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Abstract 

Denna kvalitativa intervjustudie undersöker åtta biblioteksanställdas upplevelser av sexuella 

trakasserier från biblioteksbesökare på biblioteket som arbetsplats för att beskriva vilken typ av 

sexuella trakasserier de erfarit samt hantering och följder av dessa i termer av strategier och 

emotioner. Sammanfattningsvis har studiens deltagare upplevt sexuella trakasserier i form av 

verbal och fysisk karaktär, liksom stirrande, gester och stalkning. För att undvika sexuella 

trakasserier från biblioteksbesökare och hantera dem då de uppstår har individuella, kollegiala 

och i viss mån institutionella strategier utvecklats. Studien visar också att känslor av skam och 

skuld är förekommande som följd av sexuella trakasserier. Som teoretisk ansats har de 

biblioteksanställdas berättelser om sexuella trakasserier från biblioteksbesökare analyserats 

utifrån begrepp som skuld, skam, offer, känsloarbete, performativitet, den manliga blicken, 

respektabilitet, stereotyper och praktisk klokhet. En problematisering av begreppet sexuella 

trakasserier görs. Studien drar slutsatsen att biblioteket i det att det är en plats till vilken alla 

människor har tillträde, liksom dess funktion som social och informationsförmedlande 

institution skapar gynnsamma förutsättningar för att sexuella trakasserier från besökare 

initieras. Serviceaspekten av biblioteksanställdas yrkesroll innefattar ett trevligt bemötande av 

alla besökare, vilket ställer den anställda inför såväl dilemman som ansvarskänsla då sexuella 

trakasserier upplevs. De biblioteksanställda utvecklar främst individuella, men också kollegiala 

strategier samtidigt som arbetsköparens ansvar ofta brister.  

Nyckelord: sexuella trakasserier, bibliotek, bibliotekspersonal, biblioteksbesökare, 

känsloarbete, strategi. 

  



   

 

 

 

Förord 

Vi vill tacka de biblioteksassistenter och bibliotekarier som deltagit i denna studie. Tack för att 

ni delat mer er av era erfarenheter och berättelser i detta viktiga ämne. Vi vill även tacka vår 

handledare Per Wisselgren. 

Större delen av denna uppsats är skriven i Los Belones, Spanien. Bilden på titelsidan har 

fotograferats av oss då vi besökte Universidad Politécnica de Cartagena. Fotografiet visar en 

vägg på insidan av en kur med sittplatser. Vi har ingen förklaring till orden på väggen, men det 

tycks vara en förlängning av – eller en hyllning till, konstnären Jenny Holzers konstprojekt 

”Truisms”. Någon har på eget bevåg ringat in orden ”threatening someone sexually is a horrible 

act”. Samtidigt som påståendet är en truism fann vi också att orden gav ett kraftfullt uttryck för 

något som motiverat oss att skriva denna uppsats. 
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Inledning 

Sexuella trakasserier är hittills relativt outforskat när det kommer till biblioteken. Att det 

förekommer vet vi av fackförbundet DIKs1 arbetsmiljörapporter (DIK 2015, 2017) om 

arbetsmiljöproblem som biblioteksanställda upplever. Där går det att läsa att det förekommer 

sexistiska tillmälen mot bibliotekspersonal (DIK 2017:2, DIK 2015:7), blottning framför 

bibliotekspersonal (DIK 2015:8) samt sexuella inviter riktade mot personalen (DIK 2015:10) 

på biblioteket. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de har upplevt att någon uttryck sig 

kränkande mot dem, sexistiska tillmälen var det vanligaste kränkande tillmälet (DIK 2015:3). 

Även Stockholms stad har genomfört en enkät bland de anställda inom kulturförvaltningens 

områden där biblioteken ingår. Där framkom det att de som jobbade på bibliotek hade mest att 

rapportera angående sexuella trakasserier. 80% av incidenterna kom från biblioteksområdet 

(Dagens Nyheter 171212).  

Biblioteket idag kännetecknas av att alla får komma in, det är gratis och du som besökare kan 

ägna dig åt egen verksamhet som du bestämmer över; du kan studera, läsa en tidning, surfa på 

dator eller mobil, gå omkring och kolla på utbudet eller bara sitta ner och ta det lugnt. Det finns 

inget krav på motprestation och ingen tidsgräns för hur länge du får stanna. Därför är biblioteket 

unikt som plats och institution. Även ur bibliotekariens perspektiv är biblioteket en öppen plats 

som ska vara tillgänglig för alla och ett gott bemötande är A och O. Det finns också situationer 

som bibliotekarier måste hantera även om de inte är uppenbara biblioteksuppgifter. Sexuella 

trakasserier från biblioteksbesökare är en av dem. 

De som utför sexuella trakasserier kan verka till synes utan uppsåt. En fråga om bibliotekets 

öppettider är en helt vanlig fråga, men när besökaren är stammis och ställer liknande ”dumma” 

frågor med jämna mellanrum - hur ska bibliotekspersonalen agera då? Den osäkerhet som 

uppstår hos en bibliotekarie när hen måste göra sitt jobb och hjälpa en besökare som samtidigt 

bara är där för att träffa henne - hur ska den biblioteksanställda agera på det? 

Hur ska bibliotekarien agera när en besökare säger att hen är vacker? Det är ju bara en 

komplimang. Hur ska en biblioteksanställd agera när besökare ger blommor? Det kan ju vara 

en gåva till biblioteket. Hur ska en biblioteksassistent agera när en besökare frågar om hen är 

gift? Svara på frågan, låtsas som att hen inte hörde den eller säga att hen inte svarar på sådana 

                                                           
1 DIK står för Dokumentation, Information och Kultur och organiserar cirka fem tusen biblioteksarbetare. 
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frågor eftersom det inte ingår i hens arbetsuppgift? Hur ska bibliotekarien agera om en besökare 

kramar eller pussar hen, tar på hens kropp eller förföljer hen?  

Vad är ett bra agerande mot sexuella trakasserier sett utifrån både personalens välbefinnande 

och bibliotekets uppdrag? Hur ska dessa situationer hanteras och bemötas, och - förhindras? 

Den här studien avser att bidra till diskussionen om detta.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur de sexuella trakasserier som förekommer på 

biblioteken förstås och hanteras av bibliotekspersonalen och biblioteket samt hur det påverkar 

biblioteket och bibliotekspersonalen. Frågor som kan svara på syftet är: 

- Vilken typ av sexuella trakasserier upplever biblioteksanställda, från biblioteksbesökare, 

genom sitt arbete på biblioteket? 

- Hur hanterar biblioteksanställda sexuella trakasserier i biblioteksmiljön? Vilka strategier 

använder biblioteksanställda för att bemöta sexuella trakasserier? 

