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Abstract:  The aim of this thesis is to examine the current situation in 

regards of librarian - patron conflict at Swedish public libraries. 
The Swedish library law requires libraries to be open and provide 
information for all people. But with this open-door-policy the 
people working at the library are vulnerable to potential threat 
and violence from the public.  

 
Face-to-face interviews were conducted with six librarians at 
three different libraries in the Västra Götaland region. The 
questions asked during the interviews regarded what kind of 
conflicts took place at the libraries and what safety precautions 
the libraries had to handle conflicts.  

 
Repeated themes could be noticed at all the libraries that 
participated in the research. The two most notable groups that 
could be identified as “problem groups” were young people and 
disadvantaged groups. The size and the budget of the library had 
a significant effect regarding what kind of security services could 
be purchased. 
  
The findings of this research showed that the libraries have 
several safety precautions in place already. Even with regards to 
budget cuttings there were other ways the libraries worked to 
guarantee the safety of its employees.  
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1 Inledning 
 
Bilden de flesta av oss har av biblioteket är att det är en lugn och trygg plats där tystnad 
råder. Om man däremot noterat medierapporteringen kring folkbibliotek de senaste åren 
är bilden som målats upp en helt annan. Ofta har det handlat om nyheter om 
folkbibliotek om bråk och stök, personal som trakasserats av låntagare eller hätska 
debatter om gallring och bestånd. Men hur har bibliotekarierna upplevt det, de som 
varje dag arbetar på dessa platser, i sin vardag?  
 
Under den tid vi studerat vid Bibliotekshögskolan i Borås har vi intresserat oss mer och 
mer för hur media rapporterat om bibliotek. Ett mönster vi har sett är att rapporteringen 
ofta har varit negativt vinklad. Det har pratats mycket om att det är stökigt på bibliotek, 
att bibliotekarierna utsatts för hot och att öppettider har behövt ändras på grund av 
ohållbara situationer. Detta har skapat ett intresse hos oss att undersöka hur detta 
faktiskt ser ut för de som arbetar på bibliotek. Hur bibliotekarierna har upplevt dessa 
situationer, och hur man kan arbeta med dessa problem på bästa sätt utan att svika 
bibliotekets demokratiska uppdrag. Det demokratiska uppdraget innebär att biblioteket 
ska vara en öppen plats för alla, biblioteket har som uppdrag att verka för fri 
åsiktsbildning och tillgängliggöra information för dess besökare (SFS 2013:801). 
 
Att biblioteket ska vara en mötesplats för samhällets medborgare tycker vi författare av 
denna uppsats är en självklarhet. Den här typen av öppna mötesplatser blir dessutom allt 
viktigare i ett samhälle där allt fler organisationer privatiseras och kommersialiseras. 
Biblioteket är en av få platser i dagens samhälle där du har tillåtelse att existera som 
människa snarare än konsument. Samtidigt ligger mycket av problematiken i just denna 
öppenhet, när biblioteket slutar att vara ett rum för tyst läsning, var ska man egentligen 
dra gränsen för vad som är stök och vad som bara är ett möte?  
 
Vi har även själva viss praktisk erfarenhet av biblioteksarbete, då vi under studietiden 
arbetat extra som biblioteksassistenter på folk- respektive högskolebibliotek i Borås. Vi 
har ofta pratat och jämfört med varandra om vilka säkerhetsrutiner de haft på våra 
arbetsplatser, och hur ofta vi upplevt besökare som bråkiga eller inte visat hänsyn till sin 
omgivning. Det vi kom fram till var att det var mer stökigt på folkbiblioteket. Det är i 
sig inte så konstigt att ett folkbibliotek är mer stökigt. Även om högskolans bibliotek 
också är öppet för allmänheten är inte alla medvetna om detta, många tror att den typen 
av bibliotek endast är för skolans studenter. Det blir alltså ett mer homogent klientel på 
högskolans bibliotek, medan folkbiblioteket får besökare från alla möjliga olika 
samhällsgrupper. Vi har dock kunnat se en stor skillnad i säkerhetsrutiner på de 
respektive biblioteken, och här tror vi att folkbiblioteket skulle kunna dra lärdom av hur 
man arbetar med säkerhet på ett högskolebibliotek. 

1.1 Problemformulering 
 
Dagens bibliotek är tänkta att vara öppna mötesplatser, rum där samhällets medborgare 
har möjlighet att möta varandra över grupperingar efter klass, etnicitet, ålder med flera. 
Det står även i bibliotekslagen att folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla (SFS 
2013:801). I dagens individfokuserade samhälle blir möjligheten till dessa möten 
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svårare och svårare, bland annat på grund av de marknadsliberala krafterna som 
försöker rikta in sig på enskilda grupper för att kunna öka sin försäljning (Audunson, 
2005). Att biblioteket är och fortsätter vara en öppen mötesplats är alltså väldigt viktigt 
för att vårt demokratiska samhälle ska fungera, samtidigt kan denna öppenhet skapa 
problem för de som arbetar på biblioteken. De senaste åren har vi noterat hur olika 
dagstidningar i Sverige rapporterat om en ökad otrygghet på biblioteken, i vissa fall så 
pass allvarlig att man tvingats minska på öppettiderna och stänga bibliotek tidigare. Det 
vi ville undersöka i vår uppsats är dels hur de med praktisk erfarenhet av 
biblioteksarbete uppfattar sin arbetssituation, hur deras syn på bibliotekets roll som en 
demokratisk mötesplats är och hur de idag jobbar för att hantera de konflikter som kan 
uppstå mellan personal och besökare. I sin magisteruppsats från 2015 skriver Helena 
Johansson att folkbiblioteken är del av ett sammanhang, och att det våld vi kan se på 
biblioteken är en reflektion av samhället i stort. För att bli av med de problem med våld 
på biblioteken behöver man alltså ta itu med dessa problem överallt i samhället. Visst 
skulle man kunna porta besvärliga besökare från biblioteket, men det löser ju inte 
problemet i sig utan flyttar det bara till annan plats (Johansson, 2015).  
 
Det är enkelt att dra paralleller mellan situationen på biblioteken med en ökad otrygghet 
i samhället generellt, desto svårare är det att hitta en lösning på dessa problem. Ökad 
otrygghet i samhället är inte heller något som det är rimligt att förvänta sig att 
biblioteket ska kunna lösa. För att verkligen få bukt med roten till problemet krävs det 
alltså engagemang från hela samhället. Detta är något som också Fackförbundet DIK 
(Kommunikation och kultur) tar upp i sin rapport från 2017. De ökade problem vi ser på 
biblioteken är endast symptom på ett större samhällsproblem, instanser som är till för att 
hjälpa människor i samhällets marginal behöver få det stöd de behöver, annars blir det 
lätt så att biblioteket blir en “avstjälpningsplats” för dessa personer som hamnat utanför 
samhället. 
 
DIKs rapport Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra 
bibliotek (2017) är resultatet från en enkätundersökning om bibliotekarier i svenska 
folkbibliotek och hur deras erfarenheter av arbetsmiljöproblem såg ut. I rapporten tar 
DIK upp hur man ska förbättra säkerhetsarbetet på biblioteken. De faktorer som nämns 
är att man ska ta bort ensamarbete under kvällar och helger, öka bemanningen från 
säkerhets- och ordningspersonal och ordna bättre larmsystem som bibliotekarierna kan 
använda sig av när det uppstår en situation. På DIK’s hemsida (u.å.) skriver de om hur 
man ska göra för att arbeta för en säkrare arbetsplats och en trivsam arbetsmiljö. På 
Arbetsmiljöverkets (2017) hemsida har de listat upp olika faktorer som ökar risken för 
hot och våld på arbetsplatsen, där det bland annat är ensamarbete, kvällsarbete, stress, 
bristande kunskap och erfarenhet inom sitt arbetsområde eller i bemötande och 
konflikter, samt brottsbelastade områden. Alla dessa faktorer har vi haft i åtanke under 
sökningen av lämpliga bibliotek och respondenter för den här studien.  
 
Vad vi är intresserade av att undersöka är vad som faktiskt är möjligt att göra, rent 
praktiskt, från biblioteken och dess politiska styrnings håll. Att undersöka detta anser vi 
vara absolut nödvändigt för att biblioteket ska kunna fortsätta vara den öppna och 
välkomnande plats det ska vara för alla, både besökare och personal! 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur vardagen på ett folkbibliotek 
ser ut. Den typen av konflikt vi har fördjupat oss i är den som uppstår i mötet mellan 
låntagare och personal. Vi har utgått från biblioteket som en öppen mötesplats, till för 
alla samhällets medborgare och formulerat följande frågeställningar: 
 
● Vilken typ av konflikter uppstår i mötet mellan låntagare och bibliotekarie och 

hur hanterar bibliotekarierna detta? 
● Hur arbetar biblioteken idag med säkerheten för sina anställda? 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att endast fokusera på bibliotek i Västra Götaland. Detta är för att vi själva är 
bosatta i den regionen och för att det skulle underlätta insamling av material för studien. 
Vi båda bor och arbetar extra som timvikarier på folk- och högskolebibliotek och därav 
beslöt vi oss för att inte utföra studien i Borås stad då det kan bli en intressekonflikt att 
undersöka sin egen arbetsplats. Anledningen till att vi valde att fokusera på 
folkbibliotek är dels att vårt egna intresse för frågan väcktes av en debatt vi tagit del av 
som specifikt rörde folkbiblioteken. Vi tycker även att just folkbibliotek är intressanta 
då det är denna typ av bibliotek som allmänheten oftast kommer i kontakt med. 
Folkbiblioteken är i en mer utsatt position än vad bibliotek vid högre lärosäten är, vilket 
gör dem mer intressanta att undersöka i det här fallet. 
 
Vi är främst intresserade av att undersöka den typen av arbetsmiljöproblem som uppstår 
i konflikter mellan bibliotekarie och besökare. Även konflikter mellan besökare och 
besökare kan vara intressant då dessa typer av konflikter ofta blir bibliotekariens uppgift 
att lösa, och bibliotekarien riskerar då att dras in i obehagliga situationer.  
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2 Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt presenteras den litteratur som vi funnit intressant för denna studie. I en 
tidigare kurs, Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2, valde vi att påbörja sökandet av 
artiklar som behandlat ämnet arbetsmiljöproblematik på folkbibliotek. Några av de 
artiklar vi hittade för den kursen fann vi även relevanta till den här uppsatsen. Under 
sökningen av artiklar för tidigare forskning använde vi söktermerna library, work 
environment, threat, violence, routine. När vi gjorde sökningar efter svenska artiklar 
använde vi översatta svenska söktermer: bibliotek, våld, hot, arbetsmiljö, rutin. Det 
framkom artiklar som vi redan hade sett från den tidigare nämnda kursen. Med hjälp av 
databasens övriga sökfunktioner fann vi andra artiklar med hjälp av deras referenslistor 
och vi utgick från databasens funktioner “artiklar med liknande ämnen” och “cited by” 
på databasen LISA.  
 

2.1 Litteratur om arbetsmiljösituationen 
 
En av artiklarna vi fann under den tidigare kursen är Sarah Farrugias studie A dangerous 
occupation från 2002. Artikeln handlar om vad man kan råka ut för när man arbetar på 
ett bibliotek och hur biblioteket kan arbeta för att öka tryggheten för sina anställda. 
Flera av studiens respondenter angav att de oroade sig för det ökade våldet och befarade 
att detta skulle bli en del av vardagen. De hade dessutom svårt att se en lösning. Om 
personalen inte får något stöd från ledningen tenderar det till att minska deras 
arbetsmoral. Farrugia kommer fram till ett antal olika åtgärder som man kan använda 
för att göra biblioteket till en tryggare arbetsplats. Som chef är det viktigt att se över 
bibliotekets policy, handlingsplan och ordningsregler. Personalen behöver såklart vara 
införstådd med vilka regler som finns på biblioteket men det kan även vara bra att ha 
dessa synligt för besökarna så de kan förhålla sig till dem. För att personalen ska kunna 
hantera riskerna på ett professionellt och säkert sätt bör de ha en utbildning för att kunna 
hantera hotfulla situationer. Det ger både personal och chefer möjlighet till att reflektera 
vad som händer i biblioteket och vad personalen blir utsatta av från besökare. Det ger 
även möjlighet till att utveckla de säkerhetsrutiner och det säkerhetsarbetet som 
förekommer i biblioteket. 
 
