt på små bibliotek. Den brittiska undersökningen hade däremot ett stratifierat 

urval på 300 bibliotek som bara utgjordes av stora bibliotek (Lincoln & Lincoln 1987, s. 

23f; s. 62f; s. 113). En följd av detta är att de brittiska biblioteken uppvisade fler 

problem än vad man hade kunnat vänta sig av ett motsvarande representativt urval 

(Lincoln & Lincoln 1987, s. 96).   

 

Lincoln och Lincoln menar att bibliotek liksom andra offentliga institutioner är utsatta 

för brott på grund av särskilda gemensamma faktorer: de är öppna för allmänheten, har 

lättillgängliga värdesaker, låg säkerhet samt öppettider när annat är stängt (Lincoln & 

Lincoln 1987, s. 13). Utöver dessa riskfaktorer som de delar med andra offentliga 

institutioner, visade resultaten från Lincolns och Lincolns studier på förhållanden som 

var mer specifika för bibliotek. Resultaten visade att ortens storlek och graden av 

aktivitet i ett bibliotek var de viktigaste faktorerna för hur problemdrabbade biblioteken 

var (Lincoln & Lincoln 1987, s. 114). Lincoln och Lincolns studier är drygt 30 år 

gamla, och även om de enskilda resultaten kan förmodas vara föråldrade, kan man tänka 

sig att vissa generella tendenser kvarstår. Om så är fallet kommer att undersökas som en 

del av analysen. Ytterligare skäl att använda dessa studier som källa är deras stora 

omfattning, samt att författarna nämns i många texter om våld och trakasserier på 

bibliotek och därmed är auktoriteter inom ämnet. 
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Ett nyare exempel på forskning inom ämnet är en brittisk studie av Hannah McGrath 

från 1995, vars resultat redovisas i en artikel av McGrath och Goulding från 1996. I 

samband med McGrath avhandling i Biblioteks- och Informationsvetenskap skickade 

hon ut kvantitativa enkäter till fyra biblioteksverksamheter, där personal på alla nivåer 

tillfrågades om sina attityder till och upplevelser av våld i arbetet. Då många av 

respondenterna lämnade frivilliga kommentarer till enkäterna, fick studien även 

kvalitativa inslag (McGrath & Goulding, 1996, s. 5).  

 

Enkäterna undersökte bland annat förekomsten av olika problem med besökarna, och 

det vanligaste problemet var med stor marginal verbala kränkningar, som hade drabbat 

nära 70 %. Det följdes i fallande ordning av sexuella trakasserier och fysiskt våld 

(McGrath and Goulding 1996, s. 5f).  

 

Utifrån enkätsvaren delades problematiska besökare in i fyra kategorier; alkohol-och 

drogpåverkade, unga besökare, arga besökare och psykiskt sjuka. Den kategori av 

besökare som flest upplevde problem med var unga besökare, vilket 40 % av personalen 

hade angett som svar. Nästan lika många hade upplevt problem med drogpåverkade 

(McGrath & Goulding 1996, s. 7).  

 

När personalen fick ge förslag på åtgärder mot problematiska besökare, var det 

vanligaste svaret från respondenterna utbildning (20 %), tätt följt av önskemål om 

patrullerande poliser eller väktare (18 %). Knappt hälften av respondenterna hade fått 

utbildning för att hantera konflikter och liknade med besökarna, och nära två tredjedelar 

önskade återkommande utbildning och inte bara vid enstaka tillfällen. Man kan fundera 

över om ett förslag om patrullerande poliser hade fått ett så stort bifall i ett svenskt 

bibliotekssammanhang, men förmodligen hade det inte setts som ett självklart val på 

samma sätt. I sin avhandling om rätten till information, skriver Stuart Hamilton om hur 

bibliotek bör tillhandahålla en så enkel och ledig tillgång till information som bara är 

möjligt (Hamilton 2005, s. 98). En biblioteksmiljö med återkommande polisbesök 

upplevs knappast som fri och obehindrad av besökarna, vilket kompromissar med den 

tillgänglighet som påbjuds i bibliotekslagen (SFS 2013: 801). 

 

Vad gällde attityder uttryckte en majoritet av respondenterna att verbala kränkningar var 

en ofrånkomlig del av arbetet, då det var så pass vanligt och svårt att förebygga. En stor 

majoritet ansåg dock att fysiskt våld och sexuella trakasserier inte ingick i arbetet. 

(McGrath & Goulding 1996, s. 6). Slutligen gav författarna ett antal råd angående 

förebyggande åtgärder, vilka liknade flera andra författares förslag. Dessa kommer att 

presenteras närmare i avsnitt 2.2.5. Studiens slutsatser var att besvärliga besökare 

upplevdes som ett problem ute i biblioteksverksamheterna även om ämnet inte 

uppmärksammats mycket i forskningen. Slutsatserna var att en god attityd från 

ledningen är viktigt för att kunna förebygga problem, liksom utbildning av personalen 

(McGrath & Goulding 1996, s. 12). 

 

Ytterligare en brittisk studie utfördes av Sarah Farrugia, även det som en del av en 

avhandling (Farrugia 2001). Resultat och slutsatser redovisades i en artikel (Farrugia 

2002). Farrugia utgick i sin studie från McGrath avhandling, och i Farrugias studie 

skickades 70 stycken enkäter ut till ett slumpmässigt urval av folkbibliotek i fyra 

distrikt, med en svarsfrekvens på 59 %.  
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Jämfört med McGrath studie, fick Farrugias studie mycket likartade siffror, med lika 

hög andel verbala kränkningar, medan en något lägre andel hade drabbats av våld. De 

största skillnaderna var att de sexuella trakasserierna hade minskat, och att kategorin 

annat hade ökat i Farrugias studie.  

 

Den grupp som personalen ansåg var mest problematisk var klart och tydligt ungdomar i 

åldrarna tio till 19, vilket oftast tog sig uttryck i allmänt störande beteende, men också 

verbala kränkningar, vandalisering och hotfullhet. Som en konsekvens av problemen 

med den här gruppen, hade en del av biblioteken slutat ha kvällsöppet, vilket hade 

orsakat missnöje hos övriga besökare (Farrugia 2002, s. 316).  

 

Ett tecken på utveckling i Farrugias resultat var att i princip alla biblioteken hade skapat 

rutiner för dokumentation av incidenter jämfört med McGrath studie. De vanligaste av 

de övriga säkerhetsåtgärderna var i fallande ordning inbrottslarm (när biblioteket var 

stängt), och god belysning inne i och utanför lokalerna, samt externa larm och lås till 

personalens utrymmen. Drygt hälften av biblioteken, 55 %, ansåg att deras bibliotek 

hade tillräckliga säkerhetsåtgärder. Knappt 60 % hade fått utbildning, och många hade 

åsikter om frågan och menade att det var viktigt att personalen tillfrågades om vilka 

behov som fanns för att den skulle vara ändamålsenlig. Bara en knapp tredjedel 

utbildade nyanställda, och Farrugia ansåg att det tydde på frågans låga prioritet. Hon 

menade att det tycktes som att utbildning tillhandahölls när något inträffade, snarare än 

som en förebyggande åtgärd (Farrugia 2002, s. 317f). I övrigt gick studien igenom olika 

sätt att utvärdera problemen i en biblioteksverksamhet, och Farrugias slutsatser av 

studien var också vikten av att gå igenom potentiella risker för att sedan kunna arbeta 

förebyggande. Hon ansåg att utbildning var den mest effektiva metoden för att främja 

säkerheten, och menade att det råder samstämmighet kring det bland både forskare och 

bibliotekspersonal. Hon ansåg att bibliotekens öppenhet gör att det är omöjligt att 

förebygga alla problem, men menar att man måste försöka kontrollera riskerna och 

stödja personalen i större utsträckning (Farrugia 2002, s. 318). 

 

Det nyaste exemplet på studier om våld och trakasserier, är också det enda som 

behandlar svenska folkbibliotek. ”Tryggarebibliotek” är slutrapporten från ett projekt 

inom Stockholms stadsbibliotek 2010, där syftet var att stärka bibliotekspersonalen vid 

särskilt utsatta bibliotek. Projektet gick ut på att göra en kartläggning av bibliotekens 

problematik, genomföra utbildningar, hjälpa biblioteken i deras arbete med 

handlingshandlingsplaner mot hot och våld, samt att vara ett stöd vid akuta situationer. 

Rapporten var en skriftlig redogörelse för hur projektet hade fungerat. 

 

Biblioteken som var föremål för projektet var sex stycken stadsdelsbibliotek som ansågs 

vara särskilt utsatta (Kulturförvaltningen 2010, s. 3f). Varje bibliotek utvärderades 

utifrån en mall som värderade tre faktorer; sannolikheten för hur ofta incidenter skulle 

inträffa, vilka konsekvenser de då skulle ha och vilka risker som fanns för att de skulle 

inträffa och i förlängningen hur angeläget det var att vidta åtgärder.  

 

Fem stycken problemområden utvärderades: 1) risk för berusade/drogpåverkade 

personer som uppträdde aggressivt eller ställde till scener, 2) risk för psykiskt sjuka 

som på samma sätt uppträdde aggressivt eller ställde till scener, 3) risk för ungdomar 

som öppet sökte konflikt med omgivningen i allmänhet och biblioteksverksamheten i 

synnerhet, 4) risk för ungdomar som inte sökte konflikt men som uppträdde högljutt och 

störande, samt 5) risk för stöld och rån, som gällde teknisk utrustning, men inte 
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hanteringen av kontanter (Kulturförvaltningen 2010, s. 5). Alla utom den sista var alltså 

problemområden som var identiska eller mycket lika dem som togs upp i McGrath 

studie. I den svenska studien saknades kategorin arga besökare och i den brittiska 

saknades risk för stöld och rån (McGrath & Goulding 1996, s. 6ff).  När biblioteken i 

studien kartlades, blev de olika problemområdena värderade på tre nivåer, låg (kan 

accepteras), medel (bör uppmärksammas) eller hög (åtgärdas omgående).  

 

Resultatet av kartläggningen av biblioteken var att inget bibliotek fick mer än medel 

som risk på något av problemområdena. De förslag på åtgärder som gavs var likartade 

för samtliga bibliotek, eftersom de utgör delar av samma organisation. Alla fem fick 

rådet att skapa en gemensam stökpolicy och gemensamma ordningsregler 

(Kulturförvaltningen 2010, passim). Detta var extra viktigt eftersom många ur 

personalen jobbar på flera bibliotek samtidigt, och behöver veta vad som gäller på de 

olika arbetsplatserna (Kulturförvaltningen 2010, s. 17). Ytterligare ett förslag på en 

åtgärd för alla biblioteken var att utvärdera möjligheten att kunna påkalla 

uppmärksamhet från övrig personal i personalutrymmena vid behov av hjälp. Beroende 

på bibliotekens lokala förutsättningar, fick de därefter anpassade råd som att se över 

lokalernas utformning, att se över avtal med vaktbolag, att arbeta med personalens 

förståelse och kompetens kring drogpåverkade och psykiskt sjuka, vaksamhet vid 

stöldrisk samt att utveckla samarbetet med lokalsamhällena runt omkring biblioteken.  

 

Slutsatserna från studien var att det saknades gemensamma förhållningssätt kring stök, 

hot och våld, och att otydlig rollfördelning bland personalen försvårade arbetet. När 

projektet inleddes fanns uppfattningen att problemet berodde på stökiga 

ungdomsgrupper, men under projektets gång visade det sig att det också saknades 

gemensamma riktlinjer och handlingsplaner. Det fanns dock reella problem kring de här 

ungdomsgrupperna, och i slutsatserna underströks vikten av dialog med dessa och av att 

samarbeta med lokalsamhället runt biblioteken (Kulturförvaltningen 2010, s. 22).  

 

 Trakasserier mot bibliotekspersonal  2.2.3
  

I litteraturen tas en mängd exempel på trakasserier upp, ofta i samband med den tidigare 

nämndatermen”problempatron”.Rubinharskrivitenhandbokheltochhålletägnadåt

hantering av arga biblioteksbesökare (Rubin 2000) och även Kahn skriver om 

aggressiva besökare, som uppträder hotfullt och hamnar i diskussion med personalen 

vid t.ex. referensfrågor eller över böter och liknande (Kahn 2008, s. 70f). Resultaten 

från Lincoln och Lincolns undersökning visade också att verbala kränkningar från 

besökare var en av de saker som mest oroade bibliotekspersonalen (Lincoln & Lincoln 

1987, s. 39). Turner anser vidare att besökare som gör ovälkomna sexuella närmanden 

till andra besökare och personal är ett av de mest problematiska beteendena på bibliotek 

(Kahn 2008, s. 71). Också Turner tar upp detta som ett obehagligt inslag i de flesta 

bibliotekariers arbeten (Turner 2004, s. 45).  

 

Många händelser som kan kallas trakasserier befinner sig i ett slags gråzon mellan 

lagligt och olagligt. Ett slag i ansiktet är helt klart ett utslag av våld, men en 

drogpåverkad person är inte ett hot i sig, även om en sådan persons närvaro kan 

upplevas som skrämmande av omgivningen. Det tillkommer också en problematik kring 

subjektiva upplevelser, vad en person upplever som hotfullt eller som ett sexuellt 

närmande, kan för en annan vara en harmlös kommentar. Vad som är säkerhet är ofta 

relaterat till var och ens personliga uppfattning (Shaughnessy 1984, s. 20). Barbara 
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Pease, yrkesverksam bibliotekarie och författare till en artikel om våld på bibliotek, 

menar att en risk med den här osäkerheten är att biblioteken inte agerar gentemot de 

besökare som trakasserar, särskilt när ingripanden riskerar att komma i konflikt med 

bibliotekens önskan om att ge besökarna en god service (Pease 1995, s. 32) Attityden 

hos personalen kan också få konsekvenser för vad som tolereras, om personalen har ett 

överseende förhållningssätt kan det påverka besökarnas syn på vad som är acceptabelt 

(Lincoln & Lincoln 1987, s. 16). Att ha en låg toleranströskel kan vara ett sätt att hindra 

eller sakta ner en negativ utveckling (Arterburn 1996, s. 33). 

 

Ett svenskt exempel på trakasserier är det bibliotek i Surahammar där en man under fem 

års tid kommit till biblioteket och förolämpat personalen, ibland så ofta som varannan 

timme. En dag vägrade han lämna biblioteket vid stängningsdags och slog sönder en 

fönsterruta när personalen försökte avvisa honom. Han blev åtalad och dömd för 

ofredande och portades av kommunen från att besöka biblioteket under 2006 och 2007. 

Mannen anmälde detta till justitieombudsmannen som gav honom rätt och kritiserade 

kommunen. Enligt JO:s kommentar ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek 

och en enskild person kan inte förbjudas från att besöka en plats där allmänheten har 

tillträde (Warne 2008, s. 17). Händelserna i Surahammar är ett tydligt exempel på hur 

folkbibliotekens uppdrag i bibliotekslagens kan hamna i konflikt med arbetsmiljölagen. 

Personalens arbetsvillkor måste ha varit mycket svåra, och enligt 

arbetsmiljölagstiftningen oacceptabla (SFS 1997: 1160), men blev i det här fallet ändå 

underordnade bibliotekslagen. Samtidigt skulle man kunna lyfta fram en annan aspekt 

av bibliotekslagen, nämligen den om kvalitet. I lagtexten heter det att: ”Folkbibliotekens

utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.” (SFS 2013: 801), 

och frågan är vad som händer med kvaliteten på servicen i ett bibliotek där personalen 

är rädd, och andra besökare ofta störs. Risken är att en sådan person avskräcker andra 

från att besöka biblioteket, och då börjar tillgängligheten att minska, vilken var vad JO i 

det här fallet sade sig värna om med stöd i bibliotekslagen.  

 

 Våld mot bibliotekspersonal  2.2.4
 

Samtidigt som misshandel och överfall var bland de minst vanliga incidenterna på 

bibliotek i Storbritannien, Kanada och USA, var det den typ av händelse som oroade 

bibliotekspersonalen mest av allt (Lincoln & Lincoln 1987, s. 40). Hur vanlig 

misshandel är på svenska bibliotek och vem det tenderar att drabba är oklart, men enbart 

i Stockholm inträffade det minst ett fall om året av allvarligt överfall mellan år 2000 och 

2005. Det rörde sig då om att personalen mordhotats, slagits eller brottats ned av 

besökare som exempelvis inte velat gå hem vid stängningsdags (Brandel 2005).  Den 

tidigare riksbibliotekarien Gunnar Sahlin menade att bibliotekens ökade öppenhet 

medför risker (Brandel 2005). Samtidigt är det inte alltid personalen har de rätta 

verktygen för att bemöta problematiska besökare. Vilhelm Backman, fastighets -och 

servicechef på Stockholms stadsbibliotek, menar att bibliotekspersonal på grund av sin 

okunskap och brist på utbildning saknar handlingskraft när händelser inträffar (Brandel 

2005). Även Shuman menar att den som är medveten om risker också är bättre 

förberedd (Shuman 1999, s. 68).   

 

 Förebyggande arbete   2.2.5
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I litteraturen tas en rad förslag upp kring hur man kan arbeta med säkerhet på bibliotek, 

och olika källor lägger tonvikten på olika angreppssätt. Till att börja med handlar många 

av texterna om hur bibliotekslokaler kan utformas och inredas för att vara en säker plats 

att vistas på. Ett råd som ges är att utforma lokalen i samråd med arkitekten när ett nytt 

bibliotek ska byggas (Faulkner-Brown 1992, s. 70f). För att lösa problem med redan 

färdigbyggda bibliotek föreslås att man ska satsa på god belysning - vilket dessutom är 

relativt billigt - och inreda så att lokalen är överskådlig från informationsdiskar och 

liknande (Shuman 1999, s. 135; Lincoln & Lincoln 1987, s. 149). För översynens skull 

ska man försöka begränsa antalet utgångar för allmänheten till en enda (Faulkner-

Brown, s. 73; Kahn 2008, s. 12). Att begränsa tillgången till t.ex. toaletter ökar också 

kontrollen över de platser som inte går att ha direkt insyn i (Lincoln 1984, s. 148). Om 

pengar hanteras ska dessa kunna förvaras på en säker plats (Lincoln & Lincoln 1987, s. 

149).  

 

Säkerhetsutrustning som skyddar personalen är olika typer av larm.Såkallade”panic

buttons”ärtystalarmsominstallerasvidinformationsdiskarna,ochmeddelarpoliseller

vaktbolag att en risksituation är på gång (Shuman 1999, s. 60). Andra larm kan fungera 

så att medlemmar ur personalen kommunicerar till varandra om något håller på att 

hända (Kulturförvaltningen 2010, s. 19).  

 

I flera av texterna finns förslag om att använda säkerhetsutrustning som 

metalldetektorer, konvexa speglar eller övervakningskameror alternativt 

kameraattrapper för en avskräckande effekt (Turner 2004, s. 98; Kahn 2008, s. 71). 