- Vilka konsekvenser får sexuella trakasserier för biblioteket och biblioteksanställda? 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi tagit i beaktande inför och under studien behandlar olika till vårt 

områdes närliggande aspekter. De områden vi tagit fasta på som relevanta är dels forskning om 

bibliotekariens yrkesroll, där forskning om den stereotypa bilden av bibliotekarien ingår liksom 

identitetsbeskrivningar knutna till yrket. Serviceaspekten av den biblioteksanställdas 

arbetsuppgifter är också relevant då mötet med biblioteksbesökaren står i fokus för 

undersökningen. Till detta är även synen på ”problembesökaren”, som blivit ett begrepp inom 

det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet, knutet. Vi har också tittat på 

forskning som rör sexuella trakasserier inom andra yrkesgrupper och då särskilt när det rör sig 

om yrkesgrupper som blir trakasserade av kunder eller patienter. I uppsatsens kapitel om de 

teoretiska perspektiv vi antagit lämnar vi vissa aspekter av den tidigare forskning vi redogör för 

här och flyttar fokus mot teorier om genus och emotioner. 

Det har inte forskats om bibliotekspersonal som blir sexuellt trakasserade av biblioteksbesökare 

i någon högre utsträckning tidigare. Helena Johansson berör ämnet i magisteruppsatsen 

Trakasserier och våld gentemot personalen på svenska folkbibliotek. Med studien vill 

Johansson (2015, 1) ”undersöka trakasserier och våld gentemot personalen, hur sådana 

händelser hanteras och vilken betydelse de har för bibliotekens personal och ansvar”.  Hennes 

syfte liknar således syftet med denna studie, men med några avsevärda skillnader där vårt fokus 

är smalare och djupare såtillvida att vi intervjuat ett mindre antal biblioteksanställda. 

Johanssons uppsats bygger på enkäter där 60 folkbibliotek slumpmässigt valts ut för att besvara 

frågor om hot och våld på arbetsplatsen, varav 38 besvarade enkäten (Johansson 2015, 29). Av 

dessa svarar 5,3% att sexuella trakasserier förekommit på deras bibliotek. I enkäten som 

skickats ut definieras sexuella trakasserier som ”trakasserier som är sexuellt anspelande” och 

trakasserier som ”ett uppträdande som kränker en person” (Johansson 2015, 75), vilket är att 

jämföras med fackförbundet DIK:s enkät från 2015 där hälften av de 1832 

biblioteksmedlemmar som svarat uppger att ”någon uttryckt sig kränkande mot dem, vanligast 

är sexistiska tillmälen”, vilka uppgår till drygt en tredjedel av dessa (DIK 2015, 3, 6). Olika 

fenomen kan avses i de båda enkäterna, men hur frågan formuleras och att det inte finns 

möjlighet till dialog mellan frågeställare och respondent kan också spela in. I uppsatsen 

redovisas även de svar som ges i enkätens öppna frågor. Ett av dessa ger en fingervisning om 

de effekter hot och våld på biblioteket ger. En tillfrågad menar att ”[o]trygga medarbetare orkar 

inte göra ett bra jobb. Otrygga biblioteksanvändare slutar besöka sitt bibliotek. Biblioteket 
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förlorar sin legitimitet” (Johansson 2015, 54). I kapitlet om förslag till vidare forskning framgår 

att en enkätstudie har sina begränsningar. Johansson skriver att 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. (…) 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 (Johansson 2015, 65f). 

 

Detta styrker vår uppfattning att vår studies syfte och genomförande är av vikt. Om Johanssons 

studie kan slutligen nämnas att Miriam Kahns The Library Security and Safety Guide to 

Prevention, Planning, and Response samt Anne M. Turners It Comes with the Territory: 

Handling Problem Situations in Libraries används som referenser, vilka även vi läst, men 

konstaterat att dess målgrupp, amerikanska public libraries, befinner sig i en samhällskontext 

som är alltför åtskild från den svenska. Det värdefulla som vi ändock kan utläsa från dessa 

texter är att sexuella trakasserier tycks vara vanliga problem på amerikanska bibliotek, liksom 

på svenska. 

I kandidatuppsatsen ”Har man en dålig dag får man ändå försöka ’gaska upp sig’” genomförs 

en studie om yrkesrollen och identitetsuppfattningar hos bibliotekarier. I uppsatsen finner vi för 

oss relevanta teoretiska tillämpningar. Helena Strömberg använder Arlie Russell Hochschilds 

teori om hur serviceyrkenas kvinnor (och i viss mån män) ägnar sig åt känsloarbete, vilket 

kortfattat kan beskrivas som att arbeta fram de känslor som enligt normen är rätt känslor då 

arbetaren bemöter kunder. Även vi kommer att använda Hochschilds (2003) teori som 

inramning till analysen av vårt material och presenterar den mer ingående i det härnäst följande 

teorikapitlet. Därtill använder Strömberg, liksom vi, Magdalena Peterssons (2003) studie om 

identitetsföreställningar hos kabinpersonal, vilken i mångt och mycket delar beröringspunkter 

med Hochschilds studie om kabinpersonals känsloarbete, men som fokuserar på serviceyrkets 

performativa aspekter. Även Peterssons teoretiska ramverk presenteras utförligare i 

teoriavsnittet. Strömbergs undersökning är grundad i intervjuer med bibliotekarier och visar 

bland annat att de främsta känsloreglerna i yrkesrollen är att vara social och trevlig, att det finns 

tre samexisterande performancediskurser (yrket som roll, yrkesrollen som uttryck för något inre 

samt att en blir det en gör). Känsloreglerna uppstår i samspelet med kollegor och 

biblioteksbesökare och är knutna till professionella normer. Därtill framkommer i studien att 
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yrkesrollen och det privata jaget ibland är svåra att särskilja (Strömberg 2014, 2). Vår 

undersökning visar också på några av dessa aspekter. 

I två studentuppsatser från 2004 undersöks hur bibliotekarierollen förändras och vilka tendenser 

som kan ses i den samtida yrkesrollen det året. I uppsatsen Bibliotekariens olika roller och 

identiteter kommer Linda Nilsson (2004, 37) fram till att biblioteket blir alltmer 

marknadsanpassat och att bibliotekarien därför ska vara ”serviceinriktad, engagerad, kreativ 

och öppen”. Anna-Maria Rönnbäck (2004, 56) ser i Bibliotekariens nuvarande utveckling, som 

en reaktion mot den snabba tekniska utvecklingen, att människan återigen hamnar i centrum 

”och en mer social, samtalsinriktad roll blir viktigare”. Dessa utvecklingsriktningar tycks idag 

ha befästs som ett ideal för bibliotekspersonal, vilket påverkar såväl bemötandet av 

biblioteksbesökare och förväntningarna på detsamma. I magisteruppsatsen Folkbibliotekens 

demokratiuppdrag skriver Jenny Åström (2012, 27), som gjort intervjuer med 

biblioteksanställda, att respondenterna ”tar upp personalens bemötande av besökarna som 

viktigt för att de ska känna sig jämlika och bekväma i miljön”. Här framkommer således 

ytterligare en aspekt av biblioteksanställdas bemötande gentemot biblioteksbesökare; det är 

något som har en grund i såväl marknadsmässiga, mellanmänskliga och demokratiska 

betingelser. 