Att arbeta ensam i bibliotek är vanligt förekommande under kvällstid, dessvärre kan 
ensamarbete utgöra en fara för personalen. Ofta beror ensamarbetet på att 
personalstyrkan inte är stor nog, men det går ändå att utföra annat säkerhetsarbete. Till 
exempel kan man arbeta med träning för anställda, god kännedom av säkerhetsrutiner 
och lätt åtkomst till säkerhetsutrustning. För att man ska känna sig säker under arbetet 
bör man lägga ner mer tid och arbete på säkerhetsrutiner och -utbildningar för 
personalen så att de får känna att de har kontroll inför eventuella hotfulla situationer. 
Det är inte enbart för bibliotekariernas skull, när en situation eskalerar blir även övriga 
besökare påverkade av den hotfulle besökaren. Om bibliotekarien känner att hen har 
kontroll över situationen så känner sig både bibliotekarie och besökare tryggare, menar 
Farrugia (2002). Hon påpekar att det är vanligt att det förebyggande säkerhetsarbetet 
inte påbörjas i tid. Det kan vara så att cheferna anser att det inte är nödvändigt att 
påbörja ett säkerhetsarbete innan en större händelse inträffar, till exempel att man 
påbörjar arbetet efter att en händelse uppmärksammats i media. 
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I Fredriks Qvist kandidatuppsats Tysthetsnormen från 2016 analyserades den debatt om 
stökiga bibliotek som pågick, främst i Svenska Dagbladet, under 2015. Begreppet 
tysthetsnormen syftar här till den, något föråldrade, idé om biblioteket som en tyst plats 
för självstudier. Qvist påpekar att tidigare arbeten har skrivits om ämnet och att även 
dessa uppsatser har utgått från samma metod som han själv använt sig av, nämligen 
diskursanalys. Här har man alltså velat undersöka själva diskursen, det vi ämnar göra 
med vår undersökning är att ta del av erfarenheter från de som arbetar på folkbibliotek. 
 
“Tysthetsnormen” erbjöd läsning som vi fann intressant för vårt val av ämne, då denna 
uppsats rör just den debatt som vi själva tar avstamp i. När Qvist presenterar det olika 
sidorna i debatten som pågick 2015, är det två olika “läger” vi får se (2016). Qvist 
nämner även själv i sin uppsats att debatten var väldigt svartvit och polariserad. Ena 
sidan av debatten, till stor del bestående av borgerliga skribenter på Svenska Dagbladet, 
tar parti för biblioteket som en tyst plats för läsning och studier. Qvist kallar i sin 
uppsats detta förhållningssätt för “den bokliga diskursen”. Den andra sidan, bestående 
av personer med relativt hög maktposition inom biblioteksväsendet, tar ställning för 
idén om biblioteket som en mötesplats öppen för alla, kallad “allaktivitetsdiskursen”. 
Något vi fann intressant med förespråkarna för den bokliga diskursen är att de i sina 
texter ofta sätter grupper emot varandra. Det är dels gruppen “ungdomsgäng”, som 
kommer och stör friden på biblioteket och därmed förstör för “ungdomar med 
invandrarbakgrund som använder biblioteket som studieplats”. Båda dessa grupper 
tillhör dock den större gruppen barn och unga, en grupp som biblioteket särskilt ska 
finnas till för enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801). Det är sällan dessa grupper får 
komma till tals. Qvist påpekar det intressanta i att man sällan får ta del av användarnas 
perspektiv, diskussionen tenderar att utgå från personer med relativt stor makt.  
 
Helena Johansson publicerade en magisteruppsats i ämnet 2015, även denna vid 
Högskolan i Borås, vid namn Trakasserier och våld gentemot personalen på svenska 
folkbibliotek. Hon har valt en mer kvantitativ metod – enkäter, för sin uppsats, där hon 
ämnat att kartlägga denna problematik i en svensk kontext då detta har saknats. Det 
framkom av den undersökning Johansson utförde att den typen av problematik som är 
så allvarlig att anmälan blir nödvändig inte var särskilt vanlig, desto vanligare var det 
med “bus” från ungdomsgäng eller missbrukare som stör övriga besökare. En 
arbetsplats som har stora problem med våld och andra oroligheter riskerar att drabba 
den enskilde medarbetaren hårt, till exempel att hen inte vill jobba kvällar, att 
sjukskrivningar ökar eller till och med att personal slutar till följd av en ohållbar 
arbetsmiljö. Detta är dock ingenting som tycks ha varit något större problem för 
respondenterna i Johanssons undersökning. Denna undersökning gjordes på 
folkbibliotek och integrerade bibliotek, det framkom då att inga incidenter av våld eller 
trakasserier förekommit på de integrerade biblioteken, däremot var det vanligare på 
folkbiblioteken. 
 
Barbara Pease tar i sin artikel Workplace violence in libraries från 1995 upp 
problematiska situationer som vanligtvis uppstår i amerikanska folkbibliotek. Det är allt 
från verbala kränkningar till besökare som mördar bibliotekarier. Hon gör en jämförelse 
mellan andra serviceyrken till exempel restaurangkedjor, och hur deras säkerhetsarbete 
ser ut. Det råder dock en skillnad mellan att arbeta på ett privat företag och en offentlig 
verksamhet. Det som biblioteket kan göra för att minska onödiga incidenter är att sätta 
upp ordningsregler i bibliotekets lokaler så att besökarna har möjlighet att ta del av dem. 
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Dock måste dessa regler hålla en balans mellan individens och majoritetens rättigheter. 
Ett av biblioteken som deltog i Pease studie berättade att de införde en obligatorisk 
personalbricka med ett foto på vardera individ samt ett nummer till personalen för att 
öka tryggheten.  Med hjälp av detta kunde även säkerhetspersonalen lättare känna igen 
bibliotekspersonalen. Denna typ av åtgärd var nödvändig då biblioteket ifråga var 
beläget i ett område med hög kriminalitet. 
 
Artikeln Public libraries in Belfast and the Troubles, 1969-1994 av Darren Topping och 
Geraint Evans från 2005 handlar om hur folkbibliotek i Nordirland var påverkade av 
den inre konflikten som pågick i det brittiska delområdet under 25 år. Bibliotekarierna 
fick under den perioden utbildning för att hantera eventuella bombhot, bombdåd, 
skjutningar med mera. På grund av denna situation arbetade cheferna mycket för att 
verkställa policys som de anställda skulle kunna följa. I och med att det inte är samma 
problem som i dagens samhälle ser vi ändå med intresse på hur säkerhetsarbetet såg ut 
där och hur personalen hanterade våldsamma incidenter. I följande citat får vi en inblick 
på hur personalen gick igenom arbetet: Indeed, throughout the worst of the Troubles, 
Belfast’s libraries and librarians clung tightly to their “traditional” role and in doing 
so, provided a model of normality in this abnormal situation (Topping & Evans, s.383). 
Biblioteken fick bland annat ändra på sina öppettider och stänga tidigare eftersom det 
var farligare att vistas ute i staden under kvällstid. Under vissa perioder fick de även 
hålla biblioteken stängda under kortare tider. De införde olika slags säkerhetsrutiner till 
biblioteken. Bland annat förflyttades böcker som handlade om vapen och sprängämnen 
till rum som var begränsade för allmänheten. För att kunna låna dessa böcker var man 
tvungen att genomgå en lång process för ett utlån. Det infördes säkerhetskontroller för 
både besökare och anställda. En av säkerhetsrutinerna var att kolla upp var besökare och 
anställda bodde. Detta försvårade biblioteksanvändningen för studenter eftersom att de 
flesta av dem ofta flyttade. Inne i biblioteket var en säkerhetsåtgärd att trycka in 
böckerna mot hyllan för att besökare inte skulle sätta farliga apparater i mellanrummet 
bakom böckerna. Tack vare det då pågående säkerhetsarbetet i biblioteken var det inga 
anställda som dog av de attacker som skedde i närheten av biblioteken. 

2.2 Multikulturalism 
 
I Audunsons artikel The public library as a meeting-place in a multicultural and digital 
context från 2005 skriver han att bilden av multikulturalism har ändrats under den tid då 
vi har haft den typen av allmänna folkbibliotek som finns i samhället idag. Tidigare 
ansåg man att de som invandrade skulle assimileras till majoritetssamhället och då 
glömma sin kulturella bakgrund till fördel för den kulturella hegemonin, det vill säga 
den ledande klassens kulturella ideal som används för att manipulera kulturen i 
samhället. De flesta är idag överens om att minoritetskulturer ska få samexistera bredvid 
majoritetskulturen, och på så vis berika samhället. Att samhället har flera olika kulturer 
och flera olika grupper utifrån detta kan dock skapa en splittring med hänsyn till det 
demokratiska målet där alla medborgare aktivt ska delta i samhället och gemensamt 
fatta beslut. Finns det flera olika kulturer så kan vi inte längre samlas kring en enad 
kultur på samma sätt som vi kunnat innan, vilket kan försvåra demokratins mål. I detta, 
menar Audunson, ligger idag en av bibliotekets stora utmaningar. 
 
I vardagligt tal är det ofta invandringen, främst från utomeuropeiska länder, man åsyftar 
när man pratar om det multikulturella samhället. Om man däremot går tillbaka historiskt 
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kan vi även se att multikulturalism har skapats av ungdomskulturer. På 1960-talet 
började ungdomar skapa sina egna kulturer som skiljdes åt från föräldrarnas, plötsligt 
var det inte längre självklart att ungdomar och deras föräldrar från samma klass delade 
kultur, utan snarare hade man som ungdom mer gemensamt med andra ungdomar, 
oberoende av klass. Multikulturalism innebär alltså inte bara att vi har flera kulturer på 
grund av invandringen, vi har också olika kulturer i generationerna. Digitaliseringen har 
lyckats snabba på denna utveckling, då vi inte längre är bundna till fysiska mötesplatser 
har vi möjlighet att skapa våra sammanhang med folk över hela jorden.  

2.3 Hög- eller lågintensiva arenor 
 
I sin artikel tar Audunson (2005) även upp något som han kallar för high vs. low-
intensity arenas, vi kommer att kalla detta för hög- eller lågintensiva arenor. En 
högintensiv arena är för de allra flesta deras arbetsplats, men det kan även vara 
familjelivet, politiskt engagemang eller en hobby. En lågintensiv arena är en plats eller 
ett sammanhang där du möter människor som är främmande för dig. På till exempel en 
arbetsplats så har du gemensamt med de du träffar att ni arbetar mot ett gemensamt mål, 
på en lågintensiv arena finns det ingen tydlig gemensamma nämnare. Audunson tar upp 
vikten av lågintensiva arenor, då de högintensiva ofta är exluderande och homogena. 
Biblioteket är ett klassiskt exempel på en lågintensiv arena, det krävs ingenting av dig 
från bibliotekets håll och biblioteket är öppet för alla. Det finns möjligheter till mer 
högintensiva aktiviteter på biblioteket också, till exempel att medverka i boksamtal eller 
andra aktiviteter som biblioteket tillhandahåller. Eftersom att biblioteket redan finns 
som mötesplats idag vore det synd att inte nyttja den som sådan, menar Audunson.  