Förslagen ges av amerikanska författare, men i Sverige är det strikta regler kring att 

sätta upp kameror på allmän plats, och tillstånd måste sökas hos länsstyrelsen 

(Länsstyrelsen 2015). Vare sig man använder riktiga kameror eller attrapper, måste man 

fråga sig vilket intryck och vilka konsekvenser det ger för besökarna. Hamilton menar 

att rätten till personlig integritet innefattar rätt till både fysisk och digital anonymitet 

vilket äventyras allvarligt när människor filmas på biblioteken (Hamilton 2004, s. 97). 

  

Förutom själva bibliotekslokalen är bibliotekets omgivning viktig för personalens 

säkerhet. Man kan hålla buskage och liknande vältrimmade för att öka insynen, och 

undvika prydnadsstenar i kastvänlig storlek (Lincoln & Lincoln 1987, s. 147f). God 

belysning kan göra stor skillnad även utomhus, runt omkring bibliotekets lokaler (Kahn 

208, s. 8f).  

 

Våld och trakasserier kan också förebyggas genom att tillämpa policys och rutiner av 

olika slag. Flera författare menar att man bör fastställa och sätta upp ordningsregler runt 

om i biblioteket. Om de är genomtänkta och väl formulerade är det tydligt både för 

besökare och personal vad som gäller. De kommunicerar till besökarna vilket beteende 

som accepteras, och de utgör ett stöd för personalen då det är dags att avgöra om någon 

gått över gränsen. Vid tillsägelser har man något att referera till och de kan också 

fungera som en guide att utgå ifrån om något händer (Crimmin 1984, s. 26; Arterburn 

1996, s. 33f). Viktigt i sammanhanget är dock att ordningsreglerna är aktuella och 

anpassade till besökarnas behov. Onödigt rigida regler kan skapa problem i stället för att 

lösa dem (Rubin 2000, s. 16f).  

 

Crimmin betonar vikten av en tydlig ansvarsfördelning så att personalen direkt vet vem 

som har mandat att fatta beslut om situationen kräver det. Han menar att personalen 

behöver veta vem som är överordnad, och att allmänheten har rätt att kunna vända sig 
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till den som är ansvarig (Crimmin 1984, s. 27). Shuman är inne på ett liknande spår då 

han säger att alla bibliotek bör utse en säkerhetsansvarig (Library Security Officer) som 

är ansvarig för att koordinera säkerhetsåtgärder och ta hand om besvärliga situationer 

(Shuman 1999, s. 129). Vid akuta situationer ska polis tillkallas. Pantry rekommenderar 

dock att det inte bara ska vara ett tomt hot utan också något man gör om man har 

”hotat” med det (Pantry 1996, s. 48). Lincoln föreslår att polisen tittar förbi med 

oregelbundna intervaller, och att de som går över gränsen ska åtalas för att statuera 

exempel för andra potentiella missdådare (Lincoln 1984, s. 132). Återigen är det här 

förslag som har tillkommit i en amerikansk och brittisk kontext, där polisnärvaro 

förmodligen är både mer allmänt förekommande och upplevs som mer naturlig än i 

Sverige. Framför allt inkräktar det också på tillgängligheten som fastställts i 

bibliotekslagen (SFS 2013: 801). 

 

Shuman föreslår att varje arbetsplats förbereder en säkerhetshandbok (Security Manual) 

som ska innehålla information om bibliotekets säkerhetsarbete, hur eventuella 

säkerhetsvakter ska tränas, bibliotekets övervakning, bemanning, säkerhetsutrustning 

samt regler för besökare (Shuman 1999, s. 77). 

 

Organisationers säkerhetsarbete behöver inte bara handla om interna rutiner. Turner 

föreslår att bibliotek samarbetar med polisen för säkerhetsgenomgångar av lokaler och 

rutiner. Det kan vara värdefullt både för hjälpen med att synliggöra risker i sig, och för 

att polisen ska få förståelse för de förhållanden biblioteken verkar i (Turner 2004, s. 96). 

Om något händer är det viktigt att dokumentera det inträffade och omständigheterna 

runt omkring. Rubin rekommenderar att inblandad personal fyller i en detaljerad rapport 

efter varje konfrontation (Rubin 2000, s. 86). En sådan dokumentation kan ge en 

bakgrundsbild om något allvarligare händer (Pantry 1996, s. 18f), och användas som 

utgångspunkt för det förebyggande arbetet och för att kartlägga personalens behov av 

utbildning. Det kan dock vara tveksamt att dokumentera data om personer eftersom det 

kan inkräkta på den personliga integriteten (Rubin 2000, s. 86f). I ett svenskt 

sammanhang är det en överträdelse i allra högsta grad, eftersom den svenska 

Personuppgiftslagen (PuL) kräver samtycke vid registrering av personuppgifter, och när 

det gäller uppgifter om brott är det bara tillåtet för vissa myndigheter samt i särskilda 

fall, och där är det inte tillräckligt med personers samtycke (Datainspektionen 2015). 

Liksom vid frågan om övervakningsutrustning, är det viktigt att värna om 

biblioteksbesökarnas integritet.  Den tredje principen i IFLA:s etiska regler för 

bibliotekarier och andra informationsspecialister, fastställer att biblioteken bör skydda 

alla användares personliga integritet (Garcia-Febo et al. 2012, s. 3). Enligt Jenny 

Åströms magisteruppsats om folkbibliotekens demokratiuppdrag, är jämlikhet en aspekt 

av demokratiuppdraget som värderas högt av bibliotekarierna själva (Åström 2012, s. 

27). Den här jämlikheten och rätten till personlig integritet måste rimligtvis gälla även 

de besökare som är besvärliga för personalen på olika sätt. 

 

Pantry varnar också för att incidenter inte rapporteras av olika skäl, då vissa händelser 

betraktas som alltför triviala eller som en oundviklig del av arbetet. Risken finns också 

att personalen tar på sig skulden för sådant som hänt eller är rädda för hur de ska 

uppfattas om de klagar (Pantry 1996, s. 18f).  

 

Sist men inte minst tar många källor upp relationen mellan personal och besökare, och i 

samband med det utbildning i syfte att förbereda personalen för våld och trakasserier. 

Ett flertal författare menar att träning kan göra personalen bättre rustad för att hantera 
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risksituationer (se t.ex. Lincoln & Lincoln 1987, s. 123). Rubin beskriver ett antal 

metoder för att bemöta missnöjda biblioteksbesökare. Rubins tekniker handlar på det 

stora hela om att personalen ska arbeta med sig själv och sitt beteende gentemot 

besökarna. Därigenom kan många potentiellt obehagliga konfrontationer avstyras eller 

åtminstone dämpas. Exempel kan vara att bete sig respektfullt, vänligt och positivt, visa 

att man har sett den som väntar på hjälp, etablera ögonkontakt och undvika jargong. 

Personalens röstläge och kroppsspråk sänder också de ut signaler till besökarna, 

exempelvis vilket fysiskt avstånd man har till den andra personen (Rubin 2000, s. 11f).  

 

Även Kahn kommenterar fysiskt avstånd och menar att man som personal ofta kan 

känna sig mer hotad än vad som är befogat genom att besökare kommer för nära, 

särskilt då man sitter ned vid en informationsdisk eller liknande. Det kan leda till att 

besökaren verkar större än vad den är, och att den lutar sig över personen bakom disken 

på ett sätt som uppfattas som hotfullt. Genom att ställa sig upp eller röra sig bort lite 

grann från den hotfulla personen kan spänningen lätta. Hon avråder personal från att 

röra vid besökare eftersom det dels kan uppfattas som provocerande, dels bli en grund 

för anklagelser mot personalen om att ha använt våld. Hon varnar också från att vända 

ryggen mot en aggressiv person (Kahn 2008, s. 71).  

 

Rubin understryker också vikten av att vara uppmärksam mot besökarnas kroppsspråk 

och reagera på ett flexibelt sätt utifrån olika situationer, t.ex. genom att skynda sig extra 

om en besökare verkar stressad (Rubin 2000, s. 16). Hur man uttrycker sig kan göra 

skillnad, och även här kan en positiv attityd vara avgörande för hur resten av situationen 

avlöper (Rubin 2000, s. 31f). Slutligen föreslår både Rubin och Kahn aktivt lyssnande 

som en metod för att bemöta besökarna på bästa sätt. I korta drag går den ut på att 

personen som lyssnar (i det här fallet bibliotekspersonalen) riktar in sig både på det som 

sägs och hur det sägs. Målsättningen är framför allt att lyssna och förstå det som uttalas 

och de känslor som ligger bakom. Sedan ger man respons till den andra personen genom 

att upprepa och sammanfatta det som sagts, man kontrollerar att man förstått vad som är 

problemet och hur personen upplever det. Först därefter kan man försöka tolka eller 

hitta en lösning till det problem som framförts (Rubin 2000, s. 54f; Kahn, s. 71).  

 

Vid mer allvarliga situationer rekommenderar Rubin att man försöker hantera det 

olämpliga beteendet snarare än personen som står bakom det, det vill säga att man 

undviker personangrepp och koncentrerar tillsägelser till det oacceptabla uppförandet 

och förklara vad det är man reagerat på, utan att vara anklagande (Rubin 2000, s. 66f). 

Kahn rekommenderar att de anställda försöker samarbeta sinsemellan om problem 

uppstår, och metoden hon föreslår ärattkommuniceramed”kodord”.Dettagårutpåatt

de anställda i förväg kommer överens om ett eller flera speciella ord som signalerar att 

något håller på att hända. Meningen ska man sedan kunna sägas för att kalla på de 

övriga i personalen på ett så diskret sätt att den hotfulle/obehaglige besökaren inte 

märker det. Däremot varnar hon för att lämpa över problemet på någon som inte har 

bättre möjlighet än man själv att lösa situationen (Kahn 2008, s. 71f).  

 

Att anlita säkerhetsvakter kan vara ett sätt att höja bibliotekslokalens säkerhet och 

samtidigt avlasta den ordinarie personalen. En säkerhetsvakt ska känna till bibliotekets 

policys och rutiner och är rimligtvis bättre förberedd för att hantera risksituationer än 

bibliotekspersonalen (Crimmin 1984, s. 29). En nackdel är att det kostar mycket pengar 

(Shuman 1999, s. 135). Hinks har delvis samma åsikt och menar att säkerhetsvakter är 

lämpligare i stora bibliotek än i små informella (Hinks 1992, s. 243). Även Arterburn 
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föreslår att alla disciplintillsägelser ska hanteras av säkerhetspersonal (Arterburn 1996, 

s. 34). Han varnar för att straffa olämpligt beteende i stundens hetta. Bättre är att 

personalen diskuterar saken i lugn och ro och följer upp detta med eventuella 

sanktioner. Om man exempelvis avvisar en person inför andra besökare blir det lätt en 

prestigeförlust för den straffade vilket kan leda till hämndaktioner. Pease diskuterar 

kring bibliotekarierollen och menar att bibliotekarier traditionellt har varit ovilliga att 

kontrollera besökarnas beteende i alltför stor utsträckning, då man velat upprätthålla en 

öppen och tillåtande atmosfär. Hon menar samtidigt att det finns en fara i en alltför 

undfallande attityd, eftersom det riskerar att gå ut över personalen själva när besökare 

tappar respekten för dess auktoritet (Pease 1995, s. 36).  

 

Ett flertal texter tar alltså upp hur bibliotek ska förebygga situationer med så kallade 

”problempatrons”.Endelavdetipsochmetodersombeskrivsföratthanteravåldoch

hot går ut på att man ska bli av med dem som ställer till besvär eller se till att situationer 

inte uppstår just på biblioteken (se Shuman 1999, s. 135; Lincoln 1984, s. 152). Hinks 

har dock en lite annan infallsvinkel på saken. Han menar att det inte bara handlar om att 

flytta ut problemen från biblioteken, utan att det också är en samhällsfråga om våld 

inträffar där (Hinks 1992, s. 231f). Folkbiblioteken är en del av ett sammanhang, och 

om våldet flyttar från biblioteken till en annan del av samhället så kvarstår problemet 

ändå. Han menar att det måste finnas som målsättning att våldet försvinner helt och 

hållet från samhället, inte att det flyttar mellan olika arenor (Hinks 1992, s. 235). Som 

lösning på bibliotekens problem med våld och trakasserier föreslår Hinks att olika 

samhällsinstitutioner som polis, skolor och bibliotek ska samarbeta för att hitta 

långsiktiga lösningar (Hinks 1992, s. 233). Även i rapporten Tryggare bibliotek 

understryker man vikten av ett gott samarbete mellan olika bibliotek och täta kontakter 

med lokalsamhället kring biblioteket (Kulturförvaltningen 2010, s. 22). 

 

2.4 Avslutande kommentar 
 

 I det här avsnittet har jag gått igenom olika källor som handlade om våld och 

trakasserier i arbetet i allmänhet, och om våld och trakasserier i bibliotek i synnerhet. 

Många av källorna är amerikanska eller brittiska, vilket bland annat avspeglar sig i en 

syn på övervakning i form av säkerhetsutrustning och poliser/väktare som kan kännas 

främmande för ett svenskt sammanhang, och dessutom är oförenliga med svensk 

bibliotekslagstiftning. I rapporten ”Tryggare bibliotek” ser man att problemområdena 

stämmer överens med de utländska källorna vad gäller problematiska besökargrupper. 

Med undantag av de olika övervakningsåtgärderna finns det också många likheter 

mellan de förebyggande åtgärderna i den svenska rapporten och de utländska källorna 

angående exempelvis råden kring organisation och samarbete med det omkringliggande 

samhället.  

 

Av författarna som presenterats var särskilt Lincoln och Lincolns och deras studier en 

källa till inspiration i min egen studie, både vad gäller bakgrundsfrågor och 

urvalsmetod, samt som ett verktyg i analysen. Tillsammans med de andra källorna 

hjälpte de mig att ringa in vilka problemområden som skulle undersökas i enkäterna.  
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3 Teoretisk ansats  
 

I det här kapitlet redovisas de verktyg som användes i analysen av enkätresultaten. 

Dessa var några riskfaktorer som framkommit i Lincoln och Lincolns studier av brott på 

bibliotek, Merchant & Lundells perspektiv på förebyggande arbete mot våld i 

arbetslivet, samt teknikerna från Situational Crime Prevention av Clarke et al.  

 

3.1 Karaktär och utbredning av problematik 
 

Som tidigare nämnts, visade Lincoln och Lincolns studier att ortens storlek och graden 

av aktivitet i ett bibliotek var de viktigaste riskfaktorerna för hur problemdrabbade 

biblioteken var av våld och trakasserier. Aktivitetsnivån mättes utifrån antal besökare, 

antalet anställda och storleken på orterna där biblioteken befann sig (Lincoln & Lincoln 

1987, s. 114). I den här studien, jämförs tendenserna som framkommer i enkäten med 

Lincolns och Lincolns riskfaktorer för att se om de är giltiga även i det här 

sammanhanget. Kulturella skillnader och den tid som passerat är orsaker som kan 

påverka huruvida dessa faktorer är aktuella. 

 

Som tillvägagångssätt för att analysera enkätens resultat, belyses alla enkätsvar utifrån 

de olika bakgrundsfrågorna, som alltså är rör Lincoln och Lincolns riskfaktorer: 

storleken på orten där respondenternas bibliotek befinner sig, deras besöksantal samt 

personalstyrka. Ytterligare en faktor som undersöks är bibliotekstyp, som var en fråga 

jag lade till för att undersöka om detta specifikt svenska förhållande gjorde någon 

skillnad för bibliotekens utsatthet.  

 

Analysen går till så att man undersöker vad som kännetecknar respondenternas svar 

kring hur de drabbats av våld och trakasserier, om respondenternas bibliotek ligger på 

en stor eller liten ort, har många eller få besökare osv. För att få fram referenser att tolka 

med, delas svaren på varje enkätfråga in i två lika stora grupper, baserat på antalet 

respondenter. När exempelvis 38 personer anger hur många invånare som finns i deras 

kommuner, läggs invånartalen från alla respondenternas kommuner ihop. De delas 

sedan på två, vilket ger ett tal som bildar en gräns, där hälften har ett invånarantal som 

understiger den, och hälften har ett invånarantal som överstiger den. Därmed har man 

ett mått att utgå ifrån när man talar om små respektive stora bibliotek. Med tanke på det 

begränsade underlaget, är det inte motiverat att göra analysverktyget mer detaljerat än 

så, med flera olika storleksgrupper. En liknande procedur används också för de andra 

bakgrundsfrågorna, undantaget frågan om bibliotekstyp, där svaren inte är 

kvantifierbara. I tabell 3 redovisas det slutgiltiga analysredskapet som det blev utformat 

efter att enkätsvaren kommit in.  
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Tabell 3. Kategorier för att analysera svaren till bakgrundsfrågorna. 

Hur många invånare har kommunen? 38 svar 

Upp till 14000 invånare 19 (50%) 

Över 14 000 invånare 19 (50%) 

 

Vilken typ av bibliotek är detta? 38 svar 

Folkbibliotek 23 (60,5%) 

Integrerade bibliotek 15 (39,5%) 

 

Hur många besök har biblioteket i genomsnitt per vecka? 34 svar 

Upp till 875 besök/vecka 17 (50%) 

Över 875 besök/vecka 17 (50%) 

 

Hur många tjänster finns i bibliotekets verksamhet? 36 svar 

Upp till två tjänster 18 (50%) 

Över två tjänster 18 (50%) 

 

 

3.2 Perspektiv på våld och trakasserier i arbetet 
 

Ett andra verktyg för analysen är tre perspektiv för att strukturera förebyggande arbete 

mot klientrelaterat våld i arbetslivet: environmental, organizational/administrative och 

behavioral/interpersonal, i min översättning miljö-, organisations- och 

relationsperspektivet (Le Blanc et al. 2006, s. 269). Dessa tre infallsvinklar 

introducerades på ett seminarium om insatser mot våld i arbetslivet (Merchant & 

Lundell 2001, s. 135).   

 

Miljöperspektivet riktar in sig på den fysiska miljön på en arbetsplats, som inredning 

och arkitektur. Den tar fasta på aspekter som belysning eller olika typer av 

säkerhetsutrustning som metalldetektorer, larm och övervakningskameror.  

 

Organisationsperspektivet handlar om organisationens sätt att arbeta kring säkerhet, 

exempelvis de rutiner och policys som finns. Exempel kan vara olika typer av 

dokument, som ordningsregler och formulär för att rapportera om incidenter.  

 

Relationsperspektivet berör utbildning av anställda så att de är mentalt och fysiskt 

förberedda på att hantera våld. Kunskaper av den här typen kan ge anställda en starkare 

känsla av kontroll och minska rädslan för att bli utsatt för våld. Undervisning kan gälla 

både verbal kommunikation och fysiskt självförsvar. (Le Blanc et al. 2006, s. 269-

272ff).  