Ytterligare uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap berör yrkesrollen och de 

stereotyper som är kopplade till den. Hur bibliotekarier skildras i skönlitteraturen förekommer 

bland annat i uppsatserna Bibliotekarien – en överspänd bibliofil? Av Jenny Linde och ”Tjejen 

är bibliotekarie” av Pia Albinsson och Erika Alsin, där den första främst undersöker hur 

bibliotekarien framställs i skönlitteratur för vuxna, medan den senare fokuserar på 

barnlitteratur. Linde (2013, 31). finner att bibliotekarien framställs i negativa ordalag, som 

”färglös, medelålders, tantig, ’kulturtant’, nervös, känslig, överspänd, neurotisk, nedlåtande 

mot biblioteksbesökare”, men också att bibliotekarier kan gestaltas ”som attraktiva och, för sin 

tid, moderna”. I barnlitteraturen konstaterar Albinsson och Alsin att bibliotekarien framställs 

enligt befintliga stereotyper, som att hen har makt över kunskap, har en nära relation till läsning 

och en omhändertagande och kär relation till böcker. Författarna till båda dessa uppsatser 

använder sig av Kerstin Rydbecks studie om bibliotekariestereotyper i skönlitteratur och andra 

fiktionsframställningar. Den har visat sig vara till gagn även för vår studie. De bilder av 

bibliotekarien (och i förlängningen biblioteksassistenten) som förmedlas bidrar till skapandet 

av föreställningar hos allmänheten, men också hos de biblioteksanställda själva, vilket kan ha 

betydelse i hur individer ur båda grupper agerar i mötet med varandra. Vi har även funnit 
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litteratur om hur bibliotekarien framställs på film, samt hittat en passus i Roma Harris bok 

Librarianship om hur massmedier framställer bibliotekarier och hur detta bidrar till statusnivån 

på yrket. Roma Harris bok används för övrigt i viss mån fortfarande av biblioteks- och 

informationsvetenskapsstudenter vid uppsatsarbete, åtminstone konstateras det i Svensk 

biblioteksförenings forskningsöversikt Bibliotekarien och professionen att hon då, 2008 när den 

översikten skrevs, fortfarande var en auktoritet inom det genusvetenskapliga närmandet av 

yrkesrollen. I den översikten konstateras i övrigt, att genusperspektivet på yrkesrollen är 

förvånansvärt frånvarande inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen 

trots att könsfördelningen inom yrket är ojämn. 

Helena Johansson använder begreppet ”the problem patron”, som är ett vedertaget begrepp 

inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet, i den uppsats som 

presenteras i början av detta kapitel. Studier om ”the problem patron”, eller ”problembesökare”, 

återfinns emellertid främst i den amerikanska litteraturskörden. Ofta används begreppet i 

tidskriftsartiklar om hur bibliotek och deras personal ska skydda sig mot dessa. 

Problembesökaren är en biblioteksbesökare som inte rättar sig efter de gängse sociala normer 

som kan kopplas till det förväntade beteendet från den som besöker biblioteket. Shelley Ferrell 

menar i artikeln Who Says There’s a Problem? att ”the problem patron” kan beskrivas som 

alltifrån ”disruptive, difficult, mildly irate, violent, or mentally deranged” till ”those who 

monopolize librarians’ time, are suspected to be under the influence of drugs or alcohol, are 

emotionally disturbed, and are sex offenders”. Begreppet har relevans för besökare som sexuellt 

trakasserar bibliotekspersonal, men är inte ett begrepp vi valt att begagna oss av utan i stället 

låter vi det finnas med som ett implicit fenomen i vår undersökning. 

Det finns studier om sexuella trakasserier inom andra yrkesgrupper, där Sexuella trakasserier 

inom vårdyrket i norra Sverige är en som bör nämnas här. Tobias Tjärnström använder sig även 

han av Hochschilds teorier om känsloarbete för att undersöka hur vårdpersonal hanterar sina 

känslor efter sexuella trakasserier från patienter. De slutsatser han kunde dra efter genomförda 

intervjuer med vårdbiträden och undersköterskor var att de känslomässigt distanserade sig från 

arbetet och medvetet blev mer otrevliga i bemötandet mot ”personer som har en tendens att vara 

trakasserande” (Tjärnström 2014, 2). 
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Teorier och begrepp 

Det finns flera teorier som kan belysa och skapa förståelse för fenomenet sexuella trakasserier 

mot bibliotekspersonal. Bibliotekariearbetaren står i centrum för studien och det förstår vi med 

hjälp av begrepp som känsloarbete, stereotyper, professionalitet, respektabilitet, praktisk 

klokhet samt identitet. Sexuella trakasserier är ett nyckelbegrepp för studien och definieras och 

diskuteras nedan. Begreppen skuld, skam, offer och den manliga blicken behandlar aspekter av 

sexuella trakasserier. Sammantaget väver begreppen om bibliotekariearbetaren respektive 

sexuella trakasserier ett nät av förståelse kring studiens empiri. 

 

Definition av sexuella trakasserier 

Håkan Gabinus Göransson, Martin Slorach, Stefan Flemström och Naiti del Sante förklarar i 

boken Diskrimineringslagen hur den lagen ska tolkas. De ger också en definition och förklaring 

av fenomenet sexuella trakasserier utifrån lagtexten. 

Trakasserier är förbjudet, skriver de. Med sexuella trakasserier avses ”ett uppträdande av 

sexuell natur som kränker någons värdighet”. Detta enligt 1 kap 4§ punkt 4 i lagen. Författarna 

urskiljer följande nyckelbegrepp i lagens utformning angående trakasseriförbudet: 

missgynnande (skada eller obehag och kränkt värdighet), oönskat, insikt och sexuell natur 

(Gabinus Göransson et al. 2013, 57). Handlandet eller beteendet ska vara oönskat och den som 

trakasserar måste ha insikt om att beteendet kränker. 

Enligt Diskrimineringslagen ska handlingarna vara av sexuell karaktär och kan innefatta fysiska 

handlingar, ord och gester, vilka kan preciseras till kramar, nypningar, strykningar, förslag om 

sexuell samvaro, anstötliga kommentarer och anspelningar. Även verbala handlingar kan ingå, 

som förslag och påtryckningar om sexuell samvaro eller anstötliga kommentarer och 

anspelningar. Även att sätta upp pornografiska bilder på arbetsplatsen kan vara sexuella 

trakasserier. (Gabinus Göransson et al. 2013, 58) Diskrimineringsombudsmannen ger liknande 

beskrivningar av beteenden som kan ses som sexuella trakasserier. DO menar att sexuella 

trakasserier kan vara kommentarer och ord samt om ”någon till exempel tafsar eller kastar 

närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och 

anspelningar” (Diskrimineringsombudsmannen, 2017).  