2.4 Avslutande kommentar 
 
I det tidigare avsnittet Tidigare forskning har vi gått igenom olika artiklar gällande stök 
och bråk på bibliotek. Man bör ha i åtanke att flera av de artiklarna vi tagit med är 
skrivna utomlands och att kontexten därför kan vara annorlunda. Vi tror ändå att de 
artiklar vi valt för vår tidigare forskning är relevanta till vårt forskningsområde. Även 
om till exempel det brittiska och det svenska samhället skiljer sig åt i vissa aspekter så 
är det till stor hjälp för oss att undersöka hur man valt att arbeta med problematiken 
utomlands. Vi valde även att använda oss av både master- och magisteruppsats för 
studien med den anledning att vi inte fann mycket tidigare forskning från Sverige. 
Många av våra internationella artiklar är äldre men vi valde att se bort från detta i och 
med vi inte hittade relevanta artiklar som är nyare. Vi anser även att trots åldern på dem 
så har de hög relevans i ämnet samt att vi kan se skillnader och likheter med studiens 
resultat. Ju mer forskning som görs på området i Sverige, desto bättre kan vi utveckla en 
säkerhetsstrategi som passar vår samhälleliga kontext bäst!   
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3 Teori   
 
Vår teori grundar sig i artikeln The public library as a meeting-place in a multicultural 
and digital context av Ragnar Audunson från 2005. Audunson är professor i Biblioteks - 
och informationsvetenskap vid Högskolan i Oslo och Akershus. Han tar upp vad 
bibliotekets roll är idag, där stor vikt läggs på biblioteket som mötesplats. Detta ställs 
sedan i kontrast till den av upplysningens ideal färgade bild av bibliotek, där fokus låg 
på tyst läsning och självstudier. Biblioteket har ett uttalat mål att verka för demokrati 
och fri informationsspridning. Vi har valt att använda oss av Audunsons artikel med tre 
olika förhållningssätt, eller rum, till det civila samhället. Trots att den artikel vi utgår 
från har några år på nacken så anser vi att den är relevant än idag. Det samhälle med de 
utmaningar som beskrivs i artikeln är detsamma som vi lever i idag, om möjligt har de 
utmaningar som fanns 2005 ökat sen dess.  

3.1 Tre tillgångar till det civila samhället 
 
Audunson (2005) skriver att bilden av bibliotek som en öppen mötesplats är grundat i 
Habermas teorier om det offentliga rummet som en arena för kommunikation. Tanken 
är att offentliga rum ska vara sekulära platser som är fria från staten såväl som 
marknaden. Enligt Habermas förlorar civilsamhället sin självständighet när 
marknadsekonomiska intressen ges för stort spelutrymme, menar Audunson. Öppen 
kommunikation försvåras då konsumtion ges företräde framför dialog och resonemang. 
I artikeln tar Audunson upp tre olika förhållningssätt till civilsamhället från Skot-
Hansens kapitel ur antologin Det siviliserte informasjonssamfunn (2001), vilka är 
följande: 
 
1. Det första av dessa tre förhållningssätt kallar Audunson för “the communitarian”, vi 
har inte hittat någon bra svensk översättning av detta ord. Fokuset ligger i gemensam 
moral och värderingar, och är ofta konservativ i sin natur. Detta förhållningssätt är 
kopplat till den gamla bilden av bibliotek som grundades i upplysningens ideal, och de 
som tillskriver sig detta förhållningssätt vill kritisera dagens bibliotek för att ha svikit 
dessa ideal till förmån för individuella intressen. Som biblioteksrum väljer Audunson att 
kalla detta för “Moralens rum”. 
 
2. Det andra förhållningssättet kan vi kalla “det sociologiska”, fokus ligger här i fysiska 
möten mellan olika grupper. Anhängare av detta förhållningssätt oroar sig för att 
tillgången till öppna rum minskar i samhället, och att det på grund av detta finns stor 
risk att vi alieneras från varandra. Medborgare i ett samhället ska ha tillgång till 
mötesplatser som är neutrala och inte bygger på en makthierarki, där man ges 
möjligheten till att mötas och diskutera med folk man känner. Audunson kallar detta 
biblioteksrum för “Det sociala rummet”. 
 
3. Det tredje förhållningssättet kallar vi för “det politiska”, detta förhållningssätt har 
vissa likheter med det sociologiska, men ett större fokus läggs här på diskussion och 
kommunikation mellan samhällets olika medborgare. Där det sociologiska 
förhållningssättet tar upp möjligheten att diskutera med folk man känner finns det i det 
politiska förhållningssättet en större vikt vid att olika grupper ska mötas som annars inte 
skulle det. Detta biblioteksrum väljer Audunson att kalla för “Det diskursiva rummet”. 
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4 Metod 
 
För den här studien har vi valt att tillämpa den kvalitativa datainsamlingsmetoden 
semistrukturerade intervjuer. Studiens mål är att få en inblick i bibliotekariers 
arbetssituation och hur man ska arbeta för att hantera problematiska situationer. För att 
vår studie ska vara replikerbar har vi dokumenterat alla steg vi har gjort under arbetets 
gång. Med en kvalitativ insamlingsmetod har vi författare en större möjlighet att få ut 
mer av respondenternas erfarenheter än om vi skulle ha valt en kvantitativ 
insamlingsmetod som exempelvis enkäter. I och med att studiens tidsram var snäv fanns 
det vissa begränsningar i hur stort urval vi kunde ha för undersökningen. Hade vi haft 
mer tid på oss hade vi kunnat intervjua fler bibliotekarier från olika regioner i landet och 
därmed fått ett större underlag för studien.  
 
Det finns för- och nackdelar med både enkäter och semistrukturerade intervjuer. 
Kostnaden är en faktor där enkäter har fördelar över intervjuer, då man kan skapa 
webbenkäter gratis och skicka ut till sina respondenter. En annan fördel med enkäter är 
att man når en större population och kan nå flera geografiska områden. Intervjuer blir 
ofta kostsamma då man behöver ta sig fysiskt till respondenten. Vi hade denna 
kostnadsaspekt i åtanke och valde därför att intervjua två bibliotekarier vid varje 
bibliotek för att minska på både besök och resor. Vi tänkte även att det kunde vara 
intressant att få  synpunkter från två bibliotekarier med olika lång erfarenhet av arbetet, 
därför frågade vi särskilt efter detta när vi skickade ut våra förfrågningar till biblioteken. 
Bryman tar upp i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om telefonintervjuer som ett 
alternativ om respondenterna bor långt bort (2011, s.209). En nackdel med 
telefonintervjuer är att mötet inte blir lika avslappnat och att respondenten tenderar att 
tröttna snabbare (s.209). Fördelen med intervjuer är att man kan förklara betydelser av 
ord eller begrepp som respondenten inte förstår och det är helt enkelt lättare att hjälpa 
dem, samt att man kan ställa uppföljningsfrågor om man behöver veta något mer 
ingående gällande ett ämne. Dessutom är risken för bortfall större i en enkätstudie 
eftersom att populationen är större. 
 
Det finns olika slags intervjuer som man kan genomföra; strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade. De olika typerna av intervjuer kan man antingen 
utföra enskilt, i par, i grupp eller via telefon (Bryman, 2011). Vi valde att utföra 
semistrukturerade intervjuer enskilt. Vi funderade först på att utföra intervjuerna där vi 
båda författare är med, där den ena ställer frågorna och den andra antecknar. När vi 
diskuterade detta sinsemellan kom vi fram till att enskilt utförda intervjuer blir bäst. 
Dels kändes det onödigt att behöva åka ut två stycken för att utföra en intervju, dels 
misstänkte vi att våra respondenter skulle känna sig mer bekväma i ett samtal mellan 
fyra ögon.  

4.1 Semistrukturerade intervjuer   
 
Bryman förklarar att vid semistrukturerade intervjuer har man ett frågeschema som har 
en uppsättning med frågor. Det är inget krav att intervjuaren ska ha en särskild 
ordningsföljd i frågorna, beroende på respondenternas svar kan följden ändras, det finns 
även möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor om man behöver få vissa svar 
förtydligade (2011, s.206). Valet av insamlingsmetod beror på att vi vill få en större 
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förståelse för respondenterna och hur deras tidigare erfarenheter ser ut. Det insamlade 
materialet ska ge oss författare olika beteendemönster, intressanta skeenden, åsikter, 
med mera från respondenterna. I intervjuguiden finns det följdfrågor, men de kommer 
endast vara som stöd för oss författare under intervjun. Trost (2010, s.32) anser att man 
kan få större förståelse av upplevelser och erfarenheter och finna mönster med hjälpa av 
informella och kvalitativa personliga intervjuer. Därför valde vi att besöka 
bibliotekarierna på deras arbetsplats och utföra intervjuerna i en, för dem, bekant miljö. 
 
Bryman (2011) uppmärksammar olika slags frågor man ska tänka på när man utför en 
intervju. Frågorna i intervjuguiden kan variera och skilja sig från varandra ämnesvis. 
Bryman (s.422-423) ger nio tips på hur frågorna ska vara uppställda och vi förhöll oss 
till följande tips: inledande, preciserande, direkta och tolkande frågor samt tystnad. 
Dessa punkter visar vikten av att intervjuaren lyssnar på respondenten och är aktiv i sin 
frågeställning utan att vara för påträngande eller ta över samtalet. Han föreslår även att i 
slutet av intervjun ska man ha på bandspelaren extra länge just för att respondenterna 
har en tendens att öppna upp sig extra mycket. Detta fick vi erfara av en respondent; 
efter att vi hade avslutat inspelningen och packat ihop våra saker för att lämna rummet 
så berättade hon om en sak som var relevant för intervjun, som tur var hann detta 
antecknas och gick inte förlorat. 

4.1.1 Urval och informerat samtycke 
 
Urvalet för vår studie är målinriktat vilket innebär att vi har valt respondenter som vi 
tror ska vara relevanta för att besvara våra forskningsfrågor (Bryman, s.434). Vi valde 
att intervjua sex bibliotekarier från huvudbibliotek. För att få fram den information vi är 
intresserade av har vi beslutat oss för att uppsöka bibliotek i Västra Götaland där 
personal upplevt att konflikter har uppstått mellan bibliotekarie och besökare. Innan vi 
påbörjade studien fick en av oss tips av kollegor från dennes arbetsplats om vilka 
folkbibliotek som skulle kunna tänka sig passa in i vårt ämne. Vi ringde även till Västra 
Götalands regionbibliotek Kultur i Väst för att höra oss för om vilka bibliotek som kan 
vara aktuella. Dessvärre kunde de inte bifoga någon lista eller liknande med drabbade 
bibliotek, men personen vi pratade med rekommenderade oss att kolla i dagspressen för 
att få fram information. Hen tipsade oss även om att vi skulle kunna utgå från 
kommunernas befolkningsmängd och tänka på att inte ta till exempel ett filialbibliotek 
då dessa på grund av sina begränsade öppettider troligtvis inte hade särskilt mycket 
konflikter att rapportera om.  
 
Vi kontaktade två av de bibliotek som kollegan tipsade oss att kontakta och då 
kontaktade vi antingen bibliotekschefen eller den överst nämnda bibliotekarien på 
bibliotekets hemsida för personal och kontaktuppgifter. Vi kontaktade två av 
biblioteken med telefonsamtal och det tredje via mejl. Efter att vi fått kontakt med alla 
tre så bokade vi in intervjuerna. Under samtalen gav vi ut information om oss och 
studien samt deras rättigheter. Det väckte ett stort intresse från de kontaktade 
bibliotekarierna vilket fick oss att inse hur pass viktigt och aktuellt detta ämne är. Efter 
samtalen sände vi mejl (se bilaga ett) till respektive med tydligare information om 
studien. Efter att intervjuguiden (se bilaga två) blev klar skickade vi ut den per mejl till 
de respondenter vi blev tilldelade. Återigen gav vi ut information om respondenternas 
rättigheter och samma information som i första utskicket.  
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4.1.2 Intervjuguide  
 
Vår intervjuguide utformades från våra frågeställningar. Efter att ha bearbetat den i 
några omgångar fick vi ut tre teman: Policy, konflikter och media.  
 