 

Det går att se att många beröringspunkter mellan dessa kategorier, den svenska 

lagstiftningen och de insatser som beskrivits i litteraturavsnittet. Vikten av lokalers 

utformning, säkerhetsutrustning, utbildning av personalen och arbetsplatsens rutiner 

lyfts fram på alla tre ställena. Även om detta visar på vilken typ av åtgärder som 

används, menar LeBlanc et al. att det genomförts få studier som bevisar förebyggande 

åtgärders effektivitet inom klientrelaterat våld. De studier som finns har dels haft 
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metodologiska brister, dels utförts inom vården vilket försvårar generalisering av 

resultaten till andra områden (Le Blanc et al. 2006, s. 276). Perspektiven kan i det här 

sammanhanget ändå användas för att analysera hur svenska bibliotek riktar sina 

förebyggande insatser, och vilken typ av insatser som har störst betydelse för 

verksamheterna. 

  

3.3 Brottsförebyggande arbete med Situational Crime 

Prevention 
 

Ett tredje verktyg för analysen av den här studiens resultat är Situational Crime 

Prevention, som är en samling brottsförebyggande metoder framtagna av bland andra 

Clarke, Mayhew och Cornish (se te.x Clarke, 2012). Metoderna utgår från teorier om 

beslutsfattande och empiri från forskning inom kriminologin. Situational Crime 

Prevention är framför allt inriktad på miljöperspektivet (se föregående avsnitt), alltså på 

fysisk omgivning och utrustning, men avser att skydda både människor och egendom.  

De amerikanska författarna Cromwell, Alexander och Dotson anser att Situational 

Crime Prevention med fördel kan tillämpas inom biblioteksverksamhet (2008). Metoden 

består av 25 tekniker med praktisk tillämpning, och de som är relevanta för ämnet 

kommer i den här studien användas för att analysera bibliotekens förebyggande arbete 

mot våld och trakasserier. 

 

Situational Crime Prevention fokuserar på de omständigheter som kringgärdar brott i 

stället för på personerna som begår dem. Det skiljer metoderna från annat 

brottsförebyggande arbete eftersom de inte inriktar sig på fängslande eller straff av 

brottslingar, och inte heller försöker förändra samhället genom sociala reformer eller 

liknande. I stället syftar den till att förändra förutsättningarna för att begå brott, och 

genom olika åtgärder förhindra att tillfällen för brott uppstår (Clarke 1997, s. 2). I ett 

bibliotekssammanhang varnar även Pease för att det förebyggande arbetet mot våld och 

trakasserier riktar in sig alltför mycket på personer eller grupper i stället för på deras 

handlingar, eftersom människors beteende är något som faktiskt kan förändras, och ofta 

gör det (Pease 1995, s. 33).  

 

Som tidigare nämnts, kan incidenter på bibliotek både vara olagliga, eller enbart 

obehagliga för omgivningen utan att kunna rubriceras som brott (Cromwell et al. 2008, 

s. 147). Situationen i bibliotek är särskilt komplex eftersom man behöver balansera 

säkerheten för personal, besökare och lokaler med en öppenhet mot allmänheten. 

Dessutom tillkommer problemet med att personalen sällan är förberedd för att handskas 

med den sortens frågor (Cromwell et al. 2008, s. 148ff). Farrugia menar att 

bibliotekarier kan bli lätta måltavlor för våld och trakasserier eftersom de har en attityd 

med fokus på service och öppenhet som rimmarillamedden”uppfostrande”rollsom

ibland skulle behövas för att få biblioteksbesökarnas respekt. Hon menar att 

bibliotekspersonal måste inse att arbetets krav på service inte ger allmänheten rätt att 

uppträda på ett sätt som skulle vara oacceptabelt i andra sammanhang. Hon menar att ett 

sätt att komma åt detta skulle kunna vara genom utbildning (Farrugia 2002, s. 311).  

Situational Crime Prevention omfattar dock inte utbildning utan koncentrerar sig 

framför allt på konkreta och synliga åtgärder, som att sätta larm på stöldbegärliga varor 

i en butik, eller att öka gatubelysningen för att förebygga överfall (Clarke 1997, s. 18). 

Teknikerna kan ses som en systematisering av den typ av åtgärder som alltid vidtagits 

för att skydda personer och egendom (Clarke 1997, s. 39). Genom att ändra intrycket av 
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riskerna/vinsterna med att begå brott, gör den potentielle förövaren en utvärdering av 

situationen vilket förhoppningsvis leder till att personen avstår från att gå vidare med 

handling (Clarke 1997, s. 4f).  

 

Eftersom metoden förespråkar olika åtgärder som övervakar och/eller inskränker 

människors beteende, har den kritiserats för att vara integritetskränkande, och vissa 

fruktar ett Big Brother-samhälle som en följd av dess lås, väktare och kameror. Clarke 

tillbakavisar detta och anser att man inte litar på demokratins kraft om man tror att 

åtgärderna går överstyr, och menar att människor skulle protestera om deras 

medborgerliga rättigheter vore hotade (Clarke 1997, s. 37). I relation till det kan man 

dock ta upp bibliotekens ansvar att försäkra sig om allas lika rätt till tillgång till 

bibliotekens verksamhet. Börjar man begränsa verksamheterna med rutiner och regler 

som inskränker tillgången för vissa användare, är det inte säkert att det stannar där, 

menar bibliotekarien Randall Simmons som i en artikel reflekterar kring bibliotekens 

hemlösa besökare (Simmons 1985, s. 117). 

 

En annan aspekt av kritiken är den moraliska, att man hellre borde satsa på 

samhällsåtgärder med långsiktiga sociala projekt för att minska brott. Clarke anser att 

det inte är effektivt och menar att de brott som begås skadar just de personer man vill 

hjälpa med långsiktiga projekt. Om man förebygger brott hjälper man människor, men 

på andra sätt (Clarke 1997, s. 41). Det ena behöver dock inte utesluta det andra, Pease 

kommenterar att bibliotek traditionellt har ställt få krav på sina besökare, till skillnad 

från affärer där man förväntas handla, eller muséer, där besökarna förväntas ta del av 

utställningar och liknande. Bibliotekens tillåtande atmosfär har gjort att människor utan 

någon annanstans att gå kan komma dit, vilket många bibliotek varken kan eller önskar 

motverka (Pease 1995, s. 35). Simmons menar att bibliotekarier behöver stå upp för 

dem i samhället som inte har en egen röst (Simmons 1985, s. 118).  
 

Trots dessa invändningar mot den teoretiska bakgrunden till Situational Crime 

Prevention, finns det andra typer av åtgärder som på ett diskret sätt ökar säkerheten och 

dessutom underlättar det dagliga livet eller minskar människors rädsla, t.ex. förbättrad 

gatubelysning (Clarke 1997, s. 37). En stor fördel med Situational Crime Prevention är 

dess enkelhet och att man kan minska riskerna för brott genom små åtgärder (Cromwell 

et al. 2008, s. 150). Det som gör den lämplig för att analysera bibliotekens förebyggande 

arbete mot våld och trakasserier är att den har ett så tydligt verklighetsförankrat fokus, 

vilket passar bibliotekens ofta praktiska verksamhet. Man får dock ha i åtanke att vissa 

metoder inte är helt tillämpbara i ett svenskt bibliotekssammanhang. I den här studien 

kommer teknikerna att användas för att analysera enkätsvaren som rör de förebyggande 

åtgärderna, för att undersöka vilka som passar in i de olika kategorierna och utveckla 

förslag på praktisk tillämpning av åtgärder.                                              

 

Situational Crime Prevention har utvecklats inom kriminologin och tillämpas praktiskt 

inom framför allt polisiär brottsbekämpning. Enligt den här studiens definitioner är både 

våld och trakasserier kriminella handlingar, vilket gör att många av teknikerna skulle 

kunna vara relevanta för bibliotekens verksamhet. 
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 Tekniker inom Situational Crime Prevention  3.3.1
 

De 25 teknikerna inom Situational Crime Prevention är indelade i fem kategorier, som 

var och en inrymmer fem stycken underrubriker med brottsförebyggande åtgärder 

(Cromwell et al. 2008, s. 150). Många av de tjugofem teknikerna överlappar varandra 

eftersom det kan finnas flera sätt att närma sig problemen (Clarke 1997, s. 17). De 

svenska rubrikerna i avsnittet är hämtade från Clarke & Eck, 2005. 

 

Den första kategorin av tekniker har på svenska rubriken Gör det svårare att begå brott, 

(Increase the Effort), och teknikerna i den handlar om att försvåra för potentiella 

gärningsmän. 

 

1. Svåråtkomligare brottsobjekt (Target harden) innebär att man förstärker skyddet 

kring måltavlor genom  fysiska barriärer som lås, kassaskåp och skärmar 

framför personalen på banker och postkontor och liknande (Clarke 1997, s. 17). 

Skärmar och liknande är åtgärder som inte kan kombineras särskilt väl med 

öppenheten på ett allmänt bibliotek, men däremot kan man se till att de 

biblioteksutrymmen som inte är öppna för allmänheten är ordentligt låsta. Det är 

inte bara potentiellt stöldgods som är måltavlor, utan också människor 

(Cromwell et al. 2008, s. 151).  

 

5. Kontroll av verktyg och vapen (Control tools) handlar om att försvåra 

användning av hjälpmedel och redskap: begränsa försäljning av sprayfärg till 

unga, spärrar för att komplicera bruket av stulna mobiltelefoner, 

nummerpresentatörer för att förhindra sexuella trakasserier per telefon. Det 

sistnämnda skulle kunna vara användbart på bibliotek, i samband med såväl  

sexuella trakasserier som hotfulla meddelanden (Clarke 1997, s. 19; Cornish & 

Clarke 2003, s. 90). 
 

 

Den andra kategorin har rubriken Gör det mer riskfyllt att begå brott (Increase the 

Effort) och teknikerna i den går ut på att öka ansträngningarna för eventuella 

missdådare. 

 

7. Underlätta den naturliga övervakningen (Assist natural surveillance) innebär att 

man förbättrar översikten så att förbipasserande människor ska kunna se om det 

händer något suspekt, t.ex. genom att öka gatubelysning, underlätta insyn i 

lokaler från gatan och främja öppna ytor. (Clarke 1997, s. 21). I bibliotek kan 

man placera personaldatorer och hyllor strategiskt för att få bättre överblick 

(Cromwell et al. 2008, s. 151f)  

 

9. Utnyttja platsansvariga (Utilize place managers) betyder att man ger personalen 

ett utökat ansvar för ordning,  risken för brott minskar när personal i en 

verksamhet med andra huvuduppgifteränsäkerhetävenharen”uppfostrande”

roll i betydelsen att de övervakar en lokal eller utrustning som en del av jobbet. 

Det kan t.ex. gälla busskonduktörer som genom sin närvaro förhindrar 

vandalisering och butikskassörskor som belönas när de upptäcker stulna 

kreditkort. Cromwell et al menar dock att bibliotekspersonal sällan vill ta på sig 

en sådan roll. Delvis för att de ser på sig själva som en hjälp för besökarna 

snarare än någon som ska hålla ordning, delvis för att det finns en önskan om att 
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biblioteken ska vara tillgängliga. Cromwell et al menar att den synen behöver 

ändras eftersom god ordning och säkerhet också främjar bibliotekens 

tillgänglighet. För att en förändring ska ske krävs det utbildning av personalen 

(Cromwell et al. 2008, s. 152)  

 

10. Förstärk den formella övervakningen (Strengthen formal surveillance) innebär 

att man använder sig av övervakning, då man anlitar väktare, poliser och 

använder sig av säkerhetsutrustning som övervakningskameror och larm (Clarke 

1997, s. 20). För bibliotek kan det vara dyra åtgärder som också avskräcker 

vanliga besökare, och som tidigare kommenterats, är övervakningskameror inte 

oproblematiska i ett svenskt sammanhang, eller lämpliga med tanke på 

bibliotekslagstiftningens innehåll om tillgänglighet för alla (SFS 2013: 801). Ett 

billigare alternativ kan vara att låta anställda sitta nära ingången och hälsa på 

dem som kommer in. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att minska snatterier 

i butiker, eftersom det tar bort känslan av anonymitet när man vet att man blivit 

sedd (Cromwell et al. 2008, s. 153). 

 

Den tredje kategorin är Gör det mindre lönsamt att begå brott (Reduce the Rewards) 

och inriktar sig på minska belöningarna för presumtiva gärningsmän. 

 

12. Ta bort brottsobjekt (Remove targets) innebär att man placerar stöldbegärliga 

föremål utom räckhåll, så att pengar och värdesaker ska vara så svåråtkomliga 

som möjligt (Clarke 1997, s. 21f). Den här studien handlar visserligen inte om 

skyddandet av egendom, men om ett bibliotek blir rånat kan det vara en 

traumatisk upplevelse för personalen, så att skydda det materiella kan i 

förlängningen också skydda människor. Personer kan också vara måltavlor, och 

anställda ska inte vistas själva på avskilda platser när det är sent. Arbets- och 

studieplatser och toaletter ska ligga i väl upplysta delar av lokalen där många 

personer rör sig. Det ska finnas larm vid diskar och på toaletter, samt bärbara 

larm för dem som arbetar på avskilda platser i biblioteket. För att det inte ska 

inträffa saker när de anställda lämnar arbetsplatsen efter stängning ska 

omgivningen vara försedd med bra belysning och närliggande parkeringsplatser, 

och personal som slutar sitt arbete kvällstid bör uppmanas att lämna lokalen i 

grupp (Cromwell et al. 2008, s. 154).     

 

Den fjärde kategorin av tekniker, Reducera provokationer (Reduce Provocations), syftar 

till att förebygga frustration och stress som kan vara utlösande faktorer för problem av 

olika slag.  

 

16. Minska frustration och stress (Reduce frustrations and stress) innebär åtgärder 

som ska minska irritation och stress på olika sätt. Effektiva kösystem, vänligt 

bemötande, gott om sittplatser, en vilsam miljö med lugn musik och dämpat ljus 

kan minska stressen som kan leda till problematiska situationer (Cornish & 

Clarke 2003, s. 90). Cromwell et al riktar in sig mer på hur man ska handskas 

med stressade människor när situationer väl uppstår, och förordar att personal 

utbildas i kommunikation (Cromwell et al. 2008, s. 154f).   
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17. Undvik konflikter (Avoid disputes) handlar om att förebygga och undvika 

konflikter: att försöka utforma verksamheter så att konfliktsituationer inte 

uppstår, t.ex. genom åtskilda avdelningar i fotbollsarenor för olika grupper av 

fans eller fasta priser vid taxifärder (Cornish & Clarke 2003, s. 90). I en 

biblioteksverksamhet kan det handla om att hålla regler och avgifter enkla och 

tydliga (Cromwell et al. 2008, s. 154f). 
 

20.  Motarbeta imitation (Discourage imitation) går ut på att motverka spridning 

och efterhärmning av negativt beteende. Vilken miljö som råder kan göra 

skillnad för hur människor beter sig. Om man snabbt reparerar sådant som blivit 

vandaliserat, t.ex. lagar trasiga fönsterrutor eller tar bort graffitti, minskar risken 

för att ny skadegörelse ska inträffa. På motsatt sätt gör nedslitna miljöer eller 

synlig brottslighet att risken ökar för ytterligare aktiviteter i samma stil. Har man 

väl förlorat kontrollen blir det snabbt en nedåtgående spiral (Clarke 1997, s. 

22f). 

 

Den femte och sista kategorin av tekniker är Ta bort ursäkter (Remove Excuses), som är 

inriktad på mindre brott, den typ av överträdelser som har hög sannolikhet att utföras av 

gemene man, exempelvis skattefusk, trafikförseelser, stöld från arbetsgivaren, sexuella 

trakasserier. Det här är förseelser som sällan medför några högre straff, som är lätta att 

utföra och inte så illa sedda socialt. Många gör bortförklaringar och ursäkter inför sig 

själva och andra, och det är dessa ursäkter de sista fem teknikerna försöker komma åt 

(Clarke 1997, s. 16). 

 

21. Ställ upp regler (Set rules) innebär att man fastställer vilka regler och policys 

som gäller, eftersom tydliga regler i en verksamhet gör att risken för övertramp 

minskar. Oklarheter kan lätt bli utnyttjade till den enskildes fördel (Clarke 1997, 

s. 23f). I bibliotek kan det t.ex. handla om att reglera internetanvändningen 

(Cromwell et al. 2008, s. 155).  

 

22. Informera om regler (Post instructions): Som en följd av att fastställa regler 

(teknik 21) bör man också informera om de regler som gäller genom att sätta 

upp lappar och affischer (Cromwell et al. 2008, s. 155). 

 

23. Tala till samvetet (Alert conscience) handlar om att väcka medvetenhet: För att 

komma åt specifika brott eller andra icke önskvärda beteenden kan man sätta 

upp skyltar som påminner om vad som är påbjudet/förbjudet. Det är effekfullt 

eftersom de väcker insikt om hur andra människor påverkas av att man bryter 

mot reglerna. Påminnelser om att inte röka eller kampanjer för att medborgarna 

ska betala tv-licens är exempel på detta (Clarke 1997, s. 24). På bibliotek kan 

man t.ex. sätta upp skyltar som påminner om att man ska prata tyst för att inte 

störa andra biblioteksbesökare (Cromwell et al. 2008, s. 156). 
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3.4 Analysverktyg 
 

Sammanfattningsvis kommer enkätresultaten analyseras med hjälp av tre olika 

analysverktyg, beroende på vilka aspekter som är i fokus.  

 

Det första analysverktyget är hämtat från Lincoln och Lincolns studier om brottslighet 

på bibliotek, som visade ett samband mellan bibliotekens utsatthet och vissa 

riskfaktorer, däribland ortens storlek, besöksantal och bemanning (Lincoln & Lincoln 

1987, s. 114). För en svensk vinkling lade jag till en sista faktor, bibliotekstyp. 

Riskfaktorerna används både i utformningen av enkäterna och för att dela in 

respondenternas svar i olika grupper. Med hjälp av dessa grupper kan man undersöka 

hur respondenternas svar fördelar sig och analysera vilken betydelse de olika faktorerna 

har i ett svenskt bibliotekssammanhang. Riskfaktorerna kommer framför allt användas 

för att tolka resultaten som berör problematikens utbredning och karaktär, och är i första 

hand relaterade till den första och tredje frågeställningarna om problembilden på 

svenska folkbibliotek och betydelsen av bibliotekstyp.  

 

Det andra analysverktyget är hämtat från forskningen om våld i arbetslivet, och utgår 

från en indelning av förebyggande åtgärder i tre kategorier; Miljöperspektivet, med 

fokus på inredning och fysisk miljö, Organisationsperspektivet, som handlar om rutiner 

och policys inom en organisation, samt Relationsperspektivet, som riktar in sig på 

utbildning av personal (Merchant & Lundell 2001, s. 135). De här indelningarna 

kommer att användas som verktyg för att analysera bibliotekens arbete med 

förebyggande insatser, och undersöka hur detta läggs upp utifrån de tre perspektiven. 