I lagens mening handlar det, som skrivits ovan, om sexuella trakasserier enbart om den som 

utför dem är medveten om att handlingen är kränkande för den som utsätts (Gabinus Göransson 

et al. 2013, 57), om det inte är så att kränkningen är ”så tydlig att inga påpekande krävs från 
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den som känner sig trakasserad” (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Vi kan egentligen 

inte veta om den som utför handlingen är medveten om att den kränker, ens om detta påtalas 

för honom/henne. Fokus har vi därför lagt på informanternas subjektiva upplevelser av obehag 

och kränkning. Vi följer Diskrimineringsombudsmannens definition som gör gällande att detta 

subjektiva perspektiv är avgörande: ”sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det 

är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande” (vår 

kursivering). 

Grova former av sexuella trakasserier är straffbara handlingar, som våldtäkt, sexuellt ofredande 

och sexuellt utnyttjande.  

 

Ackumulerade trakasserier, från besökare 

Den lagstiftning som finns om sexuella trakasserier är idag inriktad på en gärningsperson 

eftersom den ska sägas till och förstå när den gått över gränsen. Detta är problematiskt i sig 

eftersom ansvaret att säga ifrån läggs på offret. Inte sällan förekommer trakasserier i 

maktrelationer där offret dessutom är underordnat. På en plats som biblioteket finns det 

besökare som återkommer och trakasserar bibliotekspersonal. Dessa går att säga till när de 

upprepar sitt beteende. Det är upprepningen som gör ett beteende till ett trakasseri, om det inte 

i sig är kränkande. Det finns dock två svårigheter i den situationen: hur ska bibliotekspersonalen 

veta vilka personer som tänker återkomma till biblioteket och då veta vilka som ska sägas till? 

Och hur ska bibliotekspersonalen hantera lågintensiva trakasserier i form av exempelvis privata 

frågor och komplimanger som ställs av olika besökare men vid ett flertal tillfällen? Ett begrepp 

som vi i den här studien för fram och som fångar detta beteende är ackumulerade sexuella 

trakasserier där varje enskild händelse i sig inte utgör sexuella trakasserier men tillsammans 

med flera utgör de ett mönster och skapar ett obehag för den som är föremål för händelsen. 

Begreppet syftar således på en ansamling av enskilda besökares blickar, gester, komplimanger 

och privata frågor, med mera.  

 

Skuld, skam, offer, strategier och ansvar 

Heidi Helene Sveen granskar i boken Såpass må du tåle hur kvinnor blir bemötta när de berättar 

om sexuella kränkningar samt hur diskursen om skam, skuld, offer och ansvar ser ut i 

sammanhanget. Bland annat menar hon att kvinnor ses som kropp och att det inte lyssnas på 

vad de har att säga, vilket har betydelse både som en orsak till att kvinnor utsätts för övergrepp 
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och att deras berättelser om övergrepp inte tas på allvar (Sveen 2016, 20). Kvinnor ges också 

ansvaret att förvalta sin sexualitet på ”rätt sätt” för att undgå övergrepp i stället för att se 

förgriparen som den ansvarige (Sveen 2016, 46). Kvinnor ges på samma sätt också ansvaret att 

sätta gränser, skriver Sveen (2016, 50). Detta bär på relevans för hur den som utsätts för sexuella 

trakasserier ser på sitt eget agerande och huruvida ett annat agerande kunnat ge följden att inte 

bli utsatt. När uppfattningen att offret har agens finns, kan offret också känna skam. Och skam 

leder till tystnad (Sveen 2016, 126). Elisabeth Lindberg (2006, 113) problematiserar i boken 

Kulturella konstruktioner av offerskap och aktörskap i könsrelaterat våld offerrollen ytterligare 

och knyter an den till synen på ett ”värdigt offer” som någon utan skuld. Dana Yagil (2008) 

beskriver i forskningsöversikten When a customer is wrong hur olika strategier att hantera 

sexuella trakasserier från kunder kan ta sig ut inom serviceyrken. Dessa strategier diskuterar vi 

mot de strategier bibliotekspersonalen som deltar i vår studie använder sig av. 

 

Känsloarbete 

Arlie Russell Hochschild presenterar i boken The Managed Heart teorier om hur arbetare inom 

serviceyrken förväntas se glada ut, att ett leende ger ytterligare värde åt och blir en del av den 

tjänst som säljs till kunden (Hochschild 2003, 5). Hon menar att den som utför ett serviceyrke 

måste hantera de egna känslorna, som inte alltid överensstämmer med de känslor som de 

förväntas både uppvisa och känna i mötet med en kund. Hochschild har studerat kabinpersonals 

arbete och därigenom utverkat begreppet känsloarbete, eller ”emotional labor” för att beteckna 

processen att omarbeta de egna känslorna till en kommodifierad känsla. Centralt för begreppet 

är att det är en del av det lönearbete kabinpersonalen utför på sidan av de rent fysiska och 

mentala arbetsuppgifterna: 

”I use the term emotional labor to mean the management of feeling to create a 

publicly observable facial and bodily display; emotional labor is sold for a wage 

and therefore has exchange value. I use the synonymous terms emotion work or 

emotion management to refer to these same acts done in a private context where 

they have use value. (Hochschild 2003, 7) 

 

Av citatet framgår att omarbetandet av omedelbara känslor till förväntade känslor även sker i 

det privata, men att den upparbetade känslan då har ett bruksvärde i den sociala relationen, 

medan den upparbetade känslan får ett bytesvärde i ett lönearbetssammanhang eftersom känslan 

inbringar lön. Hochschild (2003, 76) menar att vårt privata känslosystem består av känsloarbete 

(”emotional work”), känsloregler och interpersonellt utbyte. Det finns regler, som ständigt 

befästs i och med att vi visar varandra känslor, om hur vi ska känna i vissa sammanhang. Under 
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en fest är glädje den känslan som är accepterad. Glädjen ska inte bara uppvisas eftersom 

känsloreglerna stipulerar det utan också kännas. Finns glädjen inte där, krävs känsloarbete för 

att känna den känslan. Det som Hochschild ser som problematiskt med servicearbetets 

känsloarbete är att det påverkar det privata känsloarbetet. En servicearbetare som lyckas arbeta 

fram en känsla av glädje och uppvisa ett autentiskt leende svarar bättre mot arbetsköparens 

förväntningar på en duktig anställd än någon som uppvisar ett leende som inte når ögonen. Men, 

den som lyckas förändra sin ursprungliga känsla på djupet på detta sätt kan få problem med 

identiteten, att det ”riktiga”/privata och ”spelade”/professionella självet sammansmälter och att 

interaktionen med människor (som inte upplever samma krav på att uppvisa glädje) i 

yrkesrollen påverkar deras privata känsloregler. Å andra sidan kan en ytligt spelad känsla leda 

till känslan av att ”vara falsk” och i förlängningen göra en cynisk (Hochschild 2003, 133f). 

Hochschild (2003, 163) ser också att kvinnor kan använda känslor som en resurs för att 

kompensera för den brist på materiella resurser de har jämfört med män.  