Intervjuguiden återfinns i bilaga två. 

4.1.3 Genomförande av intervju  
 
Vi utförde sex intervjuer under perioden 2 till 4 maj 2018. Vi förberedde oss genom att 
gå igenom intervjuguiden tillsammans och sedan utföra en testintervju då vi spelade in 
intervjun med våra respektive telefoner för att kontrollera ljudupptagningen. Vi fick 
respondenternas informerade samtycke enligt beskrivningarna från punkt 4.1.1 och 
4.1.2. Längden på intervjuerna varierade från 27 till 53 minuter och intervjuerna 
utfördes på respektive respondents arbetsplats. Efter intervjuerna transkriberade vi 
materialet för att sen ringa in olika teman inför analysarbetet. Efter att vi hade 
transkriberat intervjuerna en gång gick vi igenom intervjun ytterligare en gång för att 
vara säkra på att vi inte hade missat något viktigt i materialet som kan utspela sig i de 
mer tystlåtna eller irrelevanta delarna (Bryman, 2011, s.432). 

4.2 Analysmetod 
 
Den analysmetod vi har använt är kvalitativ innehållsanalys med inriktning på tematisk 
analys. Metoden fungerar som ett verktyg för att analysera dokument och texter i 
varierande format. Genom att på ett systematiskt och replikerbart sätt tematiserat 
materialet har vi samlat in och kategoriserat materialet innan vi analyserade det 
(Bryman, 2011, s.281; Bergström & Boréus, 2015). Man kan analysera vad som helst i 
texter och dokument, Bergström och Boréus (2015, s.50) säger att det bland annat kan 
vara rubrikstorlek, förekomst av ord och uttryck, metaforer, med mera. Anledningen till 
att vi valde att tillämpa den här analysmetoden är för att vi ville hitta olika teman ur det 
insamlade materialet och koda det. Man behöver utgå från ett tolkande perspektiv i och 
med att kodningen är av tematiskt slag (Bryman, 2011, s.290).  
 
Det transkriberade materialet sammanställde vi i ett gemensamt dokument. Vi läste 
igenom materialet några gånger samtidigt som vi lyssnade på intervjuerna för att hitta 
centrala teman. Innan vi kom till den här processen hade vi tänkt utgå från samma 
teman som de tre vi har i intervjuguiden (policy, konflikter och media), men efter att vi 
satte in oss i materialet hittade vi fler teman som vi kunde utgå från utöver de tre 
tidigare nämnda. Vi skapade ett kalkylblad för att sammanställa resultatet i, och listade 
upp de åtta teman vi hittade och förde in respondenternas namn och bibliotek, samt vad 
de sagt om varje tema. De teman vi identifierade var bakgrund, möblemang, meröppet, 
ordningsregler, säkerhet, policy och rutiner, orsaker och samarbete och förebyggande 
arbeten. Vi valde att slå ihop de fyra första teman till ett som är en introduktion för 
biblioteken och respondenterna i avsnitt 5.1. Vi analyserade därefter intervjuerna utifrån 
Audunsons tre rum: Moralens rum, det sociala rummet och det diskursiva rummet.  Till 
redovisningen av resultatet har vi sedan delat upp resultatet i fem kategorier och berättat 
utifrån vardera biblioteks perspektiv om respondenternas erfarenheter. 
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4.3 Metodens begränsningar 
 
Det fanns en baktanke med att intervjua sex bibliotekarier från tre bibliotek. Vi var 
intresserade av att se om det var någon skillnad på respondenternas svar beroende på om 
de hade jobbat en längre tid på bibliotek eller en kortare tid. Alla våra respondenter 
arbetar inte som bibliotekarier, en respondent är biblioteksassistent men har arbetat 
under en längre tid på biblioteket trots en annan utbildning. En annan respondent är 
nyligen examinerad bibliotekarie men arbetar som timvikarie på ett flertal bibliotek – 
och då även i det biblioteket vi besökte. Då vi var intresserade av att ta del av praktiska 
erfarenheter från biblioteksarbete så ansåg vi att det viktigaste var erfarenheten av att 
jobba på bibliotek, snarare än utbildning eller titel som var relevant. 

4.4 Forskningsetiska perspektiv  
 
Bryman (2011, s.132) beskriver fyra etiska principer man måste följa när man ska 
genomföra en vetenskaplig studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De som deltog i studierna – respondenterna, 
ska få information om sina rättigheter innan intervjun äger rum. Vi meddelade våra 
respondenter i de mejl vi skickade ut om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt 
och att de får avbryta den när helst de önskar, att de uppgifter vi fått av dem har 
behandlats med konfidentialitet och kommer inte spridas till obehöriga. När vi 
kontaktade Alms bibliotek hade vi endast kontakt med Liv som sedan förmedlade vidare 
informationen till Moa. Vi kontaktade i första hand bibliotekscheferna i Björks och 
Ceders bibliotek och därefter hade vi en tredelad mejlkonversation med de två 
respondenterna på vardera bibliotek. Vi har inte sett att det har påverkat respondenterna 
att de haft kännedom om att kollegorna också deltagit i intervjun, det har mest varit till 
fördel i ett fall då Eva skulle ge ett exempel som handlade om Kim. Den sista viktiga 
etiska principen är att de uppgifter vi har samlat in inte kommer användas till något 
annat forskningsändamål än till vår studie. I början av inspelningen av intervjuerna 
informerade vi respondenterna ytterligare en gång deras forskningsetiska rättigheter för 
att även få ett muntligt godkännande av dem. 
 
Vi valde att ge respondenterna fiktiva namn istället för att exempelvis ge dem siffor. 
Detta för att inte ta läsaren ur sin upplevelse. Hade vi kallat våra respondenter för till 
exempel “Bibliotekarie 1” anser vi att detta hade gett ett mindre personligt intryck.   
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5 Resultat och analys   
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet och analysen av vårt empiriska 
material. 

5.1 Allmänt om biblioteken och bibliotekarierna 

 
De tre biblioteken som vi har valt att se på kallar vi för Alm, Björk och Ceder. I Alms 
kommun är det cirka 40 000 invånare folkbokförda, i förorten Björk  är det cirka 60 
000, och i Ceders kommun 11 500.  
 
Våra respondenter är Liv, Moa, Eva, Kim, Siv, och Ann. Alla förutom Eva är utbildade 
bibliotekarier, men i och med att hon har arbetat så pass länge inom biblioteksväsendet 
valde vi att ta med henne för studien. Vi har skapat rubriker utifrån några av de 
variabler vi utgick från i kodningsschemat. Kapitlet inleds med en presentation av de 
fyra första aspekter (se avsnitt 4.2) som rör de tre biblioteken och respondenterna. 
Beskrivningen av biblioteken är återberättat från våra respondenter. 

5.1.1 Alms bibliotek 
 
Liv och Moa arbetar i detta bibliotek. Liv blev färdig med sin utbildning 2000. Moa tog 
sin examen 2003, innan dess har hon arbetat som lärare. Alms bibliotek är beläget i 
stadens Kulturhus och har meröppet för sina användare. Meröppet innebär att användare 
kan nå bibliotekets lokaler innan eller efter bibliotekets ordinarie öppettider genom att 
logga in med bibliotekskort och PIN-kod. Liv ser detta som positivt för verksamheten, 
men påpekar samtidigt att visst stök har förekommit i direkt koppling till meröppet. 
Biblioteket öppnade för några år sedan efter en helrenovering och har två våningsplan, 
på entréplan ligger barnavdelningen. Det finns två informationsdiskar samt en reception, 
en våning upp ligger vuxenavdelningen och även där finns det två informationsdiskar. 
Diskarna på plan två brukar bara vara bemannade en person i taget, men på entréplan är 
de oftast en bibliotekarie i varje informationsdisk, samt en receptionist i receptionen. 
Informationsdiskarna ligger ganska centralt i lokalen, och det finns ingen vägg eller 
annan avskärmning bakom ryggen på den som står i disken. Detta är något som Moa 
reflekterat över och ger henne en obehagskänsla då låntagare kan dyka upp bakom 
ryggen på henne och se över datorskärmen. Liv påpekade även att detta kan var 
problematiskt för användarnas säkerhet – en informationsdisk med mer avskärmning 
hade i större utsträckning säkerställt att deras personuppgifter eller liknande inte 
avslöjas för obehöriga. Biblioteket är på två plan och i och med att det är tre personer i 
informationsdisken så har de möjlighet till att röra sig ute på golvet när tillfälle ges, till 
exempel för bokuppsättning. På Alms bibliotek har de inte sett något behov av att sätta 
upp skyltar med ordningsregler så att dessa är tydliga för besökarna. 

5.1.2 Björks bibliotek 
 
Siv och Ann arbetar i detta bibliotek. Siv var färdigutbildad 1979 och har arbetat på 
olika bibliotek sen 1980. Ann tog sin examen 2017 och arbetar för närvarande som 
timvikarie på olika folkbibliotek, då bland annat i förorten Björk, sen två år tillbaka. 
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Biblioteket är i stadens kulturhus och har inte meröppet. Det ligger centralt med närhet 
till förbindelser med buss och spårvagn vilket Siv tycker är positivt då biblioteket får ett 
större upptagningsområde. Det finns två informationsdiskar, bemannade med tre 
stycken i den stora vid entrén och en mindre disk i barnavdelningen som är bemannad 
med en. I regel är de alltid minst fyra personer i de båda diskarna, undantaget är på 
helgerna då de endast är tre personer i disken under lunchen. Biblioteket är på ett 
våningsplan med ett stort rum med fack- och skönlitteratur för vuxna, periodika och 
specialmedia. Barnavdelningen är avgränsad till ett mindre rum och 
ungdomsavdelningen är i ett ytterligare mindre rum mellan barnavdelning och övriga 
biblioteksrummet. Det finns ytterligare två avskilda rum som är biografirum och ett 
studierum där det förekommer olika aktiviteter. 
 
Hos Siv och Ann har de inte känt något större behov av att ha biblioteket ordningsregler 
synliga för användarna. Undantaget gäller för regeln att man inte får äta i biblioteket, 
som symboliseras av en bild med en överkryssad hamburgare. Detta har varit 
nödvändigt då det blir lätt blir smutsigt av att folk äter i lokalerna vilket försvårar 
städpersonalens arbete. Siv anser att det är bra med regler som låntagare kan förhålla sig 
till för allas trevnad – låntagare som personal. Ann tycker att det är bra om 
ordningsregler finns synliga så att bibliotekets besökare vet vad som gäller. Hon har 
själv fått frågor från besökare om vart de kan sitta och prata, när hon svarar “överallt!” 
så blir de ofta förvånade eftersom att deras bild av biblioteket är att det ska vara tyst. 
Därför tror Ann att det vore bra att ha en skylt där det står att man får prata i biblioteket 
– så länge det är i en normal samtalston. På så sätt behöver inte besökarna vara rädda för 
att prata och oroa sig över att det kommer fram en arg bibliotekarie som hyschar åt dem. 