 

Slutligen är också det tredje analysverktyget inriktat på att analysera bibliotekens 

förebyggande insatser mot våld och trakasserier. Här används utvalda tekniker från 

Situational Crime Prevention för att analysera olika förebyggande insatser, för att 

undersöka vilka av dessa som passar in i olika teknikerna och arbeta fram förslag på hur 

det förebyggande arbetet kan utvecklas. Det andra och tredje analysverktygen är i första 

hand kopplade till den andra och tredje frågeställningarna, som handlar om det 

förebyggande arbetet och dess utveckling, samt om betydelsen av bibliotekstyp.        
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4 Metod 
 

I det här kapitlet beskrivs vilken metod som använts i studien, dess ansats, och dess 

betydelse för utformningen av enkätverktyget. 
 

4.1 Val av metod 
 

Den här studien har som syfte att undersöka förekomsten av våld och trakasserier i ett 

svenskt sammanhang, och hur biblioteken påverkas av och hanterar dessa händelser.  

 

Eftersom det inte fanns någon omfattande forskning inom ämnet i ett svenskt 

sammanhang, fanns det ett behov av en viss kartläggning av ämnet, och detta lyftes 

särskilt fram med den första frågeställningen: Vilken problembild finns det på svenska 

folkbibliotek kring våld och trakasserier gentemot personalen? För att veta om det 

existerade en problematik kring ämnet, var det centralt att ta reda på frekvensen av 

incidenter, och hur dessa i sådana fall såg ut.  

 

Den andra frågeställningen, Hur arbetar man på svenska folkbibliotek för att förebygga 

våld och trakasserier gentemot personalen, och hur kan arbetet utvecklas?, var även 

den inriktad på att utforska ämnets mätbara aspekter, genom att exempelvis ta reda på 

vilka metoder som användes i det förebyggande arbetet, och i vilken utsträckning de 

förekom. 

 

Den tredje frågeställningen, Vilken betydelse har bibliotekstypen för problembilden och 

det förebyggande arbetet?, var beroende av resultaten från de två första 

frågeställningarna för att kunna besvaras, och följaktligen hade även den en mätande 

karaktär. Den här frågeställningen kom till i efterhand, och blev ett sätt att försöka ringa 

in specifikt svenska förhållanden. 

 

Sammanfattningsvis har frågeställningarna olika infallsvinklar, men eftersom alla har en 

inriktning mot att ta reda på frekvensen och förekomsten av olika företeelser, var en 

kvantitativ infallsvinkel den mest passande. Valet av metod föll på en 

enkätundersökning. Anledningen till att jag valde det, var att jag ville nå en större grupp 

människor, och som jag visat i frågeställningarna, för att jag ville ha översiktliga och 

kvantifierbara svar snarare än djupa och utredande. Eftersom jag ville använda mig av 

Lincoln och Lincolns riskfaktorer som analysverktyg, passade det också bra att göra en 

liknande, kvantitativ undersökning. 

 

4.2 Utveckling av enkäten 
 

Även om Lincoln och Lincolns kvantitativa undersökningar existerade som förebild 

fanns det en fara i att utgå alltför mycket från studier som hade genomförts i andra 

länder och för så pass länge sedan.  Genom litteraturen hade jag en förförståelse för den 

typ av problem med våld och trakasserier som kunde uppstå på bibliotek, men det fanns 

inga garantier för att den svenska verkligheten skulle likna förhållandena i den 

övervägande utländska (anglosaxiska) litteraturen. Om jag bara hade min förförståelse 

som utgångspunkt vid utformandet av enkäten, kunde det skapa problem för dess 

validitet, dvs. att den inte mätte det som den var avsedd att mäta (Trost 2012, s. 63). För 

att komma runt problemet, fanns möjligheten att inkludera öppna frågor. Trost 
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rekommenderar att man avslutar enkäter med en öppen och ospecifik fråga, där 

respondenten kan lämna ytterligare synpunkter. Genom sådana avslutande kommentarer 

brukar man få fram intressanta synpunkter som kan vara till hjälp vid analysen (2012, s. 

72f). Genom att lägga till en sådan fråga vid slutet av varje avsnitt, fick den kvantitativa 

enkäten också ett kvalitativt inslag.  

 

Enkäten (se bilaga 2) fick tre teman med olika inriktningar som låg nära de dåvarande 

frågeställningarna; Förekomst och omständigheter kring trakasserier/sexuella 

trakasserier/våld, påverkan på personalen och påverkan på verksamheten. När de olika 

delarna hade fyllts med frågor, fick en kollega titta på ett utkast till enkäten i egenskap 

av bibliotekschef. Hans synpunkter blev till stor hjälp för att utveckla enkäten 

ytterligare. Det mest betydelsefulla som kom fram var vikten av att definiera de begrepp 

som användes i enkäten, vad exakt som avsågs med t.ex. trakasserier eller våld. En 

enkätfråga om hur ofta trakasserier inträffar kan ge väldigt olika svar beroende på om 

man talar om trakasserier rent juridiskt respektive någons subjektiva uppfattning om vad 

den blivit utsatt för. Det blev därför en viktig punkt att åtgärda i enkätens innehåll. 

Bakgrundsfrågorna utgick från Lincolns riskfaktorer, och som tidigare nämnts var dessa 

också en del av analysverktyget. 

 

Under utformningen av enkäten förändrades också frågeställningarna, nya aspekter 

lades till de ursprungliga, vilket i sin tur påverkade enkätfrågorna. Det viktigaste som 

tillkom var aspekten med det förebyggande arbetet, och indelningen i olika 

bibliotekstyper.  

 

När enkäten utformades, lades stor vikt vid att frågorna skulle formuleras på ett logiskt 

och lättfattligt sätt. Enkätens utformning är inte bara relevant för hur den uppfattas av 

respondenten, utan också för vilken reliabilitet, eller tillförlitlighet, resultatet får. Med 

dettaavsermanofta” …att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid 

en förnyadmätning” (Trost 2012, s. 61). Trost delar upp begreppet reliabilitet i fyra 

olika aspekter, och här följer ett par exempel på hur dessa tillämpades under 

utformningen av enkäten. 

 

Kongruens innebär att frågor som rör samma område överensstämmer genom att visa 

på nyanser av samma fenomen. Frågorna i enkäten syftade till att fånga upp olika 

aspekter av bibliotekens problem mellan besökare och personal, och gjorde så genom att 

undersöka ämnet ur både verksamhetens och personalens perspektiv.  

 

Precision handlar om sättet som enkätsvaren besvaras av respondenten. Enkätens 

design och layout avgör om frågorna uppfattas och besvaras på samma sätt av alla 

respondenter (Trost 2012, s. 62). En viktig aspekt vid just webbenkäter är att hålla dem 

korta och koncisa. En webbenkät saknar överskådligheten hos en pappersenkät, vilket 

innebär att respondenten kan tappa intresset för att fylla i enkäten om den upplevs som 

alltför lång (Hultåker 2012, s. 141). För att den här enkäten skulle vara lätt att 

överblicka, utformades den så att alla frågor gick att se samtidigt, till skillnad från om 

respondenten hade fått besvara frågorna en i taget. Enkäten var också uppdelad i tre 

delar som var försedda med tydliga rubriker. Slutligen fanns det en funktion som gjorde 

att det inte gick att skicka in enkäten utan att alla obligatoriska frågor hade besvarats, 

vilket minimerade risken för att missa frågor.  
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Objektivitet är ett begrepp i det här sammanhanget syftar på hur enkätsvaren 

behandlas, och alla svar registreras och sammanställs på ett likformigt sätt.  

Enkätprogrammet sammanställde både siffersvar och skrivna svar på ett kalkylblad, så 

att det var lätt att jämföra svaren i de lika kolumnerna. Sammanräkningen av data inför 

skapandet av diagrammen gjordes också den med hjälp av ett kalkylprogram. Tack vare 

att svaren i hög grad sammanställdes med datorns hjälp och inte manuellt blev svaren 

registrerade på samma sätt. De skriftliga kommentarerna sammanställdes och 

bearbetades däremot manuellt. 

    

Konstans behandlar hur pass tillförlitlig undersökningen är över tid, vilket rör sig om 

huruvida undersökningen skulle få samma resultat om den genomfördes vid ett annat 

tillfälle. Det säkerställdes i det här fallet genom att svaren som efterfrågades gällde en 

tydligt definierad tidsperiod - år 2012 - och inte använde sig av tidsuttryck som ”de

senaste 12månaderna” eller liknande. Detta bidrog också till kongruensen, eftersom

respondenterna därigenom svarade på frågor om exakt samma period (Trost 2012, s. 

62). 

 

Validitet är ett begrepp som angränsar till reliabilitet. En hög validitet innebär att man 

verkligen mäter det man har för avsikt att mäta, och då måste reliabiliteten vara hög. För 

att mäta det avsedda är det en förutsättning att enkäten och dess frågor är utformade på 

ett precist, tydligt och lättfattligt sätt och att svaren behandlas korrekt. För att 

enkätfrågorna skulle hålla hög validitet, innehöll enkäten flera definitioner, t.ex. av 

begreppet ”trakasseri”. Definitionen utgick från Diskrimineringsombudsmannens 

förklaring av begreppet trakasserier (se avsnitt 2.1.4), och konkretiserades i enkäten på 

följande sätt:  
 

Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker en person. Det kan 

exempelvis relateras till kön, etnicitet, sexualitet, ålder, trosuppfattning eller 

funktionsnedsättning, och ta sig uttryck i form av förolämpningar, hot eller andra 

nedvärderande handlingar. Sexuella trakasserier är trakasserier som är sexuellt 

anspelande.  

 

Sexuella trakasserier definierades på samma ställe, men preciserades med tillägget: 

”Sexuella trakasserier är trakasserier som är sexuellt anspelande.”Slutligen definierades 

våld så här: “Medvåldavsesfysiskaangreppellerförsöktill fysiskaangrepp.” 
 

4.3 Population och urval 
 

Eftersom den större delen av Lincolns och Lincolns enkäter (USA- och 

Kanadastudierna) hade ett slumpmässigt urval, blev det naturligt att även den här 

studiens urval skulle gå till på det sättet.  Den minsta, brittiska delen av deras studie, 

hade ett stratifierat urval där bara huvud- och regionbibliotek ingick. Enligt forskarna 

var det en anledning till att siffrorna troligen blev högre än vad de skulle ha blivit med 

ett representativt urval av bibliotek, och det var något jag ville undvika med min studie 

(Lincoln & Lincoln 1987, s. 96).   

 

För att hitta respondenter som skulle delta i studien, numrerade jag alla landets 

kommuner så att 60 stycken kunde slumpas fram med datorns hjälp. Antalet hade jag 

kommit fram till i samråd med min handledare. Därefter numrerades respektive 

kommuns folkbibliotek med t.ex. 1-4, (beroende på det antal filialer som fanns i den 
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aktuella kommunen) och sedan slumpades ett tal mellan dessa siffror fram, och detta var 

det bibliotek som fick ta emot enkäten. Det gjordes ingen åtskillnad mellan 

kommunbibliotek med få eller många filialer, utan alla 1187 folkbibliotek som fanns i 

Sverige 2012, hade samma chans att komma med i urvalet (Kungliga Biblioteket 2012). 

60 bibliotek utgör 5 % av populationen.  
 

4.4 Enkätverktyg och utskick 
 

För att begränsa kostnaderna och underlätta hanteringen av insamlad data, bestämde jag 

mig för att använda Google Drive, där det finns ett gratisverktyg för att skapa 

webbenkäter. Enkäten bestod framför allt av kryssfrågor, där respondenterna försågs 

med färdiga alternativ, och varje avsnitt avslutades med den tidigare nämnda öppna 

frågan.  Alla frågor med fasta svarsalternativ var obligatoriska, vilket innebar att man 

inte kunde skicka in enkäten förrän man hade fyllt i eller kryssat för dem, och det gick 

inte heller att besvara enkäten mer än en gång utan att det skulle märkas. Ett missivbrev 

(se bilaga 1) med en länk till enkäten skickades ut till biblioteken via mejl och ställdes 

till chefen eller motsvarande på respektive utvalt bibliotek. Kontaktuppgifterna 

hämtades från bibliotekens och kommunernas hemsidor. När det inte var tydligt vem 

som var ansvarig, ringde jag till den aktuella kommunen och frågade. Eftersom enkäten 

skulle undersöka både bibliotekens verksamhet och personalen som grupp, var det 

viktigaste att den besvarades utifrån kunskap om det aktuella biblioteket, inte att den 

besvarades av en specifik person. Detta förtydligades i missivbrevet med följande 

mening: ”Enkäten riktar sig i förstahand till dig som är bibliotekschef, men ta gärna 

hjälp av kollegor om dessa är mer insatta i de förhållanden som råder på det aktuella 

biblioteket.”Att den ändå ställdes till en bibliotekschef var för att någon skulle vara 

ansvarig för att enkäten hamnade hos rätt person. 

 

4.5 Svarsfrekvens och bortfall 
 

För att tillförlitligheten på enkätresultat ska vara hög, krävs så hög svarsfrekvens som 

möjligt. Att använda sig av en webbenkät kan innebära att svarsfrekvensen blir lägre än 

vid en postenkät av några olika anledningar. Ibland kommer inte utskick fram på grund 

av tekniska hinder, och felaktiga eller inaktuella mejladresser kan också innebära 

bortfall. Detta inträffade också med den här studien, då vissa av mejlen som skickats ut 

kom tillbaka med felmeddelanden av olika slag. I dessa fall gick det att hitta alternativa 

mottagare via bibliotekens hemsidor, och i något fall per telefon. Ett annat problem för 

svarsfrekvensen kan vara att det är mentalt lättare att glömma eller radera bort ett e-

postmeddelande man inte är intresserad av än att slänga ett fysiskt brev (Hultåker 2012, 

s. 143). För att förekomma det med den här enkäten, skickades två påminnelsemejl ut 

till respondenterna. I och med att enkäterna fylldes i anonymt, gick det inte att se vilka 

som hade svarat eller inte. Därför gick påminnelsemejlen ut till samtliga respondenter.  

 

E-postmeddelanden med missivbrev och länk till webbenkäten (se bilagor 1 och 2) 

skickades ut i mars 2013 till 60 stycken bibliotek. Respondenterna hade 14 dagar på sig 

att besvara enkäten, och det var totalt 38 respondenter som besvarade enkäten. 

Svarsfrekvensen blev därmed 63 % och det externa bortfallet 37 %. Trost menar att en 

svarsfrekvens mellan 50 och 75 % är normal (Trost 2012, s. 147). 38 bibliotek utgör 3 

% av populationen, av dessa 38 bibliotek var 15 stycken integrerade bibliotek, och 23 

stycken folkbibliotek. Följaktligen var urvalet av integrerade bibliotek 1 % av 
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populationen och urvalet av folkbibliotek 2 % av populationen. Trost varnar för att väga 

upp små urval till populationsstorlek (Trost 2012, s. 39), och i det här fallet är det med 

all säkerhet inte befogat att göra det.  

  

Det interna bortfallet var framför allt på bakgrundsfrågorna, på frågan om antalet 

tjänster lämnade två respondenter ofullständiga svar, och på frågan om antal besökare 

var det fyra ofullständiga svar. I övrigt hade alla respondenter svarat på samtliga frågor 

vilket krävdes av enkätprogrammet. Det enda undantaget var en person som hade svarat 

via mejl, och underlåtit att svara på vissa frågor. 
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5 Presentation av enkätens resultat  
 

I det här kapitlet presenterar jag enkätens resultat i form av diagram och förklarande 

text. Respondenternas frivilliga kommentarer redovisas i samband med frågorna de 

gäller. Alla resultat är omräknade till procent för att underlätta jämförelsen mellan svar, 

så att olika stora grupper kan jämföras utan att det blir skevt, t.ex. i fallet med olika 

antal folkbibliotek/integrerade bibliotek. Enkäten finns tillgänglig i bilaga 2, och 

detaljerade uppgifter om fördelningen av enkätsvar finns i bilaga 3. 

 

5.1 Bakgrundsfrågor  
 

I det här avsnittet presenterar jag resultaten från enkätens första del, som utgjordes av 

bakgrundsfrågor.  

 

 
 
Figur 1: Bakgrundsfråga 1. Hur många invånare har kommunen? 38 respondenter 

 

Enkätens respondenter fördelade sig på kommuner av olika storlekar, med 

tyngdpunkten på mindre kommuner. Tre respondenter hade angett folkmängen enbart i 

den kommundel där biblioteket befann sig, men eftersom de alla tre också hade angett 

namnet på dessa kommundelar, gick det att ta reda på kommunens invånarantal via 

Statistiska centralbyråns databas. 
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Figur 3: Bakgrundsfråga 1. Hur många invånare har kommunen? Fördelat på bibliotekstyp.  

38 respondenter 
 

Tittar man på skillnader mellan folkbibliotek och integrerade bibliotek ser man att de 

integrerade biblioteken dominerar bland kommunerna med en befolkning på 5000-

20000 personer, medan de vanliga folkbiblioteken har en jämnare spridning över hela 

skalan, undantaget kommuner med högst och lägst invånartal. Sammanfattningsvis kan 

man säga att tyngdpunkten bland undersökningens respondenter låg hos de mindre 

kommunerna, eftersom mer än hälften av respondenterna, 57,8 %, fanns i kommuner 

med mindre än 20000 invånare. 

 

 
 
Figur 4: Bakgrundsfråga 2. Vilken typ av bibliotek är detta? 38 respondenter 

 

Den nästföljande bakgrundsfrågan gällde bibliotektypen som respondenten tillhörde. 

Detta var en fråga som potentiellt hade betydelse för de svenska bibliotekens utsatthet. 

Majoriteten av de svarande biblioteken var folkbibliotek, och de övriga biblioteken var 

folkbibliotek integrerade med skolbibliotek. Inget av de svarande biblioteken var 

integrerade med högskole- eller forskningsbibliotek.  
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Figur 5: Bakgrundsfråga 3. Hur många besök har biblioteket i genomsnitt per vecka? 

34 respondenter 

 

 
 
Figur 6: Bakgrundsfråga 3. Hur många besök har biblioteket i genomsnitt per vecka? Fördelat 

på bibliotekstyp. 34 respondenter 

 

Variationen i svaren på fråga 3 var mycket stor, från under 100 besökare per vecka, till 

flera tusen besökare per vecka. I några fall hade respondenterna hade lämnat svar i stil 

med”150-200besökare”,idefallenharettmedeltalräknatsut,somidethärexemplet

skulle besökarantalet omvandlats till 175. De flesta fyllde dock bara i en siffra. Fyra 

bibliotek saknade uppgifter.  
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Figur 7: Bakgrundsfråga 4. Hur många tjänster finns i bibliotekets verksamhet? 

36 respondenter 

 

Respondenterna ombads räkna om de tjänster som fanns till heltidstjänster. De 

yrkeskategorier som skulle räknas in var tjänster där den anställde har direktkontakt 

med besökare, t.ex. bibliotekarier och biblioteksassistenter.  