 

Känsloarbete i en bibliotekskontext 

Och hur hör då detta ihop med bibliotekariens arbete? Hochschild menar att de typer av 

arbeten, som kräver ”emotional labor”, delar tre karakteristika. Det första är att de kräver ett 

möte med allmänheten, antingen ansikte mot ansikte eller över telefon. För det andra krävs 

det av arbetaren att hen producerar en känsla, som tacksamhet eller rädsla, hos en annan 

person. För det tredje ska arbetsköparen, genom till exempel policy eller övervakning, ha viss 

kontroll över arbetstagarens emotionella aktiviteter (Hochschild 2003, 147). Arbetet, och då 

främst i informationsdisken, på ett bibliotek har dessa karaktäristika, med reservation för 

arbetsköparens inflytande. En viss styrning av bemötandebeteende har varje biblioteks 

ledning i det att biblioteken till viss grad själva väljer hur biblioteket bäst tjänar medborgarna 

på platsen. Men det finns också andra övervakande funktioner och andra diskurser som styr de 

biblioteksanställdas emotionella aktiviteter. Lagar om folkbibliotekets uppdrag, 

förväntningarna från biblioteksbesökare hur de ska bli bemötta och kollegialt samspel bidrar 

till vilka känslor som spelas upp i biblioteksrummet.  

 

Identitetsskapande genom performativitet 

Magdalena Petersson (2003) har gjort en studie som i mångt och mycket liknar den Hochschild 

genomfört i The Managed Heart. Petersson har liksom Hochschild, studerat kabinpersonals 
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uppvisande av känslor gentemot passagerare, men använt sig av teatermetaforer och Judith 

Butlers teorier om performativitet. I ett serviceyrke är interaktion centralt och den ena parten 

(servicearbetaren) följer rutiner, som standardiserats utifrån föreställningar om kön, 

heteronormativitet, klass och etnicitet, menar Petersson (2003, 44f). Enligt Butlers 

”heterosexuella matris”, som implicerar två kön, skapas kön genom performativitet, att ”spelas 

upp”. ”I Butlers performativa modell avskaffas (…) skillnaden mellan personen, identiteten och 

framträdandet. Identiteten skapas i framträdandet”, skriver Petersson (2003, 205). Petersson 

(2003, 42), beskriver hur företagets (SAS i detta fall) anda genomsyrar varje individs agerande. 

Den anställda blir på så sätt ett förkroppsligande av andan. På samma sätt kan den 

biblioteksanställda förstås som ett förkroppsligande av bibliotekets uppdrag samtidigt som 

identiteten som biblioteksanställd skapas genom görandet av det som uppfattas som tillhörande 

yrket. Den biblioteksanställdas könsidentitet kan ses som sekundär, men framträder då 

biblioteksbesökare av det andra könet kräver uppmärksamhet från denna sekundära identitet. 

Och det är detta som kan ses som ovälkomna närmanden och/eller sexuella trakasserier. 

 

Den manliga blicken 

Att ”kasta närgångna blickar” är något Diskrimineringsombudsmannen menar kan vara 

sexuella trakasserier. Magdalena Petersson menar att flygplanspassagerarnas blickar 

normaliseras av personalen. Passagerarna kan liknas vid en publik då kabinpersonalen spelar 

upp sina roller i kabinen, men blicken kan också ses som en heterosexuellt betingad 

maktpositionering. Laura Mulvey har gjort en psykoanalytisk tolkning av hur mannen 

objektifierar kvinnan. I texten Visual Pleasure and Narrative Cinema diskuterar Mulvey den 

manliga åskådarens blick, ”the male gaze”, på kvinnan som framträder på filmduken. Kvinnan 

är objekt, liksom passiv, och mannen är aktiv i det att han projicerar sin erotiska fantasi på den 

kvinnliga figuren. På samma sätt kan en blick från en manlig biblioteksbesökare mot en 

kvinnlig biblioteksanställd, som finns till betraktande på biblioteksscenen, förstås. Tillsammans 

med uppfattningen att blickar i det att de är frekventa kan bli normaliserade, kan den manliga 

blicken återupprepas gång på gång utan följder. 

 

Respektabilitet 

Beverly Skeggs har formulerat en teori kring synen på respektabilitet, som i den här 

undersökningen är ett möjligt perspektiv att ha för att förstå den som sexuellt trakasserar, men 
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också för att förstå de biblioteksanställdas syn på sig själva i den kontexten. ”I respektabiliteten 

ingår omdömen som har att göra med klass, ras, kön och sexualitet, och olika grupper särskiljs 

genom deras möjligheter att ge upphov till, motsätta sig och uppvisa respektabilitet”, skriver 

hon (Skeggs 1999, 11). Att vara respektabel är en egenskap som Skeggs (1999, 13) kopplar till 

medelklass och tanken på individen som moralisk och värdig. Måttfullhet har varit central för 

skapandet av medelklassfemininitet (Skeggs 2004, 100). Arbetarklassen, däremot, ses som en 

massa och arbetarklassens kvinnor anses ha avvikande sexualitet. De anses inte respektabla och 

genom detta har de ”lågt socialt värde och svag legitimitet” (Skeggs 1999, 12f). Men en kvinna 

anses också bli mer respektabel om hon är försörjd av en man (Skeggs 1999, 31). Vidare skriver 

Skeggs (1999, 26) att kvinnor ”träder ständigt in på handelsarenor där deras sexualitet, 

femininitet och respektabilitet värdesätts efter tariffer som bestäms av andra”. Biblioteket är en 

i raden av alla de handelsarenor som finns och den biblioteksanställda kan värderas som 

antingen respektabel eller inte av biblioteksbesökare, men också av sig själva. 

 

Den stereotypa bilden av bibliotekarien och hennes sexualitet 

Kerstin Rydbeck har gjort studien Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb om vilka stereotypa 

bilder av bibliotekarien och hennes (bibliotekarien gestaltas oftast som kvinna) sexualitet som 

finns i skönlitteraturen och andra fiktiva berättelser. Stereotyper är gestaltningar av fördomar 

som cirkulerar i det kollektiva medvetandet och därmed även hos många biblioteksbesökare 

och biblioteksanställda. Rydbeck ser, liksom uppsatsförfattarna Jenny Linde, Pia Albinsson och 

Erika Alsin, vars undersökningar presenteras i kapitlet ”Tidigare forskning”, också att 

bibliotekarien ofta framställs på ett negativt sätt. ”[H]on är en medelålders eller äldre kvinna 

och hon har ofta glasögon och knut. Hon är ordningssam [sic] och rejäl, men tråkig. Hon 

behandlas med respekt och vördnad och har makt.” (Rydbeck 2003, 115). Hon är ”på något sätt 

tidlös”, skriver Rydbeck (2003, 116). Bibliotekarien beskrivs ofta ännu mer negativt, som 

barsk, argsint, sur och ohjälpsam. Men Rydbeck menar också att det finns en bild av 

bibliotekariens sexualitet: ”Hennes sexualitet är slumrande och har ersatts med passionen för 

böckerna (…) Hon kan också ha svårt att konfronteras med uttryck för sexualiteten, något som 

biblioteksbesökarna ibland är medvetna om och utnyttjar” (Rydbeck 2003, 117). Av citatet 

framgår det att det även finns en fiktiv bild av besökaren. Även bibliotekariens relation till 

kärlek skildras på ett speciellt sätt. Ett återkommande mönster hos den fiktiva bibliotekarien är 

att hon valt böckerna i stället för mannen. Möter hon ”Den rätte” kan hon blomma ut. Hon kan 
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även medvetet ha valt bort männen för att hon sett dåliga sidor hos dem, menar Rydbeck 

(2003,119). 