5.1.3 Ceders bibliotek 
 
Eva och Kim arbetar på detta bibliotek. Eva har en annan utbildning i grunden men har 
arbetat här sen 20 år tillbaka. Kim blev färdig med sin utbildning 2015 och har arbetat 
här efter att hon tog sin examen. Även detta bibliotek har fått genomgå en renovering 
nyligen och består av två våningsplan, entrévåningen är ett stort och öppet plan för alla 
avdelningar utöver barn- och ungdomsavdelningen. Barnavdelningen är ett avskilt rum 
och ungdomsavdelningen är en liten hörna på det övre planet där resten av utrymmet är 
tillsammans med kontorslandskapet. Det är ett integrerat skolbibliotek då 
gymnasieskolan ligger i samma byggnad. Biblioteket har meröppet med en timme 
utöver ordinarie öppettider. Det var tidigare endast ett rum med tidningar och tidskrifter. 
Numera har dessa flyttats in till det övriga biblioteksrummet. Under meröppet-timmen 
är det självservice för besökarna tills personal kommer till informationsdisken. I Ceders 
bibliotek har de en informationsdisk som är ny sedan förra året. Det har även kommit in 
två återlämningsautomater som låntagarna använder allt mer ofta enligt Eva. Dock 
kommer vissa av ren vana till informationsdisken för att återlämna böcker, men Eva ser 
det inte som något större problem. Arbetsbelastningen har minskat efter att automaterna 
blev installerade.  
 
För några år sedan då det var väldigt stökigt i biblioteket fick personalen sätta upp 
ordningsregler på bokhyllorna. Där står det att man inte ska vara för högljudd och prata 
i normal samtalston, använda headset när man lyssnar på musik eller ser på film, 
rökning inomhus är förbjuden samt att man får äta mat och dricka inne så länge man 
städar upp efter sig. De upplever dock inte att de alltid efterföljs. I och med att Ceder 
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kommun är mindre invånarmässigt jämfört med de övriga kommunerna så ligger det 
biblioteket relativt centralt. På grund av ortens storlek så finns det inget större utbud av 
aktiviteter eller platser där ungdomarna kan hålla till. Kim, som själv är uppvuxen i 
kommunen, påpekar att det inte finns så mycket platser att vara på förutom McDonalds 
eller biblioteket. 

5.2 Teman från svar 
 
I detta avsnitt kommer vi presentera de fyra resterande teman från analysen av den 
insamlade datan. 

5.2.1 Säkerhet 
 
Alms bibliotek 
Liv önskar att väktarna kommer mer spontant till biblioteket. Det finns inga 
larmknappar i informationsdiskarna på Alms bibliotek, skulle en hotfull situation uppstå 
får de själva ringa till väktare eller polis. Moa har uttryckt önskan om att larmknappar 
ska installeras, men då fått svaret att det är en kostnadsfråga och att något måste hända 
innan det införs. Däremot har de ett internt kommunikationsmedel i form av walkie 
talkies. Detta infördes främst av logistiska skäl, säger Moa, och har egentligen ingen 
direkt koppling till det stök som varit på biblioteket. Efter renovering av biblioteket 
ansågs det att detta behövdes då byggnaden blev så mycket större och numera är i fler 
plan än ett. Biblioteket fick ett större utrymme i den nya byggnaden och det var även 
fler små utrymmen att se över. Moa berättar att när det är dags att stänga biblioteket är 
det bibliotekariernas jobb att visa ut de besökare som är under 18 år i och med att 
minderåriga inte har tillåtelse att vistas i lokalerna under meröppet. Ett undantag görs 
dock för de som ska vara på läxhjälp under meröppet. Moa säger att de helt enkelt får 
lita “så gott de kan” på att de minderåriga som är kvar efter ordinarie öppettider är där 
just för läxhjälpen och inget annat. Moa påpekar att väktarna har reagerat på att det är 
bibliotekspersonalen själva som visar ut besökarna vid stängning, då väktarna inte 
kommer till lokalerna förrän meröppet stänger vid tio på kvällen. Hon hade även önskat 
en bättre direktkontakt med väktarna, särskilt under vissa perioder då de vet att mer stök 
uppstår så väktarna kan komma till biblioteket snabbt om något inträffar. 
 
På informationspassen arbetar man alltid tre, i filialerna arbetar man däremot ensam på 
kvällar och Liv berättar att det är något de för en diskussion om. Hon anser att det är 
viktigt att arbeta förebyggande i säkerhetsarbetet och att införa säkerhetsrutiner. Det 
diskuteras även om hur man kan arbeta för en trygg arbetsplats utan att ha hjälp från 
larm och väktare. Ett exempel Liv och hennes kollegor pratat om är att ringa till 
filialerna innan stängning för att kontrollera att allt gått bra. 
 
Björks bibliotek 
Det finns en larmknapp som leder till SOS Alarm från informationsdisken, men den har 
aldrig blivit använd enligt Siv. De har inga väktare som patrullerar i Kulturhuset, dock 
finns byggnadens vaktmästare alltid nära till hands om det skulle uppstå något problem 
med besökare. Siv tycker att samarbete mellan kollegorna är viktigt och att hon och 
kollegorna brukar hålla ett öga på varandra om de känner att en besökare blir för jobbig. 
Det är inte alltid det rör sig om hotfulla situationer, utan kan även gälla om besökaren 
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bara är jobbig eller tjatig. Då brukar de hjälpa varandra genom att till exempel säga 
“Ursäkta, du behövs här borta” eller “Du har fått ett telefonsamtal”.  
 
Ceders bibliotek 
Innan stängning kommer det förbi väktare en stund, men det är bibliotekariernas ansvar 
att få ut de sista besökarna. Under en period för några år sedan hade biblioteket problem 
med en viss besökare som orsakade en hel del stök. Det resulterade i att biblioteket fick 
täta besök av väktare och det visade sig även ha en positiv effekt på den stökiga 
besökaren och hens kompisar. Kim tycker att det skulle varit skönt om väktarna kunde 
vara där oftare men menar att säkerhet kostar pengar och att de inte har den budgeten. 
När vi frågar om det finns någon plan på att ta in vikarier säger hon att det inte är något 
de skulle få igenom, då även detta är en kostnadsfråga. 
 
Sedan fritidsgården startade sin verksamhet vid årsskiftet i samma byggnad som 
biblioteket har personalen alltid varit tre. Eva säger att på måndagar är de två stycken i 
biblioteket under kvällstjänstgöring och i fritidsgården en, men under de resterande 
vardagskvällarna är det en i biblioteket och två i fritidsgården. Hon tycker att det har 
blivit bättre sen fritidsgården har öppnat, även om hon och övriga kollegor var skeptiska 
mot det innan de öppnade. Biblioteket är öppet på lördagar och då jobbar 
bibliotekarierna själva, det är ingenting våra respondenter vill ändra på. Dessutom 
menar Kim att det inte är särskilt motiverande att man ska arbeta två eftersom man då 
måste jobba dubbelt så många lördagar. Eva säger att hon aldrig haft några problem de 
lördagar hon har jobbat och ser inget behov att ta in extra personal på helgerna. 

5.2.2 Policy och rutiner 
 
Alms bibliotek 
Gällande policydokument och rutiner har Livs och Moas bibliotek telefonnummer 
tillhanda där de är sorterade efter vilken ordning de ska kontakta de olika 
säkerhetsinstanserna. De går inte igenom sina rutiner regelbundet som exempelvis en 
gång per halvår, däremot så gör de det efter att det har skett en incident som det känns 
värt att ta upp. De har även infört ett möte en dag i veckan för att gå igenom vad som 
har hänt och kunna ventilera om något varit särskilt jobbigt, detta är även ett tillfälle då 
de kan gå igenom lite rutiner. Hjärt- och lungräddning (HLR) och brandsäkerhet får de 
någon gång då och då men det är ändå så pass ofta så de vet hur de ska gå tillväga. 
 
Björks bibliotek 
Under intervjun med Siv tog hon med sig en av många pärmar personalen har som finns 
i deras informationsdisk. Där visade hon hur de hade organiserat informationen efter 
olika kategorier och vem man ska ringa först beroende på vilken situation som uppstått. 
När vi frågade Ann om bibliotekets policy och rutiner svarade hon att all information 
man kan tänkas behöva finns i pärmarna. De är inte så ofta hon kollar igenom pärmen, 
och påpekar att det knappast är lämpligt att ställa sig och göra det samtidigt som en akut 
situation uppstår. Siv berättade att de även utför Lisa-anmälan, Lisa är ett system som 
många kommuner och landsting använder sig av för att rapportera incidenter relaterade 
till arbetsskador (Miljödata AB, 2014). 
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Ceders bibliotek 
Här har man inte utformat några policydokument för personalen. Istället brukar de 
diskutera på till exempel arbetsplatsträffar (APT) hur de ska gå tillväga om något 
händer. När en situation har uppstått brukar de gå igenom detta på sina APT. Kim 
påpekar att de genomgångar de har av sina rutiner alltid är väldigt informella. I och med 
att biblioteket ligger i samma byggnad som gymnasieskolan har de spontana 
brandövningar som skolans vaktmästare håller i. Det ska även få en hjärtstartare till 
biblioteket inom kort berättar Kim. 

5.2.3 Orsaker    
 
När vi frågade bibliotekarierna vad de tror kan vara bakomliggande orsaker till de 
problem som uppstår får vi olika svar, men med vissa gemensamma nämnare. Bråkiga 
eller stökiga situationer uppstår ofta på grund av de gäng med unga människor som 
vistas i biblioteket. En annan grupp som ger upphov till stök är personer med psykiska 
problem eller missbrukarproblematik.  
 
Alms bibliotek 
Liv och Moa se tydliga samband mellan ökat stök på biblioteket och när ungdomarna i 
kommunen har ledigt från skolan. Även meröppet har varit en orsak till stök på 
biblioteket, Liv påpekar att meröppet gör det möjligt för ungdomarna att göra sig mer 
hemmastadda på biblioteket. Hon tycker ändå på det stora hela att meröppet är något 
positivt, trots det ökade stöket. Moa började jobba på Alms bibliotek strax innan det 
öppnade upp efter renoveringen. Hon jobbade först i en tillfällig lokal för att sedan börja 
jobba i de lokaler biblioteket ligger i nu. Hon uppger att hon aldrig varit med om 
liknande problematik tidigare, för henne började allt i samband med nyöppningen av 
biblioteket. Detta var under sommarlovet och hon märkte tydligt att stadens ungdomar 
saknade en plats att vara på då kommunens fritidsgård inte längre har någon lokal 
centralt i stan. Under vinterhalvåret är det en annan grupp som märks av på biblioteket, 
nämligen de hemlösa som tar skydd mot vinterns kyla när de inte har någon annanstans 
att ta vägen. Dessa personer skapar en oroskänsla hos personalen av andra anledningar 
än ungdomsgängen, då främst att det kan röra sig om personer som antingen har 
problem med psykisk ohälsa eller missbruk, och personalen anser sig inte ha adekvat 
utbildning för att hantera dessa människor.  
 
Björks bibliotek 
Här har de också haft problem med ungdomsgäng, vi pratar med Siv som har en lång 
erfarenhet av biblioteksarbete bakom sig. Hon upplever att något som blivit vanligare på 
senare år är att folk tar för sig mer, att besökare till exempel kan anse sig ha rätten att 
möblera om biblioteken på ett sätt som gynnar dem själva. Hon vill beskriva detta som 
ett utlopp för ett individbaserat och egoistiskt tänkande. Man bryr sig inte om att till 
exempel en sladd till laptopen kan göra att någon snubblar, det viktiga är att den egna 
datorn har ström. Hon påpekar även att det inte endast är ungdomar som gör sig 
skyldiga till detta beteende, hon ser det även från bland annat kvinnor i medelåldern. 
Det problem som kanske är mest utmärkande för ungdomsgängen menar Siv är att de 
har “det lite för trevligt”, de umgås på ett högljutt sätt och “skojbråkar” vilket stör andra 
besökare, men det är egentligen ingenting aggressivt över hur de beter sig. När vi 
frågade om de har upplevt några problem från folk med missbruksproblem så säger Ann 
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att det är mest att hon känner om någon druckit och är påverkad, men att hen vill ha 
hjälp med utskrift och inte betett sig olämpligt mot henne. 
 