 

Antalet anställda som hade kontakt med besökarna varierade stort, från att det i vissa 

bibliotek inte fanns en heltidstjänst till bibliotek som hade över 15 anställda. De flesta 

biblioteken, en dryg tredjedel, hade mellan noll och en (1) anställd, följt av den näst 

största gruppen på nästan 17 %, som hade mellan en (1) och två anställda. Alltså hade 

50 % av biblioteken bara två anställda eller färre. Att biblioteken med få anställda 

dominerade i undersökningen följer mönstret med att en majoritet av respondenterna 

befann sig i små kommuner. Två stycken respondenter gav ofullständiga svar som 

därför räknades bort. 

 

 
 
Figur 8: Bakgrundsfråga 4. Antal tjänster i bibliotekets verksamhet fördelat på bibliotekstyp.  

36 respondenter 

 

Resultatet för de olika bibliotekstyperna visade att mer än hälften av de integrerade 

biblioteken hade 0-1 anställd, medan färre än 5 % hade så många som 5-10. 
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Folkbiblioteken hade återigen en ganska jämn fördelning med representation i alla 

grupper, utom i kategorin 5,1>10 anställda. 

 

 

5.2 Förekomst och omständigheter kring våld och 

trakasserier 
 

I det här avsnittet presenterar jag resultaten från enkätdelen som rörde frekvensen av 

våld och trakasserier. För varje typ av incident ställdes det två frågor: först en fråga 

kring antalet tillbud enligt personalens subjektiva uppfattning och därefter en fråga om 

hur många av dessa tillbud som hade lett till ingripanden. När respondenterna inte hade 

haft några fall, ombads de att svara med siffran 0. 

 

 
 
 

Figur 9: Fråga 1. Hur många gånger blev personalen utsatt för trakasserier av bibliotekets 

besökare under 2012? 38 respondenter 

 

En liten minoritet av biblioteken, ca 8 %, hade haft problem med trakasserier. Endast 

personal i folkbibliotek hade drabbats.  

 

 

 

 

 

92,1% 

2,6% 

0,0% 

0,0% 

5,3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0

1

2

3

>3



 

36 
 

 
 
Figur 10: Fråga 2. Hur många gånger ledde trakasserier mot personalen till ingripande av 

ordningsvakt och/eller polis under 2012? 38 respondenter 

 

Om man enbart ser till svaren från den här frågan blir de missvisande, eftersom de visar 

att 94,7% av trakasserierna inte ledde till ingripanden av väktare och/eller polis. I stället 

får man filtrera svaren så att man tittar enbart på de respondenter som svarat att det 

förekommit trakasserier på deras bibliotek. Då kan man se att av de totalt sexton 

incidenterna av trakasserier som rapporterades i den första frågan, var det fyra stycken 

som ledde vidare till ingripanden av ordningsvakt och/eller polis, d.v.s. en fjärdedel. 

Eftersom det bara var folkbibliotek som drabbats, var det också bara dessa som hade 

besvarat frågan.  

 

Diagrammen för de två första frågorna visar att biblioteken varit i stort sett förskonade 

från trakasserier enligt enkäten definition. Det var enbart folkbibliotek som svarade 

jakande på frågan om de hade blivit utsatta, men kommentarerna i slutet av avsnittet 

rörde båda typerna av bibliotek: 

 

 Ett folkbibliotek kommenterade att man inte haft fall av trakasserier mot 

personalen, men att det däremot förekommit konflikter mellan låntagare över 

t.ex. tillgången till datorer, där personalen blivit tvungen att ingripa.  

 

 Ett folkbibliotek hade haft missbrukare på besök som stört andra besökare, och 

som personalen själv eller med polisens hjälp varit tvungna att avhysa.  

 

 Ett folkbibliotek förklarade hur en besökare varit mycket hotfull men i slutändan 

inte tagit till fysiskt våld. 

 

 Ett integrerat bibliotek förklarade att man hade problem på huvudbiblioteket i 

kommunen, men däremot inte på den filial som mottagit enkäten.  

 

 Ett integrerat bibliotek hade haft stora problem med ungdomsgäng under 2011, 

men hade inte längre den typen av problem sedan väktare hyrts in.  

 

 Ett integrerat bibliotek hade haft problem under 2011, men inte under 2012. 

Under 2011 hade de haft besvär av verbal karaktär när en person varit mycket 
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kritisk mot biblioteket och dess personal, och även uttryckt detta på sin 

Facebooksida. Detta hade bl.a. lett till poliskontakter och extra kvällsbemanning.  

 

 I ett integrerat bibliotek talade man om goda relationer mellan personal och 

låntagare, men att det varit problem med bus från grundskoleelever, som varit 

störande för verksamheten och personalen.  

 

 Ett integrerat bibliotek angav att det hade små konflikter med eleverna under 

skolbibliotekets öppettider. Det kunde vara högt ljud eller stök men i liten 

omfattning, och kunde röra sig om exempelvis otillåtet spelande på datorerna 

under skoltid.  

 

Med ett undantag, gällde alla kommentarerna till avsnittets öppna fråga händelser som 

liknade trakasserier (ej sexuella). Även om majoriteten ansåg att de inte hade drabbats 

av trakasserier enligt enkätens definition under 2012, antydde kommentarerna att det 

kunde finnas en del problem, men i lite annan form än den som beskrivits i definitionen. 

Av totalt åtta kommentarer om trakasserier och liknande, rörde tre stycken folkbibliotek 

och fem stycken integrerade bibliotek.  

 

 
 
Figur 11: Fråga 3. Hur många gånger blev personalen utsatt för sexuella trakasserier av 

bibliotekets besökare under 2012? 38 respondenter 

 

 

Endast 5,3 % av biblioteken hade drabbats, och av dessa var alla folkbibliotek. 
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Figur 12: Fråga 4. Hur många gånger ledde sexuella trakasserier mot personalen till ingripande 

av ordningsvakt och/eller polis under 2012? 37 respondenter 

 

 

På den här frågan var det endast en respondent, ett folkbibliotek, som svarade att de 

anmält vid ett tillfälle. Efter filtrering var det alltså endast ett (1) av de totalt fyra 

tillbuden, som ledde till polis-/väktaringripande. En kommentar rörde detta: 

 

 Ett folkbibliotek berättade att man haft en incident, men att den rörde barn (som 

trakasserade, kan man förmoda, men det förtydligades inte) och att man därför 

hade valt att inte polisanmäla.  

 

 
 

 

Figur 13: Fråga 5. Hur många gånger blev personalen utsatt för våld av bibliotekets besökare 

under 2012? 37 respondenter 

 

Här var det ett bibliotek som drabbats vid ett (1)  tillfälle och ett annat som drabbats vid 

tre tillfällen. Det fanns inga kommentarer som gällde våld. Båda respondenterna som 

hade drabbats var folkbibliotek. 
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Figur 14: Fråga 6: Hur många gånger ledde våld mot personalen till ingripande av ordningsvakt 

och/eller polis under 2012? 37 respondenter 

 

En filtrering av resultaten visade att tre av totalt fyra våldsincidenterna på folkbibliotek 

hade lett till ingripanden. 

 

 

5.3 Hur personalen påverkas av våld och trakasserier 
 

I det här avsnittet presenterar jag resultaten från enkätdelen som handlade om vilka 

konsekvenser våld och trakasserier får för bibliotekens personal och deras 

arbetssituation. Respondenternas svar presenteras först i sin helhet och därefter, när så 

är relevant, uppdelat på bibliotekstyp. 

 

 

 
 

Figur 15: Fråga 7. Hur många dagar har anställda varit sjukskrivna under 2012 som en följd av 

våld eller trakasserier från bibliotekets besökare? 37 respondenter 

 

Inget bibliotek rapporterade några sjukskrivningsdagar för personalen. 
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Figur 16: Fråga 8. Hur många anmälningar om arbetsskador har gjorts till Försäkringskassan 

under 2012 som en följd av våld eller trakasserier från bibliotekets besökare? 37 respondenter 

 

Inget bibliotek hade anmält några arbetsskador till Försäkringskassan. 

 

 
Figur 17: Fråga 9. Ange vilket tillfälle som du anser ger den största risken för 

konfliktsituationer mellan personalen och bibliotekets besökare. 38 respondenter 

 

I den här frågan fick respondenterna förslag på vanliga situationer som 

bibliotekspersonalen ställs inför under en arbetsdag. Drygt hälften ansåg att de inte hade 

några problem, men de övriga ansåg att disciplintillsägelser och diskussioner kring 

böter/ersättningskrav utgjorde de två viktigaste riskerna för konfliktsituationer. 
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Figur 18: Fråga 9. Ange vilket tillfälle som du anser ger den största risken för 

konfliktsituationer mellan personalen och bibliotekets besökare. Fördelat på bibliotekstyp.  

38 respondenter 

 

De enda alternativen som de integrerade biblioteken hade angett var disciplintillsägelser 

och diskussioner kring böter/ersättningskrav, och det var fler integrerade bibliotek (67 

%) som ansåg sig förskonade från konfliktsituationer än folkbiblioteken (43 %),  

 
Figur 19: Fråga 10. Ange det sätt att kommunicera/mötas på som du anser ger den största risken 

för konfliktsituationer mellan personalen och bibliotekets användare. 38 respondenter 

 

 

Nära två tredjedelar av respondenterna angav att de inte hade några problem av den här 

typen, övriga ansåg till största del att risken fanns vid personliga möten. Ingen av 

respondenterna svarade något av alternativen sociala medier, mejl eller annat. 
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Figur 20: Fråga 10. Ange det sätt att kommunicera/mötas på som du anser ger den största risken 

för konfliktsituationer mellan personalen och bibliotekets användare. Fördelat på bibliotekstyp. 

38 respondenter 

 

 

 

Nära 80 % av de integrerade biblioteken angav att de inte hade några problem av den 

här typen, mot 52 % av folkbiblioteken.  

 

 
 
Figur 21: Fråga 11. Finns det rutiner för hur personalen ska handskas med besökare som 

uppträder aggressivt? 38 respondenter 

 

 

En övervägande majoritet, mer än 2/3 av respondenterna, hade rutiner för hur 

personalen skulle hantera aggressiva besökare. 
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Figur 22: Fråga 11. Finns det rutiner för hur personalen ska handskas med besökare som 

uppträder aggressivt? Fördelat på bibliotekstyp. 38 respondenter  

 

 

Det var vanligare att folkbiblioteken hade rutiner (78 %) än att de integrerade hade det 

(60 %).  

 

 Ett folkbibliotek kommenterade att de tidigare saknat riktlinjer, men att de 

utformat rutiner sedan den senaste incidenten. 

 

 

 
 
Figur 23: Fråga 12. Har personalen genomgått någon utbildning för att hantera 

konfliktsituationer med bibliotekets användare. 38 respondenter 

 

I den här frågan var det möjligt att ange flera alternativ, vilket är orsaken till att svaren 

överstiger 100 procent. Strax under hälften av respondenterna svarade att personalen 

inte hade genomgått någon utbildning. Bland utbildningarna var det klart vanligaste 

alternativet utbildning i verbal kommunikation eller liknande, som ca 40 % av 

respondenterna hade svarat. 
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Figur 24: Fråga 12. Har personalen genomgått någon utbildning för att hantera 

konfliktsituationer med bibliotekets användare. Fördelat på bibliotekstyp. 38 respondenter 

 

Fördelningen mellan de olika bibliotekstypernas utbildningar var ganska jämn, men det 

varnästandubbeltsåmångaavfolkbibliotekensomangett”annan utbildning” (13 %) 

jämfört med de integrerade biblioteken (6 %). Ett par av kommentarerna i slutet av 

avsnittet rörde utbildning: 

 

 Ett av folkbiblioteken kommenterade att man hade planer på att genomföra en 

utbildning för personalen kring hot och våld, men angav inte vilken typ av 

utbildning. 

 

 Ett annat folkbibliotek preciserade att man haft flera utbildningar, om 

bemötandeiallmänhetoch“besvärligapersoner”isynnerhet. 
 

 Ett integrerat bibliotek kommenterade att de hade genomfört utbildningar trots 

att de inte utsatts för våld och trakasserier, eftersom ”konflikter mellan 

människoruppstårförrellersenare”. 

 

 
 
Figur 25: Fråga 13. Upplever du att personal har slutat som en följd av våld eller trakasserier? 

37 respondenter 

 

Ingen respondent ansåg att medlemmar ur bibliotekets personal hade slutat på grund av 

våld eller trakasserier.  
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Figur 26: Fråga 14. : I vilken utsträckning påverkas personalen negativt av våld och trakasserier 

från bibliotekets besökare? (5= mest påverkan, 1= minst) 38 respondenter 

 

En stor majoritet av biblioteken svarade att personalen påverkades i liten utsträckning, 

dvs. siffran 1, därefter var det färre som svarat ju högre siffra.  

 
 
Figur 27: Fråga 14. : I vilken utsträckning påverkas personalen negativt av våld och trakasserier 

från bibliotekets besökare?  (5= mest påverkan, 1= minst) Fördelat på bibliotekstyp. 38 

respondenter  

 

Skillnaderna var tydliga mellan bibliotekstypernas olika svar; nära 87 % av de 

integrerade biblioteken svarade med siffran ett, medan bara 61 % av folkbiblioteken 

hade angett samma svar. Samtidigt var det något fler integrerade bibliotek som angett 

siffran 5 jämfört med folkbiblioteken. Några kommentarer berörde frågan: 

 

 Ett folkbibliotek menade att personalen påverkades just i situationen när något 

inträffade, men att det var lugnt däremellan. Däremot upplevde man att det nu 

förekom en större känsla av otrygghet än tidigare. 
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 Ett annat folbibliotek kommenterade att man inte hade haft den här typen av 

problem, men att man ansåg det troligt att personalen i sådana fall skulle ha 

påverkats negativt. 

 

 Ett tredje folkbibliotek angav att personalen“naturligtvis”påverkas av att säga 

till besökare som missköter sig eller kommer i konflikt med andra besökare. 

 

 Slutligen var det ett integrerat bibliotek som kritiserade enkätens upplägg och 

menade att det var svårt att besvara frågorna i avsnittet om man inte hade haft 

några problem. 

 

5.4 Hur verksamheten påverkas av våld och trakasserier 
 

I det här avsnittet presenterar jag resultaten från enkätdelen som berörde vilka 

konsekvenser våld och trakasserier hade för biblioteksverksamheterna. Respondenternas 

svar presenteras först i sin helhet och därefter, när så är relevant, uppdelat på 

bibliotekstyp. 

 

 

 
 
Figur 28: Fråga 15. Finns det ordningsregler för besökarna uppsatta i biblioteket? 

38 respondenter 

 

En knapp femtedel hade ordningsregler för besökarna uppsatta i biblioteket. 

 

 
 
Figur 29: Fråga 15. Finns det ordningsregler för besökarna uppsatta i biblioteket? Fördelat på 

bibliotekstyp. 38 respondenter 

 

Av folkbiblioteken hade 22 % ordningsregler uppsatta, jämfört med de integrerade 

bibliotekens 13 %.  
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Figur 30: Fråga 16. Finns det rutiner för hur incidenter/konfliktsituationer med bibliotekets 

besökare ska dokumenteras? 38 respondenter 

 

Här svarade de flesta biblioteken, ca 2/3, att de hade rutiner för hur incidenter skulle 

dokumenteras. 

 
 
Figur 31: Fråga 16. Finns det rutiner för hur incidenter/konfliktsituationer med bibliotekets 

besökare ska dokumenteras? Fördelat på bibliotekstyp. 38 respondenter 

 

Skillnaden var mycket liten mellan de olika bibliotekstyperna.  

 

 
 
Figur 32: Fråga 17. Har biblioteket byggts om eller fått ny inredning för att göra lokalen 

säkrare? 38 respondenter 

 

 

En knapp femtedel av biblioteken hade förändrat sin lokal på något sätt för att förbättra 

säkerheten i lokalen. 
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Figur 33: Fråga 17. Har biblioteket byggts om eller fått ny inredning för att göra lokalen 

säkrare? Fördelat på bibliotekstyp. 38 respondenter 

 

 

 

Drygt dubbel så stor andel av de integrerade biblioteken hade vidtagit den här typen av 

åtgärder, med 27 %, mot folkbibliotekens 13 %. 
 

 Ett bibliotek kommenterade att man hade byggt om, inte för att personalen blivit 

hotad, men för att få en lugnare miljö då en egen entré minskade buset från 

grundskoleelever. 

 

 

 
Figur 34: Fråga 18. Finns det säkerhetsutrustning på biblioteket? 38 respondenter 

 

 

I den här frågan hade respondenterna möjlighet att kryssa för flera alternativ om de hade 

flera sorters säkerhetsutrustning, vilket några av dem gjorde. Nära hälften av biblioteken 

hade den vanligaste säkerhetsanordningen, lås till personalens utrymmen. Det näst 

vanligaste alternativet var att biblioteket inte hade någon utrustning alls. Av de olika 

typerna av larm var det betydligt vanligare med larm som hade kontakt med 
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utomstående än de som larmade övrig personal inom biblioteket. Endast ett bibliotek 

angav annan utrustning, och inget enda svarade att de hade alternativet 

övervakningskamera. 

 

 
Figur 35: Fråga 18. Finns det säkerhetsutrustning på biblioteket? Fördelat på bibliotekstyp.   

38 respondenter 

 
 

 

 

Det var stora skillnader mellan de olika bibliotekstyperna, bara 33 % av de integrerade 

biblioteken svarade att de hade någon typ av utrustning, och den enda typ av 

säkerhetsåtgärd som angavs var lås till personalens utrymmen. Bland folkbiblioteken 

hade hela 74 % någon form av utrustning, och svaren var spridda mellan alla typer av 

utrustning, med undantag av övervakningskamera. Av folkbiblioteken svarade 56 % att 

de hade lås till personalens utrymmen, nära följt av larm som gick till utomstående som 

ca 48 % hade. 

 

 
 

Figur 36: Fråga 19. Anlitar biblioteket stadigvarande något vaktbolag eller liknande för den 

dagliga verksamheten såsom öppning, stängning, pengahantering o. dyl.? 38 respondenter 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Annan utrustning

Larmknappar som larmar övrig

personal på biblioteket

Larmknappar som larmar

utomstående,t.ex.väktare…

Lås till personalens utrymmen

Övervakningskamera

Det finns ingen

säkerhetsutrustningpådethär…

Integrerat

med

skolbibliotek

Enbart

folkbibliotek

7,9% 

92,1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

JA

NEJ



 

50 
 

 
 

Figur 37: Fråga 19. Anlitar biblioteket stadigvarande något vaktbolag eller liknande för den 

dagliga verksamheten såsom öppning, stängning, pengahantering o. dyl.? Fördelat på 

bibliotekstyp. 38 respondenter 

 

En mycket liten andel av biblioteken anlitade vaktbolag eller liknande i verksamheten, 

och det var enbart folkbibliotek som svarat jakande på den här frågan.  

 

 Ett bibliotek svarade att kommunen hade avtal med ett vaktbolag som man 

kunde ringa vid behov, men att det hittills inte funnits behov av dagliga besök. 

När man hade ringt efter hjälp från vaktbolag eller polis, var det snarare för att 

besökare varit störande och att man befarat att de kunde bli hotfulla, än att 

personalen upplevt något direkt hot. 