 

Praktisk klokhet 

I antologin Bibliotekariens praktiska kunskap beskriver Eva Schwartz (2015, 9) begreppet 

praktisk klokhet som 

ett kunnande som kräver erfarenhet och fingertoppskänsla, en insikt i när, hur och 

varför man ska göra det ena eller det andra, hur länge man får stanna kvar vid ett 

ärende, hur nära man får komma en ”låntagare” och hur mycket ansvar man ska ta. 

 

Bibliotekariens yrkesroll har suddiga konturer och hens arbetsuppgifter inte alltid tydligt 

formulerade. Detta visar sig främst i mötet med besökaren, som kan önska hjälp med allehanda 

ting. Den praktiska klokheten handlar om att göra en bedömning i de fall då besökarens behov 

inte självklart faller inom ramen för den biblioteksanställdas arbetsuppgifter. Begreppet äger 

bland annat relevans då det handlar om att undvika och hantera sexuella trakasserier från 

biblioteksbesökare. 
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Metod 

Valet att använda kvalitativ metod för insamlandet av data till denna studie grundar sig i att vi 

vill utforska biblioteksanställdas tankar om samt upplevelser och hanterande av sexuella 

trakasserier från biblioteksbesökare. Den metod vi anser mest fruktbar i detta avseende är 

intervjuer eftersom det fångar in olika typer av upplevelser och berättelser. Vår utgångspunkt i 

sökandet efter informanter har inte varit genusbunden utan vi har valt att ha en öppenhet för 

deltagare oavsett könsdefinition. Vår förförståelse för ämnet säger dock att det är övervägande 

kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier och att urvalet därmed ändå i viss mån blir 

genusbundet. Vi har heller inte låst tanken vid att enbart de som personligen upplevt sexuella 

trakasserier från biblioteksbesökare ska kunna delta i studien. 

Vårt urval av informanter består av både bibliotekarier och biblioteksassistenter eftersom det är 

mötet med besökaren som är centralt i vår frågeställning. En liten del av bibliotekariens 

arbetstid är förlagd till yttre tjänst, vilket innebär att vara tillgänglig för besökare i en 

informationsdisk. Resten av tiden utför bibliotekarien andra uppgifter. Samma sak gäller för 

biblioteksassistenten: en del av tiden är förlagd till informationsdisken och en del av arbetet 

sker i kulisserna. Både bibliotekarien och biblioteksassistenten möter således besökare och ska 

arbeta efter bibliotekets policy och uppdrag, vilket bland annat innebär att inte behandla någon 

besökare annorlunda på grund av etnicitet, ålder, kön eller sexuell läggning. Arbetet handlar 

också om att förmedla information. Vår uppfattning inför denna studie är att bibliotekarien och 

biblioteksassistenten - i det att de arbetar utifrån samma demokratiuppdrag och efter 

bibliotekets policy - har samma inställning till hur biblioteksbesökarna ska bemötas, liksom en 

gemensam yrkesidentitet när det kommer till just bemötandet. De ställs inför samma etiska 

dilemman, samma besökarbeteenden och samma frågor.  

 

Urvalsprocess – att hitta deltagare 

Den här studien baseras på intervjuer med åtta biblioteksanställda. Sju av dessa uppger att de 

utsatts för sexuella trakasserier. Eftersom vi även är intresserade av hur uppfattningen av 

yrkesrollen förhåller sig till sexuella trakasserier har vi intresserat oss för deltagare som både 

har och inte har upplevt sexuella trakasserier. Det verkar som att våra annonser i högre grad 

har tilltalat deltagare som anser sig ha upplevt sexuella trakasserier eftersom endast en 

deltagare menar att hen inte blivit utsatt.  
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Vi har sökt efter deltagare i flera omgångar. Redan i augusti blev vi intresserade av detta ämne 

och tog då kontakt med två bibliotek med en förfrågan om bibliotekspersonal kunde tänka sig 

att delta i en studie om sexuella trakasserier. Vi betonade att deltagarna inte måste ha varit 

utsatta för sexuella trakasserier för att delta. Ett av biblioteken var en före detta praktikplats och 

det andra var en före detta arbetsplats till en av oss. Vi fick snabbt svar att två från personalen 

kunde tänka sig att delta.  

I början på oktober skickade vi ut en förfrågan på en rikstäckande mejllista för 

bibliotekspersonal, och där fick vi tag på en deltagare. I slutet av oktober drog en av deltagarna 

sig ur och då skickade hen vidare vår förfrågan inom sitt kommuns bibliotek. Det gav oss en 

deltagare. I början av november skickade vi mejl till ett 30-tal bibliotek i Norr-och Västerbotten. 

På det sättet fick vi kontakt med ytterligare fyra deltagare. I vårt sista utskick beskrev vi tydligt 

vilka situationer som är sexuella trakasserier och frågade om någon som upplevt detta kunde 

tänka sig att delta i en intervju. Den sista deltagaren fick vi tag på tack vare kontakter.  

Sju av deltagarna arbetar på folkbibliotek, en enda arbetar på ett hybridbibliotek som till stor 

del är ett högskolebibliotek. Samtliga deltagare är kvinnor. Anledningen till detta kan vi bara 

spekulera om. Det kan vara så att kvinnor hyser ett större intresse för frågan och/eller att det 

ofta är kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier.  

 

Intervju och analys 

Den här studien bygger på sju intervjuer med lika många deltagare samt en skriftlig intervju 

med en deltagare. Vid samtliga intervjutillfällen har två intervjuare intervjuat en informant. Två 

av intervjuerna har vi genomfört via telefon. Telefonintervjuerna gav sämre kontakt med 

deltagarna. Fem intervjuer är genomförda på deltagarnas arbetsplatser. De blev något längre än 

telefonintervjuerna och kontakten med informanterna var god. Samtliga intervjuer spelades in 

och har i efterhand transkriberats.  

Redan vid intervjuernas genomförande har vi kunnat se återkommande mönster och intressanta 

teman. Efter transkribering har vi strukturerat och tematiserat materialet utifrån kategorier som 

väckt vårt intresse och som svarat mot vårt syfte. Vi har i huvudsak arbetat med åtta teman: 

typer av sexuella trakasserier, strategier, (bort)förklaringar/rationaliseringar, chefens 

roll/arbetsgivarens ansvar, uppfattningar om rollen som biblioteksanställd/bibliotekets roll, 

skuldbeläggande – att lära sig jobbet, igenkänd på stan – offentlig kvinna, biblioteket som 
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täckmantel. Dessa teman har sedan decimerats och omstrukturerats till den text som nu utgör 

analyskapitlen. 