Ceders bibliotek 
Problemen har minskat sedan fritidsverksamheten startade i samma lokal som 
biblioteket ligger i. Personalen var till viss del oroliga inför att ha fritidsverksamheten i 
samma byggnad, men det har visat sig vara enbart positivt för biblioteket eftersom 
ungdomarna har någonstans att vara i. Kim upplever även att det har blivit lugnare sen 
de möblerade om och därmed fick mer överblick av lokalerna. Eva som är lite äldre 
upplever inte att det är något större problem med stökiga besökare på deras bibliotek, 
snarare kan hon tycka att folk nuförtiden är känsligare. Hon nämner även att det skulle 
kunna vara så att samhället har blivit råare. Eva nämner även en ung person i 
kommunen som hamnat snett och kom in till biblioteket drogpåverkad. Det fanns många 
yngre som såg upp till honom och det skapades då en stökig gruppering. Här skulle man 
kunna säga att en orsak till stök är att unga personer på glid inte får den hjälp de 
behöver. 

5.2.4 Samarbeten och förebyggande arbeten 
 
I Alms kommun har biblioteket samarbete med skola och fältassistenter, och även med 
stadens fritidsgård även om denna inte har några lokaler centralt i staden. Likt 
biblioteket i Björks kommun är biblioteket beläget i ortens kulturhus och därmed finns 
det visst samarbete med de kulturinstanser som håller hus där, till exempel museum, 
badhus och biograf. Siv tycker endast att denna placering av biblioteket i förorten Björk 
är positiv, det händer mycket roliga saker runt omkring biblioteket och tack vara dess 
geografiska placering har biblioteket ett högt upptagningsområde.  
 
I samma byggnad som Ceders bibliotek finns det en fritidsgård som inrättades vid 
årsskiftet vilket Eva ser positivt på. Det stänger samtidigt som biblioteket måndag till 
torsdag, på fredagarna stänger biblioteket tidigare och fritidsgården har öppet några 
timmar längre. När det är ensamarbete på kvällspassen under vardagarna kan 
bibliotekspersonalen ta hjälp av fritidsgårdspersonalen om det vore nödvändigt, men i 
och med att ungdomarna enbart håller till i fritidsgården under deras öppettider så har 
det blivit betydligt lugnare i biblioteket. 

5.3 Sammanfattning 
 
Både i Alm och Ceder kan vi se olika effekter som går att koppla till fritidsgårdar. I 
Alms kommun har fritidsgården inte längre någon lokal centralt i staden, vilket gör att 
ungdomarna inte har så många andra ställen att vara på än i biblioteket. I Ceder å andra 
sidan, upptäckte man att problemen med stök på biblioteket minskade när fritidsgården 
flyttade in i samma byggnad som biblioteket. I intervjuerna med bibliotekarierna på 
Björks bibliotek nämns inte fritidsgårdar, men även vid detta bibliotek har man haft 
problem med ungdomsgäng. När vi analyserar vårt material ser vi även ett mönster i de 
attityder folk har och hur detta kan påverka upplevelsen av det stökiga biblioteket. När 
vi intervjuar Ann på Björks bibliotek berättar hon om att hon ibland får frågan om var 
besökarna får prata, och att det förvånas när hon svarar “överallt!”. Om du kommer till 
biblioteket och förväntar dig total tystnad så kommer varje person som pratar uppfattas 



19 
 

som stökig och jobbig, men hen gör egentligen ingenting fel. Alltså skulle man behöva 
ändra den allmänna uppfattningen om bibliotekets roll, så att de som besöker biblioteket 
har rätt inställning när de kommer dit.  
 
Gällande de säkerhetstjänster biblioteken väljer att köpa in så kan vi förstå att 
bibliotekarierna känner en känsla av trygghet av att till exempel ha larm installerade i 
informationsdiskarna. Samtidigt kan det vara en kostnad som är svår att motivera, 
frågan är hur ofta larmknapparna faktiskt används. När vi besökte Björks bibliotek 
berättade Siv att hon aldrig använt larmknapparna som finns i informationsdisken, och 
på Ceders bibliotek hade de anställda fått oklara uppgifter om när larmknappen faktiskt 
skulle användas. Alms bibliotek var det enda av våra respondenter som inte hade 
larmknappar och därmed hade efterfrågat det. På detta bibliotek hade man istället 
använt sig av walkie talkies för att kunna anropa sina kollegor vid behov. Vi tycker 
detta låter som en smart budgetlösning för att öka tryggheten. Många är nog mer 
bekväma med att anropa en kollega snarare än att kalla på vakt eller polis också, då det 
sällan verkar uppstå så pass allvarliga situationer på biblioteket. Ett annat sätt man kan 
öka tryggheten på är att hålla ihop som arbetslag med sina kollegor. Vi får exempel 
både från Siv på Björks bibliotek och Liv och Moa från Alm. På Björk ser de till att ha 
lite uppsyn över sina kollegor, får någon problem  med en särskilt jobbig låntagare så är 
man där och hjälper sin kollega att hantera situationen. De diskuterar även jobbiga 
situationer på sina APT. På Alms bibliotek har man skapat en rutin där man ringer till 
filialbiblioteken när de stänger för att kolla läget, detta eftersom att personalen på 
filialerna arbetar ensamma. De har även infört ett möte varje fredag där de går igenom 
veckan som varit, på dessa möten får de möjlighet att ta upp och bearbeta jobbiga 
händelser som inträffat för att slippa ta med detta hem över helgen.  
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6 Diskussion  
 
Syftet med vår studie är att få en fördjupad bild av hur bibliotekariers vardag kan se ut 
med de utmaningar som uppstår i mötet mellan bibliotekarier och låntagare i svenska 
folkbibliotek. Vi var även intresserade över hur de har uppfattat medierapporteringen 
om folkbibliotek, vi fick dock inte så mycket gensvar på de frågorna så vi valde att 
utesluta det i resultatet. I vår studie har vi utgått från följande frågeställningar: 
 
● Vilken typ av konflikter uppstår i mötet mellan låntagare och bibliotekarie och 

hur hanterar bibliotekarierna detta? 
● Hur arbetar biblioteken idag med säkerheten för sina anställda? 

 
Vi kommer här lyfta fram delar av vårt resultat för att diskutera det med våra 
frågeställningar tillsammans med den tidigare forskning vi har. 

6.1 Konflikter 
 
Det här avsnittet avser fråga ett från vår frågeställning. 

6.1.1 Den öppna mötesplatsen 
 
Enligt svensk bibliotekslag (SFS 2013:801) ska biblioteket vara öppet och tillgängligt 
för alla. Biblioteket ska verka för fri åsiktsbildning och förse befolkningen med den 
information som krävs för detta. Det är just denna öppenhet hos biblioteket som gör det 
till en extra utsatt arbetsplats eftersom att öppenheten gör att vem som helst kan och får 
besöka biblioteket. Att bibliotekets uppdrag är så starkt knutet till detta komplicerar på 
ett sätt som det inte gör för till exempel en privat verksamhet. En butik kan ha samma 
öppenhet formellt men då butikens syfte grundas i monetära principer blir det också 
enklare att avhysa problematiska personer. 
 
En stor del av den problematik bibliotek idag utsätts för grundar sig just i den öppenhet 
som biblioteksväsendet bygger på. Det kan vara svårt att tydligt dra en gräns för vad 
som är acceptabelt eller inte. Vissa företeelser kan ses som ett problem för personalen 
vissa dagar, men gå förbi obemärkt dagen därpå. I denna undersökning har vi haft ett 
brett spektrum gällande vilka problem besökarna kan skapa för bibliotekarierna. Det kan 
vara allt från en stökig stämning på biblioteket till att besökarna handgripligen 
attackerar bibliotekarier. Begreppet “stök” kan tyckas luddigt och svårt att definiera, 
och när vi tar upp detta begrepp med våra respondenter blir det tydligt att begreppet 
oftast inte har att göra med hot eller aggressivitet från besökarna. Snarare kan stök 
handla om en stämning i biblioteket, att ljudnivån är hög eller att folk behandlar 
biblioteksrummet som ett rum i det egna hemmet.  
 
Det vi ville undersöka med denna uppsats var hur man på bästa sätt kunde arbeta 
förebyggande i sitt säkerhetsarbete för att bibliotekarierna ska känna sig trygga när de 
går till jobbet. I den tidigare forskning som låg till grund för denna uppsats fanns det 
vissa exempel på extrema fall av hot och våld. Till exempel Topping och Evans (2005) 
artikel som undersökte situationen på bibliotek i Belfast under de oroligheter som ägde 
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rum mellan 1969 - 1994. Detta kan ses som ett extremt fall där gränsen för vad en 
bibliotekarie kan förväntas utsättas för på sin arbetsplats passerats för länge sen. I en 
sådan här extremt våldsam situation behövde biblioteket anamma säkerhetsrutiner som 
normalt ses som kränkande av den personliga integriteten. Denna våldsamma hotbild 
finns turligt nog inte gentemot bibliotekarier i dagens Sverige, men likväl måste en 
balans mellan trygghet och öppenhet uppnås.  
 
Johansson (2015) tar upp i sin magisteruppsats att det kan vara problematiskt för 
bibliotekets öppenhet att ha för mycket regler uppsatta i biblioteket för besökarna att 
förhålla sig till. Publika ordningsregler är inte kränkande för den personliga integriteten 
på samma sätt som en säkerhetskontroll, däremot kan det skapa känslan av att 
biblioteket inte är så inbjudande som det ska vara. Att ha många regler uppsatta kan 
verka avskräckande för användarna. Det kan dessutom vara ett problem om det finns 
regler synliga samtidigt som besökarna kan bryta mot reglerna utan konsekvenser. En 
inställning som ofta finns hos många bibliotekarier är just tanken att man ska vara 
öppensinnad, hjälpsam och fördomsfri mot besökarna. Allt detta är fina egenskaper, 
samtidigt kan det ske en viss identitetskris hos bibliotekarien när hen plötsligt ska 
tvingas bete sig auktoritärt mot användarna (Pease 1995, s. 36). 
 
På de bibliotek som ligger som grund för denna studie hade två av tre bibliotek 
ordningsregler uppsatta för besökaren. På Björks bibliotek fanns ordningsregeln att man 
inte får äta i biblioteket uppsatt för besökarnas räkning. När vi intervjuade Siv på detta 
bibliotek påpekade hon att hon faktiskt brukar säga till när denna regel inte efterföljs, 
men att många bibliotekarier låter detta beteende passera. Detta kan vi se ge uttryck till 
vad Pease (1995) påpekar i sin artikel, att bibliotekarierna drar sig från att utnyttja sin 
auktoritet över användarna. En konsekvens av detta kan bli att bibliotekets regler inte 
tas på allvar. Ökad öppenhet på ett bibliotek kan bidra till ytterligare komplicerade 
situationer för bibliotekarierna. Vi kan se ett exempel på detta vid Alms bibliotek där 
vår respondent Liv påpekar att efter att meröppet infördes så har oroligheter orsakade av 
ungdomsgäng ökat. Trots detta ställer hon sig positivt inställd till att ha meröppet på 
biblioteket, att ta bort meröppet skulle kanske avhjälpa viss stökighet, men det hade 
också inskränkt på den öppna princip man vill ha på biblioteket. 
 