 

 
 
Figur 38: Fråga 20: Har biblioteket vidtagit åtgärder som en konsekvens av våld och trakasserier 

mot bibliotekspersonalen under 2012? 38 respondenter 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

JA

NEJ

Integrerat med

skolbibliotek

Enbart

folkbibliotek

7,9% 

2,6% 

2,6% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

86,8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andra åtgärder

Tillfällig stängning av

biblioteket

Anlitat vaktbolag eller liknande

Ändrade öppettider

Tagit bort utrustning

Ställt in program eller aktiviteter

Placerat om personal

Biblioteket har inte behövt vidta

några åtgärder



 

51 
 

Respondenterna hade möjlighet att kryssa för flera alternativ, men det var ingen som 

gjorde det. Det vanligast förekommande svaret var att respondenterna inte hade vidtagit 

några åtgärder. Den näst största gruppen hade vidtagit Andra åtgärder men det 

specificerades inte vad, och det fanns inte heller några förklaringar bland 

kommentarerna. Enstaka bibliotek svarade Anlitat vaktbolag eller liknande eller 

Tillfällig stängning av biblioteket, men de flesta alternativen hade inte varit aktuella. 

 
 
Figur 39: Fråga 20: Har biblioteket vidtagit åtgärder som en konsekvens av våld och trakasserier 

mot bibliotekspersonalen under 2012? Fördelat på bibliotekstyp. 38 respondenter 

 

 

 

Av de få integrerade biblioteken som hade vidtagit åtgärder, hade 7 % svarat Tillfällig 

stängning och 7 % Andra åtgärder. Av folkbiblioteken hade 4 % svarat Anlitat 

vaktbolag eller liknande och 9 % angett Andra åtgärder. 
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Figur 40: Fråga 21.  Samarbetar biblioteket med andra aktörer i samhället för att förebygga våld 

och trakasserier? 38 respondenter 

 

 

Respondenterna kunde också i den här frågan ange flera alternativ, vilket många hade 

gjort. En majoritet av biblioteken saknade samarbeten av den här typen, men många av 

dem som samarbetade med andra aktörer gjorde det i gengäld med flera stycken. Totalt 

sett var de viktigaste aktörerna Polis och Skol/fritidsverksamhet som fick lika många 

svar, följt av alternativen Socialsekreterare och Andra aktörer, med lika många svar 

var. Det framgick inte i kommentarerna vilka dessa Andra aktörer var. 

 

 
 
Figur 41: Fråga 21.  Samarbetar biblioteket med andra aktörer i samhället för att förebygga våld 

och trakasserier? Fördelat på bibliotekstyp. 38 respondenter  

 

 

När man jämförde bibliotekstyperna var det skillnader både för hur stor andel som hade 

samarbeten och vilka typer av samarbeten som var vanligast. Vad gällde andelen 

samarbeten, hade 44 % av folkbiblioteken olika typer av samarbeten, medan bara 33 % 

av de integrerade biblioteken hade det. Som man kanske kunde vänta sig, var 

Skol/fritidsverksamhet den vanligast förekommande samarbetspartnern för de 
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integrerade biblioteken. Folkbibliotekens samarbeten var jämnare utspridda, med Polis 

som vanligaste alternativ.  

 

 Ett folkbibliotek angav att man sällan drabbades av våld och trakasserier, och att 

det troligtvis berodde på att man har ett bra nätverk i området med andra aktörer. 

De menade att tack vare det känner man många barn och föräldrar vilket gör att 

det går att förebygga problem. 

 

 
 
Figur 42: Fråga 22.  I vilken utsträckning anser du att verksamheten påverkas negativt av våld 

och trakasserier från bibliotekets besökare? (5= mest påverkan, 1= minst) 38 respondenter 

 

 

På den här frågan ansåg en tydlig majoritet att verksamheten påverkades i mycket liten 

utsträckning. Av övriga svarade ingen mer än siffran 3, att jämföra med påverkan på 

personalen (fråga 14) där svaren var mer spridda. 

 

 
 
Figur 43: Fråga 22.  I vilken utsträckning anser du att verksamheten påverkas negativt av våld 

och trakasserier från bibliotekets besökare? (5= mest påverkan, 1= minst) Fördelat på 

bibliotekstyp. 38 respondenter 
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Samtliga integrerade bibliotek svarade med siffran 1. 

 

 Ett folkbibliotek svarade att verksamheten påverkades mycket negativt när något 

inträffade. 

 

 Ett integrerat bibliotek angav att man med anledning av denna enkät beslutat sig 

för att diskutera vad man skulle göra om något inträffade. 

 

 Ett annat integrerat bibliotek kommenterade att verksamheten “självklart”

påverkas om det inträffar incidenter: “Otryggamedarbetare orkar inte göra ett

bra jobb. Otrygga biblioteksbesökare slutar besöka sitt bibliotek. Biblioteket 

förlorarsinlegitimitet.” 
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6 Analys och diskussion  
 

I det här avsnittet genomförs analysen av enkät resultaten i förhållande till 

analysverktygen från den teoretiska ansatsen, samt de tre frågeställningarna.  

 

6.1 Vilken problembild finns det på svenska folkbibliotek 

kring våld och trakasserier gentemot personalen? 
 

För analysen av enkätresultaten kan det vara intressant att sätta in dem i ett nationellt 

sammanhang, och i det här sammanhanget var det aktuellt när det gällde 

bakgrundsfrågorna. Till att börja med går det att jämföra hur respondenternas bibliotek 

var fördelade mellan kommuner av olika storlek jämfört med biblioteken nationellt. 

Respondenterna i undersökningen följde delvis de nationella siffrorna. De största 

skillnaderna är att respondenternas bibliotek i högre grad var belägna på mindre orter 

jämfört med riksgenomsnittet, och att studien helt saknade respondenter från kommuner 

med mer än 250000 invånare, samtidigt som 6,25 % av biblioteken i Sverige ingår i 

någon av dessa kommuner (Kungliga biblioteket 2012). Om Lincoln och Lincolns 

riskfaktorer stämde på svenska förhållanden, skulle det kunna betyda att det 

rapporterades färre incidenter i enkäten än vad ett mer jämnt fördelat urval hade gett, 

eftersom biblioteken på mindre orter i deras studier generellt var mindre utsatta 

(Lincoln & Lincoln 1987, s. 107).  

 

Enkätresultaten visade mycket riktigt att det bara var en mycket liten minoritet av 

biblioteken som hade drabbats av trakasserier, sexuella trakasserier och våld enligt 

enkätens definition, och ännu färre fall som hade lett till ingripanden. Eftersom urvalet 

var så begränsat, är det dock vanskligt att dra några slutsatser till en större population.  

 

Frågorna om förekomst och omständigheter kring trakasserier, sexuella trakasserier och 

våld följde ett och samma mönster, där varje typ av problem de inleddes med en fråga 

om antalet incidenter, där respondenten uppmanades att svara utifrån personalens 

subjektiva uppfattning. Därefter följde en fråga om antalet ingripanden, vilket var tänkt 

som ett mer objektivt mått på hur allvarliga incidenterna varit. 
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Tabell 4. Sammanställning av hur biblioteken drabbats av våld och trakasserier 

Typ av 

incident 

Antal 

drabbade  

vanliga 

bibliotek  

Antal 

ingripanden 

vanliga 

bibliotek 

Antal 

drabbade 

integrerade 

bibliotek 

Antal 

ingripanden 

integrerade 

bibliotek 

Trakasserier 

3/38 

respondenter 

(7,9 %) 

2/38 ingripanden 

(5,3 %) 

0/38 

respondenter  

(0 %) 

0/38 

ingripanden  

(0 %) 

Sexuella 

trakasserier 

2/38 

respondenter 

(5,3 %) 

1/37 ingripanden 

(2,7 %) 

0/38 

respondenter  

(0 %) 

0/37 

ingripanden  

(0 %) 

Våld 

2/37 

respondenter 

(5,4 %) 

1/37 ingripanden 

(2,7 %) 

0/37 

respondenter  

(0 %) 

0/37 

ingripanden  

(0 %) 

 

Trots bristen på generaliserbarhet kan man diskutera de intressanta sammanträffanden 

som finns i materialet. Den ena är att enbart folkbibliotek hade drabbats av våld och 

trakasserier gentemot personalen, och det andra är att bara större bibliotek varit utsatta, 

då alla biblioteken med incidenter med undantag av en befann sig i kommuner med mer 

än 14000 invånare, och alla utom en tillhörde bibliotek med den större besökargruppen 

(se bilaga 3 för sifferunderlag). I Lincolns & Lincolns studier visade det sig finnas 

starka samband mellan antalet besökare och antalet incidenter, vilket gällde alla tre 

länderna men i olika grad (1987, s. 103f). Deras förklaring till sambandet är att ju fler 

besökare, desto fler potentiella offer och förövare. En stor mängd människor gör det 

svårare för personalen att ha kontroll över det som pågår, samtidigt som känslan av 

anonymitet är starkare. De menade också att det kan finnas fall där situationen är den 

motsatta, att när det är få människor, är det lättare att göra otillåtna saker eftersom 

antalet vittnen är färre (Lincoln & Lincoln 1987, s. 42f). 

 

Vad gällde bakgrundsfrågan om bibliotekstyp, gick även de enkätsvaren att jämföra 

med den nationella statistiken. År 2012 var 41 % av folkbiblioteken i Sverige 

integrerade med skolbibliotek (Kungliga biblioteket 2013, s. 14). Andelen integrerade 

bibliotek i den här enkätstudien låg alltså mycket nära de nationella talen med 39,5 % 

integrerade bibliotek. Begreppen folkbibliotek och integrerade bibliotek fanns inte med 

i Lincolns & Lincolns studier, däremot visade deras resultat i många fall att ju större 

orter biblioteken låg på, desto mer drabbade var de av olika incidenter relaterade till 

våld och trakasserier (Lincoln & Lincoln 1987, s. 107). Man kan alltså se att den här 

studiens resultat överensstämmer med de internationella vad gäller riskfaktorn att större 

bibliotek har fler problem, men det är som sagt svårt att tala om tendenser med ett så 

litet underlag.  

 

Angående personaltätheten, fann Lincoln & Lincoln ett starkt samband i alla tre 

studierna mellan antalet anställda och graden av problem hos biblioteken (Lincoln & 

Lincoln 1987, s. 103). I den första, amerikanska studien som Alan Jay Lincoln 

genomförde, klargjorde han dock att antalet anställda inte var en orsak till problem utan 

en konsekvens av faktorer som bibliotekets storlek, om det låg i en storstad och andra 
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liknande aspekter som i sin tur är riskfaktorer (Lincoln 1984, s. 117). I den här studien 

tjänar därför svaren om antalet anställda framför allt till att ge en fylligare bild av 

respondenterna. Personaltätheten var inte heller jämförbar med de nationella siffrorna, 

eftersom definitionen på bibliotekspersonal i enkäten var annorlunda än Kungliga 

bibliotekets definition. I den här studien räknades enbart tjänster där de anställda hade 

direktkontakt med besökare, medan Kungliga Biblioteket gör uppdelningen mellan 

bibliotekarier med examen och ”vanlig personal” vilket bland annat inkluderar

kanslister och chaufförer (Kungliga biblioteket 2013, s. 17). Den aktuella begränsningen 

gjordes här för att resultaten skulle vara valida, d.v.s. verkligen undersöka 

bibliotekspersonalens situation och inte arbetsförhållanden för t.ex. administrativ 

personal.  

 

Det vanligaste problemet för biblioteken var trakasserier, och det var också vad de flesta 

avkommentarernahandladeom.Detvarfärrefallavsexuellatrakasserierän”vanliga”

trakasserier, och det fanns bara en kommentar om detta. Det var ungefär lika många 

våldsincidenter som rapporterades som fall av sexuella trakasserier, men däremot fanns 

det inga kommentarer som rörde våld. Incidenterna i den svenska studien ledde inte 

heller till ingripanden från polis/väktare i samma utsträckning som de inträffade (se 

tabell 4). Lincoln och Lincoln tar upp att mörkertalen i brottsstatistik kan vara stora, 

särskilt vad gäller sexuella trakasserier (Lincoln & Lincoln 1987, s. 21). Enligt 

Brottsförebyggande rådet finns det flera faktorer som avgör om en händelse där en 

person blir utsatt för våld och hot blir anmäld eller inte. En av dessa är att 

brottsincidenter som inträffar inom ramen för ett yrke inte ses som brott på samma sätt  

som om de hade hänt i andra sammanhang, och då är det inte heller säkert att de anmäls 

i samma utsträckning (Brottsförebyggande rådet 2015). Så skulle det kunna vara även 

på biblioteken i studien, men om man utgår från uppgifterna som faktiskt framkom, var 

det få fall av trakasserier och våld på respondenternas bibliotek under 2012. 

 

Vad som däremot tycktes finnas var en annan typ av problematik, som inte passar in i 

någon juridisk definition av trakasserier, men där händelserna ändå ansågs tillräckligt 

allvarliga för att kommenteras i anslutning till frågor om trakasserier och våld. 

Situationer som nämndes var t.ex. ”bus”, ”ungdomsgäng som beter sig mindre

lämpligt”,”missbrukaresomharstörtandrabesökare”,mendetärsvårtattutrönavad

det negativa beteendet bestod av rent konkret.  Det var tre bibliotek som hade angett att 

de drabbats av trakasserier, men bara en av dessa respondenter som sedan hade lämnat 

någon kommentar om trakasserier. Sju av kommentarerna om dessa händelser kom 

alltså från bibliotek som ansåg att de inte hade drabbats av trakasserier. Några av 

biblioteken beskrev händelser som föll utanför undersökningens begränsningar, t.ex. 

konflikter mellan låntagare, som tvingar personalen att agera även om de inte är 

delaktiga i konflikten från första början.  

 

Ytterligare några ledtrådar om hur situationen kunde se ut, kan man kanske finna i 

kommentarerna som rörde t.ex. disciplintillsägelser och utbildning av personalen, 

eftersom man kan förmoda att personalutbildningar väljs utifrån aktuella behov. Ett 

folkbibliotek hade exempelvis haft kurser i verbal kommunikation och lärt sig om 

bemötande i allmänhet och ”besvärliga personer” i synnerhet. Ett integrerat bibliotek 

hade också haft utbildningar i verbal kommunikation eftersom de förväntade sig att 

konflikter kunde uppstå. En dryg femtedel av biblioteken i studien ansåg också att 

disciplintillsägelser om t.ex. tystnad och ordning var de som gav störst risk för 

konfliktsituationer. 
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Tillbud på biblioteket kan få konsekvenser för den enskilde anställde, och påverka 

personalens arbetsmetoder i fortsättningen. Enligt resultaten från Lincolns studier kan 

en konsekvens vara att personalen börjar bära skyddsutrustning efter att ha blivit utsatta 

för brott. En annan konsekvens kan vara att personalen försöker undvika att arbeta 

kvällspass, av rädsla för att bli drabbade på nytt (Lincoln & Lincoln 1987, s. 112f).  

I den här studien visade dock resultaten att påverkan på personalen var begränsad. Det 

hade inte förekommit sjukskrivningar, arbetsskadeanmälningar eller, som 

respondenterna upplevde det, att personal hade slutat på arbetsplatsen som en följd av 

våld eller trakasserier.  Konsekvenserna för de enskilda anställda tycktes alltså inte vara 

särskilt stora, och tendensen återkom när respondenterna tillfrågades i vilken 

utsträckning personalen påverkades negativt av våld och trakasserier mot dem. Hela 

71,1 % svarade med siffran 1, som var den lägsta graden av påverkan. Bibliotekens 

verksamheter tycktes påverkas ännu mindre av våld och trakasserier än personalen, sett 

till den motsvarande frågan för verksamheten, där så många som 81, 6 % angett siffran 

1.  

 

 Diskussion och slutsats 6.1.1
 

De som svarat jakande på om de drabbats av våld och trakasserier var försvinnande få, 

samtidigt som urvalet för studien var mycket litet. Det går därför inte att utifrån det säga 

någonting säkert om hela Sveriges population av folkbibliotek. Om man däremot enbart 

utgår från den här studien kan man se att Lincoln & Lincolns riskfaktorer stämde för 

svenska förhållanden: De bibliotek som hade drabbats av våld och trakasserier var alla 

stora, i överensstämmelse med riskfaktorerna. Det hade med ett undantag ett antal 

besökare som översteg medeltalet, och hörde därmed till gruppen av bibliotek som hade 

många besökare. På samma sätt hade de drabbade biblioteken med ett undantag ett antal 

anställda som översteg medeltalet och hade många anställda, även om detta var en 

faktor som var beroende av de andra. Resultatet är intressant men inte lämpligt att 

generalisera till andra grupper utan mera underlag. 

 

Trots studiens begränsade storlek har resultat gett en första bild av hur svenska 

förhållanden kan se ut. Den tidigare litteraturen hade på många sätt gett en bra 

förförståelse av problematiken, men i genomförandet av enkäterna visade det sig att 

ämnet var svårare än väntat att ringa in vad gäller definitioner.  

 

Även om undersökningen framför allt mäter de mer allvarliga fallen, behöver det inte 

betyda att det är de som har störst påverkan på verksamheterna. Händelser kan göra 

intryck som inte stämmer med det förväntade.  I den amerikanska studien undersökte 

Alan Lincoln kopplingen mellan bibliotekens subjektiva upplevelse av hur mycket brott 

påverkade verksamheten, med hur många incidenter som faktiskt inträffade. Generellt 

följdes dessa aspekter åt, men det var tydligare vad gällde vissa brott. Oväntat nog var 

den subjektiva upplevelsen av att vara påverkad högre vad gällde förstörda böcker och 

stulet referensmaterial, snarare än för de grövsta brotten mordbrand och fysiskt våld. Ju 

synligare brott var i det vardagliga arbetet, desto starkare tycktes personalen uppleva att 

den var utsatt för brott (Lincoln 1984, s. 94f). 
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6.2 Hur arbetar man på svenska folkbibliotek för att 

förebygga våld och trakasserier gentemot personalen, och 

hur kan arbetet utvecklas?  
 

I det här avsnittet analyseras bibliotekens enkätsvar om förebyggande åtgärder utifrån 

de tre perspektiven som beskrevs i kapitel 3.2, samt med de olika teknikerna inom 

Situational Crime Prevention som presenterades i kapitel 3.3.  

 

 Miljöperspektivet 6.2.1
 

Miljöperspektivet är den typ av åtgärder som vidtas i den fysiska miljön på arbetsplatser 

för att förebygga våld och trakasserier. Det kan handla om inredning och utrustning av 

olika slag (Le Blanc et al. 2006, s. 269f). I enkäten var det tre frågor som tog upp den 

här typen av insatser. 