 

Reflexivitet – ett emancipatoriskt projekt 

Den här studien handlar om sexuella trakasserier på bibliotek. Eftersom vi själva jobbar på 

bibliotek och har upplevt sexuella trakasserier i vårt arbete delar vi erfarenheter med de personer 

vi intervjuat. Vår egen förförståelse för biblioteksarbetet har påverkat våra intervjufrågor och 

samspelet med deltagarna. Utan egna erfarenheter av biblioteksarbete och sexuella trakasserier 

hade studien sett annorlunda ut. Vi sympatiserar med deltagarna men inte till den grad att vi 

förlorar en analytisk och kritisk skärpa, vilket blir tydligt i resultat- och analyskapitlet. 

Detta projekt kan i någon mån ses som en emancipatorisk förhoppning. Vi tycker att våra 

deltagares historier är viktiga och att deras och vår egen arbetsmiljö är viktig och vi vill bidra 

till att förbättra den genom att lyfta frågan om sexuella trakasserier från besökare. Vi har upplevt 

att deltagarna varit välvilligt inställda till oss och många har betonat hur viktig de tycker att 

frågan är. Vi känner att vi genom intervjuerna har fått ett förtroende att förvalta samt ett ansvar 

att föra vidare och analysera deras berättelser. 

 

Presentation av deltagarna 

Studiens informanter deltar på frivillig basis. I texten är de anonymiserade vilket innebär att de 

har fingerade namn. Namnen på de bibliotek som de arbetar på är utelämnade av 

anonymitetsskäl. Vissa förvrängningar förekommer för att undvika identifiering av deltagare 

och bibliotek. 

Camilla  

Camilla har arbetat som bibliotekarie i knappt femton år. Hennes nuvarande arbetsplats kan 

liknas vid ett högskolebibliotek med sex anställda. Camilla är i 40-årsåldern. Hon upplever sig 

inte ha varit med om några sexuella trakasserier från biblioteksbesökare. 

Py 

Py jobbar som biblioteksassistent på ett stadsbibliotek med ett trettiotal anställda i en mellanstor 

svenska stad med cirka nittiotusen invånare. Hon har jobbat på bibliotek i tretton år. Py är cirka 

trettiofem år och har upplevt flera olika typer av sexuella trakasserier från biblioteksbesökare 

genom åren. 
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Maria 

Maria är bibliotekarie på ett folkbibliotek med tio anställda i en mindre kommun med elvatusen 

invånare. Hon är cirka fyrtiofem år och hon har upplevt två fall av sexuella trakasserier från 

biblioteksbesökare. 

Rebecka 

Rebecka jobbar som bibliotekarie på ett filialbibliotek som är ett kombinerat skol- och 

folkbibliotek. Hon är cirka trettio år gammal och har fyra års erfarenhet av biblioteksarbete. 

Hon har upplevt flera typer av sexuella trakasserier från biblioteksbesökare. 

Tora 

Tora är i trettioårsåldern och arbetar på ett stadsbibliotek i en stad med drygt hundratusen 

invånare. Hon har ingen bibliotekarieutbildning, men har utöver administrativa arbetsuppgifter 

pass i bibliotekets informationsdiskar. Hon har arbetat på biblioteket i åtta år, är fast anställd 

och har upplevt sexuella trakasserier från biblioteksbesökare. 

Isabell 

Bibliotekarien Isabell har ett vikariat på ett stadsbibliotek med cirka trettio anställda. Det är det 

första och enda bibliotek hon arbetat på. Hon är i 25-årsåldern, har jobbat där några månader 

och har, den korta tiden i yrket till trots, upplevt kränkande handlingar av sexuell karaktär från 

biblioteksbesökare. 

Lilian 

Lilian arbetar som bibliotekarie på ett huvudbibliotek i en mindre stad med åtta tusen invånare. 

Biblioteket har sju anställda. Lilian har jobbat på bibliotek i snart tio år, är fastanställd och i 

trettioårsåldern. Hon har upplevt sexuella trakasserier från biblioteksbesökare under sin tid i 

yrket. 

Janice 

Trettioåriga Janice har jobbat som bibliotekarie i fem år och hennes första jobb var på ett litet 

folkbibliotek på en ort med tusen invånare. Nu arbetar hon på ett större bibliotek i samma 

kommun. På det första biblioteket upplevde hon sig som särskilt utsatt för sexuella trakasserier 

från biblioteksbesökare. 
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Bibliotekets och biblioteksarbetarnas uppdrag 

I promemorian till den nya bibliotekslagen, som trädde i kraft 1 juli 2013 står att ”[b]iblioteken 

ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja information, upplysning, 

utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla” 

(Ds 2012:13, 9). Detta är något deltagarna i vår undersökning håller med om. ”[V]ad är ett 

bibliotek? Jo allas. Vi möter ju verkligen alla”, menar Maria.  

Rebecka: Vi servar ju ändå medborgarna. Jag tycker att det är det som är det fina 

med bibliotek. Det är ju att alla kan komma och känna sig välkomna. Och det gör 

man. Jag tycker att vi behandlar ändå alla lika när de kliver in genom dörren. I alla 

fall är det vårt mål att göra det. Sedan om vi gör det eller inte – det är en annan 

femma. Men det är i alla fall vår grundtanke att alla ska kunna komma hit. På lika 

villkor. Och sedan tycker jag att det är fantastiskt att man kan låna litteratur av alla 

de slag. 

 

Rebecka säger också att ”bibliotekets uppdrag överlag tycker jag är att ta emot alla och jobba 

läsfrämjande”. Läsfrämjande ska också vara bibliotekets huvuduppgift enligt Ds 2012:13 (23). 

”Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är avgörande förutsättningar för 

demokratin. Biblioteken spelar därför en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och bidrar till 

att säkra en fri och öppen tillgång till information för alla” går det vidare att läsa i Ds 2012:13 

(20). Demokratiuppdraget är också något våra deltagare framhåller som en av bibliotekets 

huvuduppgifter. ”[D]et är det här som är så unikt med oss. Det här med att det ska vara en 

demokratisk plats, att det ska vara öppet och till för alla. Det är det som är så fantastiskt med 

vår verksamhet”, säger Lilian. ”Alltså, bibliotekets uppdrag är ju att kunna ge information till 

alla sorters människor som vill ta del av den och just det här demokratiska, att biblioteket ska 

vara en plats för alla. Och man ska ändå känna sig trygg”, menar Isabell. Tora är inne på samma 

spår: ”Biblioteken är ju till för att… alltså jag ser det ju som ett demokrativerktyg att man 

kanske kan komma hit och hitta information. Man kan komma hit och bli inspirerad till att läsa 

saker, göra saker och det spelar väl egentligen ingen roll vem man är”. 