6.1.2 Möblering 
 
Att ta hänsyn till bibliotekets möblemang är ett kostnadseffektiv och relativt enkelt sätt 
att stävja oroligheter. Det kan till exempel vara bra att möblera så att det inte skapas 
platser med insynsskydd, då detta kan göra att användarna enklare kan ägna sig åt 
sådant som inte hör hemma i biblioteket. På Ceders bibliotek kommenterar vår 
respondent Kim att det tidigare fanns ett bord som var skyddat från informationsdisken 
av en bokhylla. Denna möblering gjorde att ungdomsgäng kunde hålla till här, varför 
man valde att möblera på ett annorlunda sätt. Efter att man valt att möblera om blev 
situationen på biblioteket mycket bättre. På Björks bibliotek noterade vår respondent 
Ann att bibliotekets låga hyllor gjorde att det var enkelt att ha översyn från 
informationsdisken av vad som pågick i biblioteket. Moa på Alms bibliotek hade en 
annan syn på bibliotekets öppna planlösning, hon upplevde det som obehagligt att ha 
informationsdiskarna centrerade i rummet då detta möjliggör för besökarna att dyka upp 
bakom ryggen på henne.  
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6.2 Policy 
 
Det här avsnittet avser fråga två från vår frågeställning.  

6.2.1 Rutiner 
 
Utifrån svaren vi fick från respondenterna kan vi se att det finns olika typer av lösningar 
för att arbeta med säkerhetsrutiner på bibliotek. Björks bibliotek var det enda av de tre 
som inte hade samarbete med ett väktarbolag, de hade istället hjälp av kulturhusets 
vaktmästare. Vad som är återkommande hos våra respondenter när vi frågar dem om 
olika säkerhetstjänster är att de behöver ta hänsyn till bibliotekets budget, och på grund 
av detta kan inte alla de säkerhetstjänsterna bibliotekarierna efterfrågar köpas in. Moa 
på Alms bibliotek hade till exempel efterfrågat att larmknappar skulle installeras i 
informationsdiskarna, men då fått svar att något behöver inträffa innan detta blir 
aktuellt. Att få höra detta av sin chef kan uppfattas av bibliotekarien som att ens oro inte 
tas på allvar. Samtidigt kan vi kolla på Björks bibliotek där det fanns larmknappar som 
går till SOS alarm, men att dessa aldrig hade behövts användas. Sett ur den kontexten 
kan man få förståelse för att sådana tjänster inte kan köpas in hur som helst. Pease 
påpekar i sin artikel att det är vanligt att man anpassar sina säkerhetsrutiner efter att 
något inträffar, för att sedan minska på rutinerna när personalen upplever sin arbetsplats 
som trygg igen (1995 s.35).  
 
Incidentrapportering är något som både Liv och Siv tog upp under intervjuerna. De 
rapporterar då direkt till kommunen via något som kallas för Lisa-anmälan. Denna typ 
av incidentrapportering berör hot och våld på arbetsplatser och används av flera 
kommuner och landsting i Sverige. Systemet är till för att föra statistiken och synliggöra 
de problem som finns för arbetsgivaren. Gällande incidentrapportering tar Farrugia upp 
några för- och nackdelar. Fördelarna är att personalen själva får måla upp sin bild av hur 
händelsen gick till och på så sätt får bearbeta det samt att det ger chansen till att 
kontrollera den kvantitativa datan, och kan se över det hur ofta det händer och vad det är 
som händer. På så sätt kan det leda till mer förebyggande säkerhetsarbete från 
arbetsgivarens sida. Nackdelarna hon tog upp var bland annat att brist på vittnen 
minskar på trovärdigheten eller att incidenten kan ses som trivial och inte tas på allvar. 
 
Vi kunde även se att biblioteken använde sig av vissa rutiner som kommit från 
personalen själva. På Alms bibliotek hade man till exempel infört ett möte varje fredag 
där personalen gick igenom vad som hänt under veckan. Detta kunde vara allt från vilka 
aktiviteter som ägt rum på biblioteket till diverse otrevliga händelser som inträffat. När 
personalen fick möjlighet att ventilera sin situation med varandra upplevde de att de 
slapp ta med sig de jobbiga incidenterna hem över helgen. Moa som arbetar vi detta 
bibliotek tycker att dessa möten har varit hjälpsamma men önskar samtidigt att fler 
initiativ för att öka personalens säkerhet hade kommit från bibliotekets ledning. På 
filialerna i Alm behöver personalen arbeta ensamma under helger, för att detta ska 
kännas tryggare har huvudbiblioteket i Alm börjat ringa till sina filialer vid stängning 
för att kontrollera att allt är lugnt. 
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6.2.2 Säkerhet 
 
DIK’s rapport från 2015 tar upp tre olika teman gällande vilka åtgärder som ska vidtas  i 
säkerhetsarbetet. Dessa teman är följande: kompetensutveckling, samarbeten och nya 
rutiner eller arbetssätt. Något som påpekas flera gånger under intervjun med Moa på 
Alms bibliotek är att personalen inte har den utbildning som krävs för att hantera vissa 
problematiska grupper, till exempel folk med missbruksproblematik. Här kan vi se att 
biblioteket skulle kunna dra fördel av kompetensutveckling för att bättre kunna hantera 
dessa personer. Samtidigt kan man ställa sig frågande till huruvida detta är bibliotekets 
uppgift. På Ceders bibliotek har de vid minst ett tillfälle varit i kontakt med 
polismyndigheten för att få instruktioner i hur de ska bemöta besvärliga besökare. Kim 
som jobbar vid detta bibliotek hade önskat sig en mer bearbetad handlingsplan för hur 
man bemöter hotfulla personer.  
 
På Alms bibliotek har de inget larm som går till en extern säkerhetsinstans som till 
exempel vaktbolag eller polis. På Björk och Ceder finns den här typen av larm, i Björk 
är det installerat i informationsdiskarna och på Ceders bibliotek finns det ett portabelt 
larm. I rapporten Vi är bibliotekarier, inte psykologer eller socialarbetare från DIK 
(2015) uppger ungefär 30 procent av enkätens respondenter att deras arbetsgivare har 
installerat larm.  
 
Säkerhet innebär också att man ska vara självsäker i det arbete man uträttar. Att vara 
oförberedd innebär att man inte vet hur man ska ta kontroll över farliga och hotfulla 
situationer vilket kan göra att situationen eskalerar (Pease, 1995). Farrugia (2002) 
rekommenderar att arbetsgivaren ska ge personalen tillfällen att delta i utbildningar för 
att bli säkrare och tryggare på sin arbetsplats. Det kan vara utbildningar i självförsvar, 
hur man ska hantera hotfulla människor och liknande. Hon menar att i och med att 
biblioteket är en offentlig plats så är stökiga människor som bryter mot regler inte 
ovanligt. Därför bör bibliotekets ledning se till att de anställda får regelbundna 
utbildningar i hur de ska agera när en hotfull situation uppstår. 

6.2.3 Ensamarbete 
 
Gällande ensamarbete är det inget av biblioteken vi frågade om som hade det - utöver 
de filialer som ingår till Alms bibliotek samt lördagar på Ceders bibliotek. När vi 
frågade om det är något som kommer att ersättas med dubbelbemanning var svaret nej 
från båda biblioteken. Skulle dubbelbemanning införas skulle detta göra att 
bibliotekarierna behövde jobba dubbelt så mycket - vilket enligt Eva och Kim inte är 
särskilt motiverande för personalen. När vi under intervjuerna föreslog att anställa 
vikarier fick vi svaret att detta ej skulle vara möjligt med bibliotekets begränsade 
budget. Ensamarbete är något som DIK tar upp i sin rapport från 2017, där uttrycker 
fackförbundet tydligt att ensamarbete är något som inte ska förekomma. Farrugia (2001) 
menar att ensamarbete kan utgöra en fara för personalen men ingen av våra 
respondenter har fått erfara detta under de pass de varit ensam. 
  



24 
 

6.3 Audunsons rum 
 
Här kommer vi att koppla samman respondenternas utsagor med de tre 
förhållningssätten som Audunson tar upp i sin artikel The public library as a meeting-
place in a multicultural and digital context (2005), och delat in de i rubriker utifrån 
förhållningssätten. Nedan presenterar vi de tre olika förhållningssätten, eller “rummen” 
som vi kallar de för, från Audunsons artikel och hur dessa kan kopplas till de svar vi fått 
från våra respondenter. 

6.3.1 Moralens rum 
 
När vi analyserar våra respondenters svar på våra frågor ger de inte uttryck för moralens 
rum i den bemärkelsen att de ser det som sin uppgift att sprida god moral till folket. Den 
moral de ger uttryck för handlar snarare om respekt för sina medmänniskor. Moa säger 
att de har sina ordningsregler för allas skull, därför att biblioteket tillhör alla. När en 
grupp tar över rummet fysiskt eller med hög ljudnivå så blir det plötsligt som att 
biblioteket bara tillhör dem. Detsamma kan vi se i de exempel Siv ger oss, låntagare 
som möblerar om lokalen för att den ska anpassa deras behov, utan någon större tanke 
på sina medmänniskor. Både på Alm och Björk får man egentligen inte äta i lokalerna, 
på Ceder har man sagt att detta är tillåtet förutsatt att man städar upp efter sig. De 
ordningsregler som finns på biblioteket, vare sig om de är synliga för besökarna eller 
inte, finns där av en anledningen och dessa grundar sig i den respekt man ska visa sina 
medmänniskor.  

6.3.2 Det sociala rummet 
 
Exempel på det sociala rummet kan vi se i på samtliga bibliotek. Det är just de sociala 
mötena mellan personer som redan känner varandra som ofta ger upphov till stök. Siv 
sammanfattar detta bra med att ungdomsgängen “har det lite för trevligt”, de umgås med 
varandra på samma sätt på biblioteket som de skulle göra hemma. Å ena sidan kan man 
se det som positivt, att de trivs bra på biblioteket och att det är en plats där man kan 
möta sina vänner. Samtidigt behöver man ha andra människor i åtanke när man befinner 
sig på en offentlig plats. 

6.3.3 Det diskursiva rummet 
 
Där det sociala rummet lägger fokus på möten mellan personer som redan känner 
varandra handlar det diskursiva rummet istället om möten mellan samhällets alla 
grupper. I de intervjuer vi har gjort blir det tydligt att flera olika grupper vistas på 
biblioteket samtidigt, däremot får vi inte så mycket svar på hur dessa interagerar med 
varandra. Möten mellan grupper som är främmande för varandra kanske behöver mer 
styrning eller uppmuntran utifrån för att mötas? Till exempel när biblioteket anordnar 
olika aktiviteter så kan det finnas större möjlighet för möten främlingar emellan, dock 
kommer ju dessa redan ha ett gemensamt intresse av aktiviteten i fråga. Hur som helst är 
det bra och viktigt att alla grupper får finnas på biblioteket, och en lösningen på problem 
med stök är inte att exkludera vissa grupper på grund av att dessa ger upphov till stök.  
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7 Slutsatser 
 
En återkommande trend vi kan se i våra intervjuer är problemet med att få bibliotekets 
budget att räcka till. Säkerhetstjänster och larmknappar kostar, och då kan man som i 
exemplet med Alms bibliotek få svaret att något behöver hända innan installation av till 
exempel larmknapp ses som befogat. Om vi ser till biblioteken i Björk och Ceder så 
hade de larmknappar, men dessa används knappt. Vetskapen om att en sådan finns nära 
till hands i informationsdisken kan förstås ge bibliotekarierna en känsla av ökad 
trygghet, men är kostnaden verkligen befogad om verktyget ändå inte kommer till 
användning? Samtidigt tror vi att det är viktigt att arbetsgivaren tar sina anställdas oro 
på allvar, får man höra att något måste hända först känner man sig nog inte så 
omhändertagen. Det finns en risk att denna typ av inställning till personalens oro drar 
ner deras arbetsmoral. Något vi tycker är intressant att kolla på är de sätt som 
biblioteken valt att jobba på som inte är särskilt kostsamma. På Alms bibliotek hade de 
till exempel börjat använda sig av walkie-talkies för att kunna kommunicera med 
varandra. Detta infördes egentligen av logistiska skäl och hade inte med säkerheten att 
göra, men det skapar likväl en större känsla av trygghet för personalen. Siv pratade 
mycket om sammanhållning i personalen, att man ser till att ha koll på sina kollegor och 
hjälper till när det behövs. Känner man som anställd att man får uppbackning av 
kollegorna om något skulle inträffa så gör detta att man kan hantera situationen lättare. 
Samtidigt är ju detta, att hålla ihop som arbetsgrupp, något som kanske främst 
personalen själva tar på sig. Moa uttryckte i sin intervju att hon önskade mer styrning 
uppifrån, att känna att problemen tas på allvar och att bibliotekarierna får den hjälp de 
behöver.  
 