 

Fråga 17, Har biblioteket byggts om eller fått ny inredning för att göra lokalen 

säkrare?, fick resultatet att 18,4 % av biblioteken hade byggts om eller fått ny inredning 

med syftet att öka säkerheten. Att bygga om en lokal är en typisk åtgärd inom 

miljöperspektivet eftersom det förändrar de fysiska förutsättningarna för en lokal. Det är 

också en åtgärd som tas upp i teknikerna inom Situational Crime Prevention, och kan 

göras på några olika sätt: 

 

När en lokal byggs om kan den utformas enligt teknik 7 som syftar till att öka 

översikten. Genom att främja öppna ytor blir det lättare för både personal och besökare 

att upptäcka och komma till undsättning om det sker något olämpligt. Man kan också 

installera bättre belysning och ha fönstrens placering i åtanke för att det ska finnas god 

insyn från gatan. Med hjälp av sådana insatser ökar risken för att bli upptäckt om man 

gör någonting olämpligt (Cornish & Clarke 2003, s. 90).   

 

Teknik 12, med syfte att avlägsna måltavlor för brott, kan handla om att förlägga 

arbetsplatser och toaletter till platser där många rör sig, så att människor inte blir 

ensamma på avsides platser. Därmed minskar deras risker för att bli utsatta på olika sätt 

(Cornish & Clarke 2003, s. 90). 

 

Slutligen är en ombyggnad/ommöblering ett sätt att minska och förhindra stress hos 

besökare, vilket är vad teknik 16 går ut på. En välkomnande miljö där man gärna sitter 

ned är positiv för att behålla lugnet hos besökarna och förhindra att frustration uppstår 

(Cornish & Clarke 2003, s. 90). 

 

Ett problem med de här åtgärderna är att en del av dem inte alltid är tillämpbara eller 

kostar mycket pengar. I en äldre lokal kan möjligheterna att bygga om vara begränsade, 

medan kostnader och arbetsinsatser för att exempelvis öka belysning är mer 

överkomliga.  

 

Den här frågan hade kunnat vara tydligare ställd, med olika alternativ som klargjorde att 

det fanns olika sätt att förändra inredningen på, som teknikerna visar. Som den 

utformats är det svårt att veta vad respondenterna avsåg med sina svar. Om en 

respondent bara hade flyttat runt den gamla inredningen, är det inte säkert att de svarade 

jakande på den här frågan. 
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Fråga 18, Finns det säkerhetsutrustning på biblioteket?, fick svar som visade att drygt 

hälften av biblioteken, 55,3 %, hade någon typ av säkerhetsutrustning. Det var möjligt 

att kryssa för flera alternativ, och 47,4 % angav att de använde lås till personalens 

utrymmen. Den typen av åtgärd beskrivs i teknik 1 som handlar om att förstärka skyddet 

för måltavlor. En fysisk barriär till utrymmen som inte är till för allmänheten kan 

försvåra för angripare att attackera personalen (Cornish & Clarke 2003, s. 90).  

 

Efter lås till personalens utrymmen var svar om olika typer av larm vanligast, 28, 9 % 

svarade att de använde larm som larmar utomstående, t.ex. väktare eller polis, och 7,9 

% svarade larm som larmar övrig personal. Larmen är en åtgärd inom teknik 10 som 

syftar till att öka övervakningen, och därmed ökar risken för angripare att bli upptäckta 

(Cornish & Clarke 2003, s. 90).  

 

Fråga 19, Anlitar biblioteket stadigvarande något vaktbolag eller liknande för den 

dagliga verksamheten såsom öppning, stängning, pengahantering o. dyl.?, fick 

resultatet att bara en liten andel av biblioteken, 7,9 %, använde sig av vaktbolag 

regelbundet. Även säkerhetsvakter är en åtgärd som nämns som en övervakningsåtgärd 

inom teknik 10.  

 

SCP har kritiserats för att använda sig av integritetskränkande metoder eftersom den 

förespråkar lås och larm av olika slag (Clarke 1997, s. 37). Resultaten från den här 

studien visar att varken övervakningskameror eller väktare används i någon större 

utsträckning. Den vanligaste åtgärden med lås in till personalens utrymmen snarast 

skyddar den personliga integriteten - personalens – i högre grad än den inkräktar på 

besökarnas. 

 

 
 

 Organisationsperspektivet 6.2.2
 

Organisationsperspektivet är en kategori av åtgärder som handlar om en organisation 

eller verksamhets sätt att arbeta kring säkerhet, till exempel genom rutiner som 

tillämpas eller olika policys. Fyra stycken av enkätens frågor kan sorteras in under 

organisationsperspektivet, varav två nämns som åtgärder inom Situational Crime 

Prevention. 

 

Fråga 15, Finns det ordningsregler för besökarna uppsatta i biblioteket?, fick ett 

jakande svar från 18,4 % av respondenterna. Ordningsregler kan relateras till teknik 21 

och 22 inom SCP, som handlar om att fastslå regler och informera om dem (Cornish & 

Clarke 2003, s. 90). Cromwell et al menar att det också inbegriper teknik 17, eftersom 

den handlar om att undvika konflikter (Cromwell et al. 2008, s. 154f). 

 

Fråga 16, Finns det rutiner för hur incidenter/konfliktsituationer med bibliotekets 

besökare ska dokumenteras?, fick jakande svar av 65 % av biblioteken. Att 

dokumentera tillbud tillhör organisationsperspektivet men är inte del av någon särskild 

teknik inom Situational Crime Prevention. Jämfört med de andra frågorna, var det en 

hög andel av biblioteken som arbetade med säkerheten på det här sättet.  
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Fråga 20, Har biblioteket vidtagit åtgärder som en konsekvens av våld och 

trakasserier mot bibliotekspersonalen under 2012?, fick svar som visade att bara en 

minoritet av biblioteken hade vidtagit åtgärder. 7,9 % av biblioteken som hade svarat 

jakande angav andra åtgärder, och vad dessa åtgärder gällde kommenterades inte. De 

andra två alternativen som respondenterna valde, Anlitat vaktbolag eller liknande och 

Tillfällig stängning av biblioteket, hade fått 2,6 % av svaren, vilket innebar att bara ett 

(1) bibliotek hade svarat något av dessa alternativ. 

 

Det ena av de specificerade alternativen, att anlita vaktbolag, skulle framför allt kunna 

kategoriseras som en del av miljöperspektivet i sin egenskap av övervakningsåtgärd, 

vilket också beskrivits i det föregående avsnittet.  

 

Att stänga biblioteket tillfälligt, kan ses som en del av teknik 12, som handlar om att 

avlägsna måltavlor, eftersom man då tar bort möjligheten helt för missdådare att nå 

fram till personalen. I den internationella studien listar Lincoln och Lincoln ett par 

åtgärder som de funnit att biblioteken tenderar använda. Ett exempel är tillfällig 

stängning av biblioteket vilket tas till vid allvarliga situationer, och enligt deras 

undersökning var detta främst i samband med vandalism och problem med blottare 

(indecent exposure). Ett annat sätt att hantera problematiska situationer är att ändra 

öppettider, vid de tillfällen då det finns en märkbart ökad risk t.ex. vid öppethållande 

kvällstid. Den åtgärd som med stor marginal användes mest i alla tre länderna var att 

kontakta polisen, vilket kanske även det speglar en annan attityd till polisinsatser än vad 

som är vanligt i Sverige (Lincoln & Lincoln 1987, s. 110f).  
 

Fråga 21, Samarbetar biblioteket med andra aktörer i samhället för att förebygga våld 

och trakasserier? , fick som svar att totalt 39,5 % av biblioteken hade någon typ av 

samarbete med andra aktörer i samhället. I den här frågan var det möjligt att kryssa för 

flera alternativ. Svaren var relativt utspridda mellan de fyra alternativen, och det fanns 

viktiga skillnader i hur de olika bibliotekstyperna hade svarat, vilket diskuteras närmare 

i avsnitt 6.3. De två vanligaste alternativen var Skol/fritidsverksamhet och Polis, som 

fick 26,3 % vardera. Därefter kom Socialsekreterare och Andra aktörer med 15,8 % 

vardera. 

 

Inte heller samarbeten med andra aktörer är del av någon särskild teknik inom 

Situational Crime Prevention, men Clarke beskriver hur teknikerna allmänt gör så att 

brottsbekämpning blir ett ansvar för olika aktörer i samhället, eftersom det angriper 

dessa problem på så många olika nivåer (Clarke 1997, s. 2). 

 

 Relationsperspektivet 6.2.3
 

Relationsperspektivet är en typ av insatser för att förbereda personal på att hantera våld 

och trakasserier (Le Blanc et al. 2006, s. 269-272ff). Två av enkätens frågor gäller den 

sortens insatser: 
 

Fråga 11, Finns det rutiner för hur personalen ska handskas med besökare som 

uppträder aggressivt?, fick jakande svar från 71,1 % av respondenterna. Frågan liknar 

fråga 16 som handlade om rutiner för dokumentation av händelser, men eftersom den 

här frågan berör anställda och deras kompetens inom kommunikation, passar den bättre 

in under relationsperspektivet.  
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Fråga 12, Har personalen genomgått någon utbildning för att hantera 

konfliktsituationer med bibliotekets användare?, visade att 53 % av personalen på 

biblioteken hade genomgått någon typ av utbildning. Det var möjligt att kryssa för flera 

alternativ, men det var bara en respondent som gjorde det. Den vanligaste utbildningen 

var Ja, verbal kommunikation eller liknande som 38 % av respondenterna hade kryssat 

för. Ingen av dem dessa två frågor inom relationsperspektivet kan sägas höra till någon 

särskild teknik. 

 

 Diskussion och slutsats 6.2.4
 

Till skillnad från enkätavsnittet om problembilden kring våld och trakasserier på 

bibliotek, fungerade den här delen av studien utmärkt väl att undersöka med en enkät. 

Att definiera utrustning kräver betydligt mindre än att definiera mänskligt beteende, och 

resultatet blev också mycket tydligare. De tre perspektiven fungerade i mitt tycke väl 

för att strukturera de olika åtgärderna, även om analysen blev mer deskriptiv än 

undersökande. Situational Crime Prevention var däremot något mer begränsat som 

analytiskt redskap, eftersom den inte inbegrep alla typer av insatser.  

 

När man gick igenom bibliotekens arbetsmetoder, kan man se att de använde sig av 

åtgärder inom alla tre perspektiven. Intressant nog var det flera av de mest använda 

strategierna som inte passar in i någon teknik inom Situational Crime Prevention; 

rutiner för hur personalen ska handskas med aggressiva besökare, och utbildning för 

personalen var åtgärder som båda tillhörde relationsperspektivet, men som inte kunde 

kopplas till någon av teknikerna. Samma gällde åtgärderna rutiner för hur 

incidenter/konfliktsituationer ska dokumenteras och samarbete med andra aktörer i 

samhället, som båda tillhörde organisationsperspektivet. Det som förenade dessa fyra 

insatser var att de var framåtsyftande och förmodligen saknade den omedelbara effekt 

och synlighet utåt som vissa av de andra åtgärderna hade.  

 

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att Situational Crime Prevention inte tar upp 

någon typ av utbildning för personalen, trots att det ses som centralt bland både 

yrkesverksamma och forskare (Farrugia 2002, s. 315). Den roll som personalen spelar 

inom Situational Crime Prevention handlar om övervakning och kontroller av olika 

slag, men inte om bemötande, självförsvar eller konflikthantering som förespråkas av 

andra författare inom ämnet (Farrugia 2002, s. 315). Vikten av utbildning understryks 

även i arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:2). 

 

En knapp femtedel av biblioteken hade ordningsregler för besökarna uppsatta, vilket är 

en del av organisationsperspektivet. Samtidigt ansåg hela 47,4  % av respondenterna att 

det fanns risker för konflikt i olika situationer. Trots att det då fanns en medvetenhet om 

när problem kunde uppstå, hade relativt få bibliotek tagit steget att skylta med vilka 

regler som gällde. I rapporten ”Tryggare bibliotek” var det en återkommande 

rekommendation att biblioteken skulle ha gemensamma policys mot stök, men det var 

ändå aldrig ett förslag att man skulle kommunicera regler av den typen till allmänheten 

(Kulturförvaltningen 2010). Pease menar att för många regler kan ge ett negativt intryck 

av biblioteken och fungera utestängande mot besökarna (Pease 1995, s. 36), vilket i 

förlängningen är ett problem för bibliotekens demokratiuppdrag, att finnas tillgängliga 

för alla (SFS 2013: 801).  

 



 

63 
 

De övriga strategierna som användes handlade framför allt om att förstärka 

övervakningen på olika sätt, genom att underlätta översynen av lokalerna eller att höja 

säkerheten för personalen genom att förse anställda med larm eller lås till deras 

utrymmen. Den enda arbetsmetoden med en förmodad karaktär av akutinsats, var de 

åtgärder som biblioteken vidtagit som en konsekvens av våld eller trakasserier, där ett 

bibliotek hade stängt biblioteket tillfälligt, och ett annat hade anlitat ett vaktbolag. 

 

Även om problemen inte upplevdes som stora, fanns det ändå relativt många 

förebyggande åtgärder i bruk. En majoritet av biblioteken hade rutiner för att handskas 

med problematiska besökare, och personalen på drygt hälften av respondenternas 

bibliotek hade genomgått någon form av utbildning för att klara av konflikter med 

bibliotekets besökare. Samtidigt var det många bibliotek, som saknade utrustning eller 

där personalen inte var utbildad. Resultaten på enkätfrågorna om förekomsten av våld 

och trakasserier visade visserligen att fallen var få, men de inträffade likväl. 

Oförutsägbarheten innebär att alla bibliotek har behov av att vara förberedda. Som 

forskningen kring Situational Crime Prevention visar, kan tillfälligheter leda till olika 

brottsliga eller negativa händelser. Tar man bort potentiella risker kan det förebygga 

risksituationer. Många av åtgärderna inom Situational Crime Prevention är enkla och 

inkräktar inte på den personliga integriteten, som att öka belysning eller att sätta upp 

ordningsregler (Cornish & Clarke 2003, s.90). 

 

Ett sätt för biblioteken att utveckla säkerhetsarbetet skulle kunna vara att göra 

ordentliga genomlysningar av verksamheterna, och en bra utgångspunkt för det skulle 

kunna vara just utvalda tekniker inom Situational Crime Prevention i kombination med 

Merchant och Lundells tre perspektiv. De olika teknikerna inom Situational Crime 

Prevention har oftast en konkret och tillämpbar karaktär, även om de som tidigare 

nämnts saknar en infallsvinkel kring personalens roll, i annan mening än för 

övervakning av egendom och kontroller av olika slag (Cornish & Clarke 2003, s. 90). 

Det finns också andra inslag som är tveksamma i ett svenskt bibliotekssammanhang, 

exempelvis vad gäller säkerhetsutrustning. Den är därför inte lämplig som en 

helhetslösning utan man behöver sålla fram de tekniker som passar svenska 

förhållanden bäst. Teknikerna kan sedan användas som ett sätt att konkretisera åtgärder 

inom de tre perspektiven, som har en mer övergripande karaktär, men är mindre 

handfasta. Använder man båda dessa angreppssätt för att granska en 

biblioteksverksamhet, torde man täcka in det mesta av relevans.  

 

6.3 Vilken betydelse har bibliotekstypen för problembilden 

och det förebyggande arbetet? 
 

 Problembild olika bibliotekstyper 6.3.1
 

Det fanns tydliga skillnader mellan folkbiblioteken och de integrerade biblioteken i 

studien, och den viktigaste var att inga av de integrerade biblioteken hade drabbats av 

våld och trakasserier enligt enkätens definition. Det var också mycket tydligt att de 

integrerade biblioteken i studien genomgående var mindre påverkade.  

 

 Förebyggande arbete olika bibliotekstyper 6.3.2
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Som en logisk följd av att de integrerade biblioteken var mindre påverkade av våld och 

trakasserier, hade de också färre säkerhetsåtgärder i bruk. Vad gällde säkerhetsarbete, 

var det bara vid frågan om biblioteken hade byggt om eller fått ny inredning i syfte att 

öka säkerheten som de integrerade biblioteken hade en övervikt av jakande svar, Där 

hade 26,7 % av de integrerade biblioteken svarat ja jämfört med bara 13 % av 

folkbiblioteken. Det är oklart vad orsaken till detta var, då det inte fanns några 

kommentarer till den öppna frågan.  

 

 Diskussion och slutsats 6.3.3
 

Varför folkbiblioteken drabbades i större utsträckning än de integrerade är svårt att 

svara på, en orsak skulle kunna vara att fler folkbibliotek låg på större orter och 

generellt hade fler besökare, vilket stämde överens med Lincoln och Lincolns 

riskfaktorer. Om detta skulle vara orsaken förklarar det dock inte hela skillnaden. En 

annan möjlig tolkning skulle kunna vara att genomsnittsåldern på besökarna är lägre i 

de integrerade bibliotek, vilket kanske påverkar att konfliktsituationer inte upplevs som 

lika hotfulla. 

 

 

6.4 Reflektioner kring studiens begränsningar och 

tillkortakommanden 
 

Efter att enkäterna skickats ut och besvarat, och analysen genomförts, var det tydligt att 

det fanns brister, i synnerhet vad gäller metoden och tillvägagångssättet vid enkätens 

utformning.  

 

Till att börja med, hade ett stratifierat urval utifrån bibliotekstyp förmodligen kunnat 

tjäna studiens syften bättre, så att lika många från de olika bibliotekstyperna hade fått 

motta enkäter. Beroende på bortfallet hade grupperna ändå kunnat bli olika stora, men 

de hade antagligen blivit mer jämnt representerade än vad som nu är fallet. Det hade 

också varit bättre att utesluta alternativet ”Bibliotek integrerat med högskole- eller 

forskningsbibliotek” från enkäten (se bilaga 2), och samtidigt utesluta dessa från 

urvalet, eftersom det är så pass få bibliotek det rör sig om. 

 

Om urvalet hade varit större, hade det också kunnat ge ett mer generaliserbart resultat. 

Tack vare goda elektroniska hjälpmedel låg det stora arbetet med enkäterna snarare i 

analysen än i den praktiska hanteringen av enkätsvar, och då hade ett större antal kunnat 

göra mer för analysen utan att ansträngningen hade ökat nämnvärt. 

 

Vad gäller tillvägagångssättet med enkäten, hade den kunnat ställas till enskilda 

personer ur bibliotekspersonalen i stället för att, som nu, skickas till bibliotekschefer 

som representanter för en hel biblioteksorganisation. Det finns en risk för att en 

bibliotekschef dels inte är tillräckligt insatt i problematiken, dels kanske inte tar den på 

allvar på samma sätt som någon som blivit personligt utsatt. I ett försök att kompensera 

för detta, fanns uppmaningen i enkätens missivbrev att fråga kollegor till råds om man 

inte själv kände till situationen, men det är omöjligt att veta hur detta efterlevdes i 

praktiken.  
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I själva utformandet av enkäten, kan man diskutera om vissa delar skulle ha formulerats 

på ett annat sätt. De många kommentarerna till enkätavsnittet om frekvensen av 

incidenter, jämfört med de få fallen av våld och trakasserier, antyder en skevhet i 

definitionerna. Enkätfrågorna utgick från hur personalen hade drabbats, men kanske 

hade mer allmänt ställda frågor om störande beteende gett svar som visat på mer 

utbredda problem. En alltför inkluderande definition skulle dock kunna ge problem med 

reabiliteten, eftersom frågan då skulle blir oklar och kunna tolkas på många sätt (Trost 

2012, s. 63). Å ena sidan skulle man kunna argumentera för att är reliabiliteten hög i 

den här studien medan validiteten är låg eftersom enkäten mätt något annat än det man 

var ute efter, men på ett korrekt sätt (Trost 2012, s. 63). På ett sätt har mätandet hamnat 

vid sidan av det som tycks vara det egentliga problemet, nämligen mindre konflikter, 

som inte är tillräckligt allvarliga för att räknas som våld och trakasserier. Å andra sidan 

har enkäten faktiskt fått fram att de här problemen tycks finnas på svenska 

folkbibliotek.  
 