Efter att utfört intervjuer med våra respondenter har vi fått en tydligare bild av hur 
vardagen kan se ut på ett bibliotek. Det är sällan bibliotekspersonal blir fysiskt angripen 
av besökarna, det är desto vanligare att våldet riktar sig mot byggnaden i form av 
skadegörelse. När bibliotekarierna blir angripna tar det sig främst verbala uttryck genom 
till exempel kränkande tillmälen. Ett annat problem kan vara att låntagarna blir för 
närgångna och ställer för privata frågor. Vi tror att det är omöjligt att helt och hållet 
undvika konflikter på ett bibliotek. Biblioteket ska vara en plats öppen för alla, och då 
kommer alltid risken för konfrontation att finnas. Vad man behöver jobba med är att 
utbilda personal i krishantering och se till att de har de verktyg de behöver. Som 
bibliotekarie ska man känna sig trygg i att man vet hur man hanterar de situationer som 
kan uppstå, men även att man kan känna en trygghet i att man har organisationen bakom 
sig och att stöd finns att få från ledning och kollegor. 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning  
 
Arbetsmiljöproblematik på svenska bibliotek är ett ämne som vi finner intressant, 
aktuellt och viktigt, och vi hoppas på att kunna fortsätta följa forskning på ämnet. När vi 
började vår studie visste vi från början att vårt urval skulle vara begränsat på grund av 
den tidsram vi behövde förhålla oss till. En större kvalitativ undersökning hade varit 
väldigt intressant att ta del av och det är vår förhoppning att denna uppsats ska kunna 
bidra till ett större forskningsfält. Det vi hade önskat göra annorlunda är framför allt att 
se över de frågor vi valde att ställa i intervjuerna. Även detta hade att göra med 
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tidsramen, vi behövde få frågeställningarna godkända och sedan skicka ut förfrågningar 
och göra intervjuerna i god tid för att kunna sammanställa resultatet och skriva färdigt 
vår uppsats. Hade vi fått möjlighet att sammanställa en ny uppsättning frågor hade vi 
fokuserat mer på upplevelser och erfarenheter, och mindre på rena faktafrågor som det 
till viss del blev i de intervjuer vi utförde. Vi skulle även ha tänkt på att få med vårt 
teoretiska perspektiv i frågeställningarna, då hade vi på ett tydligare sätt kunnat knyta 
ihop teorin med resultatet.  
 
Vi ser det som problematiskt att det oftast är bibliotekarierna själva som blir intervjuade 
för att prata om dessa problem. Självklart är deras perspektiv otroligt viktigt, men vi 
tycker även att det skulle vara intressant att höra besökarnas syn på saken. Vi tänker då 
framför allt att man hade velat få höra från de ungdomar som besöker biblioteken, 
eftersom att vi i varje intervju återkommer till att det är ungdomsgäng som bidrar till 
stök. Det finns vissa problematiska aspekter av att undersöka ungdomar, till exempel så 
behöver respondenterna vara 15 år för att kunna ge sitt samtycke. Sedan kan man 
ifrågasätta huruvida de som av bibliotekspersonalen ses som stökiga hade varit 
intresserade av att ge sin bild av problemet. De kanske inte ser det som ett problem 
överhuvudtaget, och om de gör det är det inte säkert att de är sugna på att intervjuas i 
egenskap av “bråkig ungdom”. När vi utförde våra intervjuer med bibliotekarierna valde 
vi bort att intervjua respondenterna i grupp eftersom att risken fanns att de skulle 
påverka varandra med sina svar. Det kan även vara känsliga ämnen som tas upp i en 
sådan här intervju och det är inte alla som vill prata om dessa frågor med en lyssnande 
kollega bredvid. Hade man för fortsatt forsknings skull valt att intervjua 
biblioteksanvändarna tror vi däremot att en gruppintervju hade kunnat fungera. En 
grupp biblioteksanvändare som inte känner varandra sen innan har kanske inte samma 
aversion mot att prata om känsliga ämnen eftersom att det inte påverkar dem efter att 
intervjun är avslutad.  
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev: 
 
Hej! Vi heter Zeth Alsberg och Signe Nygårds och går nu vår sista termin på 
bibliotekarieprogrammet vid Högskolan i Borås. Vi håller just nu på att skriva vår 
kandidatuppsats där vi tänker utföra en studie angående arbetsmiljöproblematik på 
folkbibliotek. För vår uppsats skulle vi vilja intervjua två bibliotekarier på [bibliotekets 
namn]. Vi hade helst sett att intervjua en bibliotekarie som arbetat en längre tid i 
professionen och en som är relativt nyexaminerad.  
 
Materialet kommer endast behandlas av oss och våra kursansvariga och kursmedlemmar 
kommer få tillgång till det. Det kommer inte spridas utanför denna grupp. Vi kommer 
inte nämna ert eller bibliotekets namn i studien. Vi kommer att spela in intervjun för att 
sedan transkribera det.  
 
Ni har rätt att avbryta intervjun om ni känner att ni inte vill delta i intervjun längre. Om 
ni känner att ni inte vill delta i studien efter att intervjun har utförts kan ni meddela oss 
om detta så tar vi bort materialet där ni ingår i det. Om ni har frågor efter intervjun får ni 
gärna kontakta oss! 
 
Kan vi kontakta er om det uppstår oklarheter när vi sammanställer materialet via mejl 
eller telefon? 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Zeth Alsberg 
Mejladress 
Telefonnummer 
 
Signe Nygårds 
Mejladress 
Telefonnummer 
 
  



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide om arbetsplatsproblem i bibliotek. 
  
Som du vet utför vi en studie om arbetsmiljöproblem på folkbibliotek, och tillgång 
kommer ges till våra kursmedlemmar och kursansvariga. Materialet kommer inte 
spridas utanför denna grupp, eller återanvändas efter kursens avslut. Vi kommer inte 
nämna dig eller biblioteket vid namn i studien. 
 
Du har rätt att avbryta intervjun om du känner att du inte vill delta längre, och om du i 
efterhand känner att du inte vill medverka, eller att du inte vill att materialet vi fått av 
dig ska användas, kan du kontakta oss och meddela detta. Vi kommer då ta bort allt 
material du varit del av. Om du har andra frågor efter intervjun får du väldigt gärna 
kontakta oss. 
 
Går det bra om vi kontaktar dig via mail eller telefon efter intervjun, utifall någonting är 
oklart eller vi behöver ytterligare information? 
Har du några frågor innan vi börjar? 
  
Inledning 
Berätta kort om din utbildning och arbetsbakgrund 
● Hur länge har du arbetat på bibliotek? 

  
Kan du berätta hur ni har möblerat i ert biblioteket? 
● Hur ligger informationsdiskarna i förhållande till övriga biblioteksrummet? 
● Är avdelningarna i olika rum eller är allt på ett öppet plan? t ex SB i Borås. 
● Har ni fått möblera om pga stök? 
● Hur många våningsplan har ni i biblioteket som är öppna för allmänheten? 
● Kan du berätta om hur lokalen är belägen? Vad finns det för 

byggnader/verksamheter i närheten av biblioteket och vilka rör sig i dessa? 
  
Hur ser ett arbetspass i informationsdisken ut för dig? 
● Hur långa pass brukar du ha i informationspunkten? 
● Är det specifika tider du arbetar i informationsdisken eller varierar det? 
● Står du ofta själv i infodisken eller brukar ni vara två? Ser det olika ut beroende 

på tidpunkt? Finns det vissa tidpunkter då du behöver stå ensam men hade känt 
dig tryggare om ni var två från personalen? 

● Hur ser er infopunkt ut? Hur är den uppdelad? I SB i borås är det fyra diskar 
(två på information och två på expedition) som står ihop, i BU-avdelningen har 
de bara en disk - minst fyra folk per pass då. 

  
Hur skulle du definiera följande begrepp? 
● stök 
● bråk 
● våld 
● trakasserier/kränkande tillmälen 

  
  



 

 
 

Är biblioteket kopplat till en annan verksamhet? Har ni några verksamheter 
sammankopplade med er? 
● fritidsgård 

○ om JA, påverkar det er mycket? 
  
Upplever du att din arbetsplats har förändrats under tiden du jobbat där och isåfall, hur? 
● Känner du dig mer otrygg eller tryggare på din arbetsplats. 
● Om du anser att problematiska situationer blivit mer vanligt förekommande,  

vad tror du är orsaken till detta? 
  
Media 
Hur upplever du att nyhetsrapportering och den allmänna debatten om bibliotek sett ut 
de senaste åren? 
  
Har synen som förmedlas i media påverkat din egen syn på ditt yrke? 
● Vi tänker från 2015 

  
Följer du någon särskild mediarapportering inom biblioteksväsendet? 
● T ex biblioteksbladet, twitter, bloggar 

  
Policy/Rutiner 
Har ni väktare som patrullerar? 

·    Om nej, skulle du vilja ha det? 
● Hur känner du inför att ha väktare på biblioteket? 
● Hur ofta patrullerar de i biblioteket? 
● Hur ofta får ni kalla på väktare/polis? 

  
Finns det larmknappar i t.ex informationsdisken som ni kan använda om något händer? 
● Vart leder dessa larm? till övrig personal eller till securitas/polis? 

  
Brukar du få arbeta ensam på t.ex kvällar och helger eller har ni som rutin att alltid vara 
minst två på plats? 
● Hur känner ni för att arbeta ensam? 
● Önskar ni få in mer personal på dessa pass? 
● Hur har ni arbetat vidare med detta? 

 
Har ni regelbundna genomgångar om era policys/rutiner? 
● Hur ofta i så fall? 
● Är ni många som brukar delta i dem? 

  
Har ni en handlingsplan för hur ni ska bemöta svåra och hotfulla situationer? 
● t ex utbildning 

  
Har ni fått en utbildning i krishantering? Vad för slags utbildning är det? 
 
 
Har ni fått någon annan utbildning om hur ni ska hantera krissituationer, t.ex vid brand 
eller HLR? 
  
 



 

 
 

Konflikter 
Har du blivit utsatt för verbala kränkningar under arbetstid? 

● Om JA, hur ofta? Hur reagerar du på de? Från vem? Är det mest 
unga eller gamla personer, speciella gäng som du känner igen 
sen tidigare? Är alkohol/drogpåverkade människor ett stort 
problem? 

● Sexuella trakasserier? 
● Glåpord. 

  
Blir ni utsatta av stökiga besökare på din arbetsplats? 

● Om JA, vad gör dem? 
● Narkotikapåverkade 
● Alkoholpåverkade 
● Bråkiga besökare som är respektlösa mot bibliotekets regler. 
● Är någon av ovan ställda frågor som inte passar in i era besökare som du tycker 

utsätter er för stök? 
  
Hur har du gått vidare efter att du eller ni blivit utsatt för kränkande tillmälen, hot eller 
våld? 
● Anmält till polis? 
● Rapporterat till chef, fackligt ombud eller liknande? 
● Diskuterat med kollegor? 

  
Känner du att du har fått hjälp under dessa situationer? Hur då? 
  

  