Även om begreppet problem patron är vagt, hade det kanske varit enklare att undersöka 

frågan i en enkät om det hade funnits en motsvarande, etablerad term på svenska, 

eftersom termerna trakasserier och våld kanske förde med sig alltför tunga 

associationer till kriminalitet. Ett alternativ till att försöka definiera ett konturlöst 

begrepp i en enkät, hade varit att undersöka ämnet med en kvalitativ infallsvinkel. I 

exempelvis en intervjustudie, hade det varit möjligt att undersöka temat på ett djupare 

plan, och ta reda på mer om hur sådana här problem upplevs av bibliotekens personal.  
 

Vissa frågor hade kunnat fungera bättre med en annorlunda utformning, exempelvis 

fråga 9, om vilket tillfälle som gav den största risken för konfliktsituationer, och fråga 

10, som rörde vilket sätt kommunicera/mötas på, som gav den största risken för 

konfliktsituationer. I båda fallen kunde respondenterna endast ange ett svarsalternativ, 

det som de ansåg vara det mest betydelsefulla. Om de i stället hade kunnat rangordna 

svaren, hade dessa kunnat ge mer uttömmande information om respondenternas 

upplevelse av problemen.  

 

Avslutningsvis fanns det också vissa brister med källmaterialet. Mer aktuella källor 

hade varit mer användbara för jämförelse och analys, och detsamma gäller om det hade 

funnits fler studier om svenska eller nordiska förhållanden. De amerikanska och 

brittiska källorna speglade värderingar och traditioner, exempelvis vad gäller 

övervakning och polisnärvaro, som varken är förenliga med svenska traditioner eller 

svensk bibliotekslagstiftning. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Den här studiens begränsningar, har gett viktiga erfarenheter för den framtida 

forskningen om våld och trakasserier i bibliotekssammanhang. 

 

Genom att undersöka ämnet med en kvalitativ ansats, skulle det vara möjligt att 

fördjupa kunskaperna om hur problematiken upplevs av bibliotekspersonalen. 

Förhoppningsvis skulle en sådan studie kunna ge mer detaljerade kunskaper om hur 

problemen ser ut och hur de upplevs av personalen, och förhoppningsvis också 

frambringa förslag på lösningar som är förankrade i personalens egna erfarenheter.  
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Skulle man vilja göra fler kvantitativa studier, finns det skäl att överväga hur urvalet av 

respondenter ska se ut. En möjlighet är rikta in sig enbart på biblioteksanställda som 

jobbar ute i verksamheterna, en annan att ta kontakt med biblioteksanställda med olika 

roller inom organisationen, för att kunna jämföra attityder och liknande. 
 

Sist men inte minst vore det intressant att studera ämnet med ett genusperspektiv, och 

undersöka hur män och kvinnor berörs av den här typen av problematik. 
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7 Sammanfattning 
 

Den här magisteruppsatsen undersöker våld och trakasserier på svenska folkbibliotek. 

Jag blev intresserad av ämnet sedan jag i mitt arbete som vikarie på olika folkbibliotek 

hörde berättelser från kollegor om flera fall av våld och trakasserier. Jag ville då ta reda 

på mer om ämnet, men fann att den svenska forskningen inom ämnet var mycket 

begränsad. Därför bestämde jag mig för att undersöka situationen som rådde på svenska 

bibliotek. 

 

Uppsatsen hade som syfte att undersöka förekomsten av våld och trakasserier i ett 

svenskt sammanhang, och hur biblioteken påverkas av och hanterar dessa händelser.  

 

De tre följande frågeställningarna användes som utgångspunkt: 

 

1. Vilken problembild finns det på svenska folkbibliotek kring våld och 

trakasserier gentemot personalen?  

 

2. Hur arbetar man på svenska folkbibliotek för att förebygga våld och trakasserier 

gentemot personalen, och hur kan arbetet utvecklas? 

 

3. Vilken betydelse har bibliotekstypen för problembilden och det förebyggande 

arbetet? 
 

De teoretiska utgångspunkterna var Lincolns och Lincoln internationella studier i brott 

på bibliotek, som utfördes 1981-1984 i USA, Kanada och Storbritannien.  Dessa 

användes för att analysera förekomsten av våld och trakasserier på biblioteken i studien. 

För att analysera det förebyggande arbetet, användes Merchant och Lundells tre 

perspektiv på förebyggande arbete mot våld i arbetslivet, som delar upp förebyggande 

insatser mellan miljö (inredning, utrustning), organisation (rutiner och policys) och 

relationer (utbildning, kommunikation). Åtgärderna som användes av biblioteken 

analyserades också med hjälp av utvalda tekniker från Situational Crime Prevention. 

Detta är ett praktiskt redskap för att förebygga brott vars teoretiska bas grundar sig i 

synen på att brott sker på grund av omständigheter kring situationen när de begås, 

snarare än på egenskaper hos personerna som begår dem. 

 

Metoden som användes var en kvantitativ webbenkät med kvalitativa inslag eftersom 

den hade vissa öppna frågor som tillät fria kommentarer. Länkar till enkäten mejlades ut 

till 60 bibliotek och besvarades av 38 respondenter, vilket gav en svarsfrekvens på    

68 %. Materialet delades upp i två grupper efter bibliotekstyp, vanliga folkbibliotek 

samt folkbibliotek integrerade med skolbibliotek. Resultatet visade att problemen med 

våld och trakasserier på biblioteken i studien var mycket begränsade enligt 

definitionerna i enkäten. Många av kommentarerna tog dock upp fall där mindre 

allvarliga händelser beskrevs.  

 

Trots att de allvarligare problemen var få, fanns det relativt många åtgärder i 

förebyggande syfte i bruk på biblioteken, särskilt de som hade att göra med personalens 

utbildning, kompetens och arbetsmetoder. Uppdelningen av enkätsvaren efter 

bibliotekstyp visade också att enbart folkbiblioteken hade drabbats av våld och 
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trakasserier, och att de integrerade biblioteken generellt var både mindre påverkade av 

dessa problem och använde sig av färre förebyggande åtgärder.  

 

Slutsatserna var att problemen med våld och trakasserier enligt enkätens definition var 

små på de undersökta biblioteken, men att problembilden förmodligen var delvis en 

annan än den förväntade, med mer tonvikt kring små konflikter än allvarligare problem 

med våld och trakasserier. Biblioteken använde sig av förebyggande åtgärder i olika 

utsträckning, men vissa av de enklare insatserna, som information om ordningsregler, 

användes av relativt få. För att utveckla säkerhetsarbetet vore det bra med 

säkerhetsgenomlysningar av biblioteken, förslagsvis med hjälp av en kombination av 

utvalda tekniker inom Situational Crime Prevention och Merchant och Lundells tre 

perspektiv. Slutligen var det tydligt att bibliotekstypen gjorde skillnad för hur drabbade 

biblioteken var och för det förebyggande arbetet såg ut, men att det var oklart vad det 

var som avgjorde denna skillnad. Lincoln och Lincoln fann flera faktorer för varför 

bibliotek drabbas av brott, en av dessa var om biblioteken befann sig i större städer. 

Detta var en möjlig förklaring i den här studien, eftersom fler folkbibliotek låg på stora 

orter i jämförelse med de integrerade biblioteken. Det gällde dock inte alla, så 

förklaringen är inte tillräcklig. Vidare forskning skulle förmodligen kunna ge mer 

tillfredsställande svar.    
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--------- Bilaga 1: Missivbrev  
 

Till bibliotekschef (eller motsvarande) för XXXbiblioteket i XXX kommun 

 

Hej! 

 

Jag är en student som läser Biblioteks-och Informationsvetenskap på Högskolan i 

Borås. Just nu arbetar jag med min magisteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng. 

 

Syftet med min studie är att undersöka om och i så fall hur personalen på folkbibliotek 

drabbas av trakasserier och våld från besökarnas sida. Som ett led i detta skickar jag nu 

ut en enkät som undersöker förhållanden på svenska folkbibliotek. Studier från andra 

delar av världen (USA, Storbritannien och Kanada) har visat att biblioteken har stora 

problem med detta. Förhoppningen med den här studien är att ta reda på mer om 

svenska förhållanden. Alla svar är värdefulla, även om du upplever att ditt bibliotek inte 

har några problem av den här typen. 

 

De bibliotek som mottagit enkäterna har valts ut slumpmässigt från en lista över 

Sveriges folkbibliotek, vilket betyder att såväl huvudbibliotek som filialer har haft 

chansen att komma med. Namnet på det utvalda biblioteket står högst upp i mejlet, och 

om flera bibliotek från samma kommun har kommit med i urvalet, får man ett mejl per 

biblioteksenhet. Vänligen besvara frågorna enbart utifrån den eller de biblioteksenheter 

som valts ut. 

 

Enkäten riktar sig i första hand till dig som är bibliotekschef, men ta gärna hjälp av 

kollegor om dessa är mer insatta i de förhållanden som råder på det aktuella biblioteket.  

Enkäten besvaras anonymt och alla svar behandlas konfidentiellt. När svar citeras 

kommer det alltid ske på ett sådant sätt att de inte går att spåra till något enskilt 

bibliotek. Endast undertecknad har tillgång till listan över de utvalda biblioteken, och 

den kommer att raderas så snart insamlingen av enkätsvaren är över. Det godkända 

examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. 

Jag hoppas du vill medverka! 

 

För att besvara enkäten, följ denna länk: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Y0pFQceEZ4h2eeSRqp_1DVBBNfUvw2NKIazAw

BR7F74/viewform 

 

Länken kommer att vara öppen under två veckor, fram till den 1 mars 2013. Kontakta 

mig gärna om du har några frågor eller kommentarer! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Helena Johansson 

XXXXX@gmail.com 

Mobilnummer: XXXXXXXXXXXXX 
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--------- Bilaga 2: Enkät 
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--------- Bilaga 3: Fördelning av enkätsvar  
 

 Bakgrundsfrågor alla respondenter 

 

Hur många invånare har kommunen? 38 svar 

Upp till 14000 invånare 19 (50%) 

Över 14 000 invånare 19 (50%) 

 

Vilken typ av bibliotek är detta? 38 svar 

Folkbibliotek 23 (60,5%) 

Integrerade bibliotek 15 (39,5%) 

 

Hur många besök har biblioteket i genomsnitt per vecka? 34 svar 

Upp till 875 besök/vecka 17 (50%) 

Över 875 besök/vecka 17 (50%) 

 

Hur många tjänster finns i bibliotekets verksamhet? 36 svar 

Upp till två tjänster 18 (50%) 

Över två tjänster 18 (50%) 

 

 

 Bakgrundsfrågor uppdelade på bibliotekstyp 
 

Hur många invånare har kommunen?  

 <14000 inv. > 14000 inv. Ej uppgift 

Folkbibliotek  23 svar 7 (30,4%) 16 (69,6%) 0 (0,0%) 

Integrerade bibliotek  15 svar 12 (80,0%) 3 (20,0%) 0 (0,0%) 

 

Hur många besök har biblioteket i genomsnitt per vecka?  

 < 875 besök/v. >875 besök/v. Ej uppgift 

Folkbibliotek  23 svar 8 (34,8%) 12 (52,2%) 3 (13,0%) 

Integrerade bibliotek  15 svar 9 (60,0%) 5 (33,3%) 1 (6,7%) 

 

Hur många tjänster finns i bibliotekets verksamhet?  

 < 2 anställda >2 anställda Ej uppgift 

Folkbibliotek  23 svar 7 (30,4%) 14 (60,9%) 2 (8,7%) 

Integrerade bibliotek  15 svar 11 (73,3%) 4 (26,7%) 0 (0,0%) 
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 Förekomst och omständigheter kring våld och trakasserier 
 

1. Hur många gånger blev personalen utsatt för trakasserier av bibliotekets 

besökare under 2012?  

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Med 0 3 3 0 1 2 0 3 

Utan 19 16 20 15 16 15 18 15 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

2. Hur många gånger ledde trakasserier mot personalen till ingripande av 

ordningsvakt och/eller polis under 2012?  

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Med 0 2 2 0 0 2 0 2 

Utan 19 17 21 15 17 15 18 16 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

3. Hur många gånger blev personalen utsatt för sexuella trakasserier av bibliotekets 

besökare under 2012?  

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Med 1 1 2 0 0 1 0 1 

Utan 18 18 21 15 17 16 18 17 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

4. Hur många gånger ledde sexuella trakasserier mot personalen till ingripande av 

ordningsvakt och/eller polis under 2012? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Med 0 1 1 0 0 1 0 1 

Utan 19 18 22 15 17 16 18 17 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 
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5. Hur många gånger blev personalen utsatt för våld av bibliotekets besökare under 

2012? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Med 0 2 2 0 0 2 0 2 

Utan 19 17 21 15 17 15 18 16 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

6. Hur många gånger ledde våld mot personalen till ingripande av ordningsvakt 

och/eller polis under 2012? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Med 0 1 1 0 0 1 0 1 

Utan 19 18 22 15 17 16 18 17 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

 

 Hur personalen påverkas av våld och trakasserier 
 

7. Hur många dagar har anställda varit sjukskrivna under 2012 som en följd av våld 

eller trakasserier från bibliotekets besökare? 

 

Samtliga 37 respondenter angav 0 dagar. 

 

8. Hur många anmälningar om arbetsskador har gjorts till Försäkringskassan under 

2012 som en följd av våld eller trakasserier från bibliotekets besökare?  

 

Samtliga 37 respondenter angav 0 dagar. 

 

9. Ange vilket tillfälle som du anser ger den största risken för konfliktsituationer 

mellan personalen och bibliotekets besökare:  

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Datoranvän. 0 2 2 0 0 2 0 2 

Stängning 0 2 2 0 1 1 1 1 

Böter 3 3 5 1 4 2 1 5 

Disciplin 4 4 4 4 0 7 3 5 

Inga problem 12 8 10 10 12 5 13 5 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 
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10. Ange det sätt att kommunicera/ mötas på som du anser ger den största risken för 

konfliktsituationer mellan personalen och bibliotekets användare: 
 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Inga problem 15 9 12 12 15 6 15 7 

Telefon 0 1 1 0 0 1 1 0 

Personligen 4 9 10 3 2 10 2 11 

Sociala 

medier 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Mejl 0 0 0 0 0 0 0 0 

Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

11. Finns det rutiner för hur personalen ska handskas med besökare som uppträder 

aggressivt?  

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Ja 13 14 18 9 10 13 12 14 

Nej 6 5 5 6 7 4 6 4 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

12. Har personalen genomgått någon utbildning för att hantera konfliktsituationer 

med bibliotekets användare?  

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Ingen 

utbildning 
11 7 10 8 8 7 10 6 

Verbal 6 9 9 6 7 7 6 9 

Fysisk 1 1 1 1 2 0 2 0 

Annan 

utbildning 
1 3 3 1 1 3 1 3 

Total 19 20 23 16 18 17 19 18 

 

13. Upplever du att personal har slutat som en följd av våld eller trakasserier? 

 

 Samtliga 37 respondenter svarade NEJ. 
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14. I vilken utsträckning påverkas personalen negativt av våld och trakasserier från 

bibliotekets besökare? 
 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

1 15 12 14 13 15 9 16 9 

2 2 4 5 1 0 5 2 4 

3 1 2 3 0 1 2 0 3 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 0 2 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

  

Hur verksamheten påverkas av våld och trakasserier 
 

15. Finns det ordningsregler för besökarna uppsatta i biblioteket? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Ja 2 5 5 2 0 6 2 5 

Nej 17 14 18 13 17 11 16 13 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

16. Finns det rutiner för hur incidenter/konfliktsituationer med bibliotekets besökare 

ska dokumenteras? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Ja 11 14 16 9 11 12 12 13 

Nej 8 5 7 6 6 5 6 5 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

17. Har biblioteket byggts om eller fått ny inredning för att göra lokalen säkrare? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Ja 5 2 3 4 2 3 2 5 

Nej 14 17 20 11 15 14 16 13 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 
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18. Finns det säkerhetsutrustning på biblioteket? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Ingen 10 6 6 10 11 3 12 2 

Lås personal 7 10 13 4 6 10 3 14 

Larm ut 2 9 11 0 3 7 3 8 

Larm in 1 2 3 0 0 3 1 2 

Kamera 0 0 0 0 0 0 0 0 

Annat 0 1 1 0 0 1 0 1 

Total 20 28 34 14 20 24 19 27 

 

19. Anlitar biblioteket stadigvarande något vaktbolag eller liknande för den dagliga 

verksamheten såsom öppning, stängning, pengahantering o.dyl.? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Ja 0 3 3 0 0 3 0 3 

Nej 19 16 20 15 17 14 18 15 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

20. Har biblioteket vidtagit åtgärder som en konsekvens av våld och trakasserier mot 

bibliotekspersonalen under 2012? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Inget 17 16 20 13 16 14 16 15 

Omplacering 

av personal 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Inställt 

program 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Tagit bort 

utrustning 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ändrade 

öppettider 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Vaktbolag 1 0 1 0 0 1 0 1 

Tillfällig 

stängning 
0 1 0 1 0 1 1 0 

Annat 1 2 2 1 1 1 1 2 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 
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21. Samarbetar biblioteket med andra aktörer i samhället för att förebygga våld och 

trakasserier? 
 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

Inget 15 7 13 9 14 6 11 9 

Skol/fritids-

verksamhet 
2 7 6 3 2 5 2 7 

Polis 2 8 8 2 2 6 4 6 

Social- 

sekreterare 
1 5 5 1 0 4 3 3 

Andra 

aktörer 
1 5 5 1 0 6 2 4 

Total 21 32 37 16 18 27 22 29 

 

22. I vilken utsträckning anser du att verksamheten påverkas negativt av våld och 

trakasserier från bibliotekets besökare? 

 

 
Befolkningsmängd 

38 resp. 

Bibliotekstyp 

38 resp. 

Besöksantal 

34 resp. 

Personalstorlek 

36 resp. 

 
<14000 

inv. 

> 14000 

inv. 
Folkbibl Integr. 

< 875 

besök/v. 

>875 

besök/v. 

< 2 

anställda 

>2 

anställda 

1 18 13 16 15 16 11 17 12 

2 0 4 4 0 0 4 1 3 

3 1 2 3 0 1 2 0 3 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 19 19 23 15 17 17 18 18 

 

                