I och med lagförslaget lanserades begreppet biblioteksservice (Ds 2012:13, 53-54). Biblioteket 

ska således ge service och bibliotekarieyrket är främst ett serviceyrke. För våra deltagare råder 

konsensus angående detta. Att finnas tillgänglig och att hjälpa besökaren är något centralt: 

Isabell: Biblioteksyrket har ju förändrats så mycket. Förut så var det verkligen (…) 

just det här med information. Men det finns ju så mycket nu: nyanlända kommer 

med sina papper och frågar om hjälp och vi (…) hjälper med datorer och jag kan 

hjälpa barn och ungdomar att hitta det här roliga och spännande med att läsa, men 

också hjälpa dem, eftersom vi lever i ett IT-samhälle, med källkritik (…) Men, det 
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är väl också att hjälpa människor att hitta så bra information som möjligt. 

 

Rebecka säger att ”man visar att man finns tillgänglig. Vill man ha hjälp så finns det alltid 

hjälp”. Servicen, som tillhandahålls av den biblioteksanställda, ska hela tiden finnas där 

eftersom det är det som förväntas på ett ställe där service ges. 

 

Professionalitet 

”Som anställd i ett serviceyrke har man som uppgift att försäkra sig om att kundens 

förväntningar uppfylls”, skriver Magdalena Petersson (2003, 43). Hon menar att interaktion är 

centralt i ett serviceyrke och det innebär också att den ena parten, den som innehar serviceyrket, 

följer rutiner (Petersson 2003, 44). En av grundpelarna i diskursen om serviceyrket är: att vara 

trevlig är detsamma som att vara professionell (Petersson 2003, 56-57) samt att kunden alltid 

har rätt (Petersson 2003, 64-65). Professionalitetsbegreppet kan ges en vidare tolkning än enbart 

det trevliga bemötandet. Arlie Russel Hochschild menar att de yrkesgrupper som kallar sitt yrke 

en profession gör det på grund av att de inhämtat tillräcklig kunskap inom det fältet för att vara 

värdiga en viss respekt för detta. En annan sida av begreppet ”professionell” är den som företag 

använder sig av för att hänvisa dels till nämnda kunskap, dels till något annat: att den anställda 

accepterar företagets normer. För flygvärdinnorna i Hochschilds (2003, 103) studie handlar det 

om att ha ett visst utseende, som stämmer överens med flygbolagets normer. Översatt till 

biblioteksvärlden blir detta att den bibliotekspersonal som bäst svarar mot bibliotekets uppdrag 

är mest professionell. 

Bibliotekarier och andra biblioteksanställda, som interagerar med biblioteksbesökarna, agerar 

utifrån bibliotekets uppdrag i högre eller lägre utsträckning. Att ha ett trevligt bemötande ses 

som självklart för samtliga av våra deltagare, vilket för dem även hänger ihop med att alla ska 

känna sig välkomna när de kommer till biblioteket. ”[J]ag är väldigt serviceminded och när jag 

är i biblioteket och i disken så är jag glad, jag är positiv. Jag försöker hjälpa dem med nästan 

vilka frågor de än har”, säger Lilian. Camilla lägger in fler beskrivningar av hur ett bra 

bemötande och en professionell biblioteksanställd ska bete sig; vara vänlig, anpassa sig efter 

kunden, inte jaga upp sig eller bli upprörd: 

Camilla: Jag försöker vara vänlig, prata med dem på ett språk så att de förstår, 

alltså ändra språknivån så att den passar den som man träffar. Det här tror jag 

bibliotekspersonal är jättebra på generellt. Att anpassa sig efter kunden. Och det 

uppfattar jag att mina kollegor är jättebra på också. Och att man försöker att inte 

bli upprörd, alltså lågaffektivt bemötande har vi pratat om [skratt]. Att inte jaga 

upp sig själv om någon är arg eller att inte höja rösten och hålla sig professionell. 
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Inte ta det personligt om någon är arg eller så. Det går ju ibland mer eller mindre 

bra beroende på hur länge personen är arg, om ni förstår. 

Isabell säger att ”man vill ju försöka vara så öppen och glad och liksom, så välkomnande som 

möjligt” och vidare: ”mitt sätt att se på professionen, det är att vara så tillgänglig och 

välkomnande som möjligt mot dem som kommer hit”. Py, som är biblioteksassistent, har 

samma syn på hur bemötandet mot besökaren ska vara: ”man är väldigt artig i första mötet med 

människor, så är man ju artig och professionell och man ler”. Att vara glad och att le vid mötet 

med besökaren är självklart, vilket innebär att då en inte är glad ändå måste verka glad. ”Du 

kan ha en dålig dag. Men även om du har en dålig dag så kan du ändå lägga det åt sidan just 

kanske i bemötandet (…) om man har en dålig dag då räcker det med att man ler”, säger 

Rebecka.  

Att spela rollen som glad innebär att de biblioteksanställda utför känsloarbete, som Hochschild 

(2003, 7) beskriver som att jobba fram en annan känsla än den en egentligen känner att visa upp 

för andra. Att bibliotekarier utför känsloarbete bekräftas av artikeln A study of emotional labor 

in librarianship: ”Librarianship, like many occupations, require emotional labor” (Matteson & 

Miller 2012, 54). Känsloarbete är enligt Hochschilds definition inte enbart kopplat till att utföra 

ett servicearbete, men det utförs inom de ramarna eftersom arbetaren utför det i utbyte mot lön. 

Det finns en överenskommelse om vilka känslor vi ska känna, menar Hochschild (2003, 18). 

Det blir dels en överenskommelse mellan anställd och arbetsköpare där den anställda får betalt 

för att visa sig glad och att bryta den överenskommelsen som anställd är svårt. En yrkesutövare 

förväntas agera på ett sätt som är lämpligt för den yrkesrollen, menar Hochschild (2003, 32). 

Det blir därför också en överenskommelse mellan den biblioteksanställda och 

biblioteksbesökaren eftersom båda förväntar sig ett trevligt bemötande, åtminstone finns en 

förväntan från den ena parten. Hochschild skriver att känsloarbete kan förändra den omedelbara 

känslan och bli en annan känsla, som överensstämmer med vad som förväntas – en lämplig 

känsla att känna vid en viss situation, en känsla som följer känsloreglerna (Hochschild 2003, 

61). Känsloregler guidar känsloarbetet genom att etablera berättigandet eller plikten som styr 

känslomässiga utbyten (Hochschild 2003, 56-57). Den biblioteksanställda ”ska” vara likadan i 

sitt bemötande som kabinpersonalen hos Delta Airlines, som Hochschild gjort en studie om: 

”The ads promise service that is ’human’ and personal. The omnipresent smile suggests, first 

of all, that the flight attendant is friendly, helpful, and open to requests” (Hochschild 2003, 93) 

Alltså: utan att egentligen ha konkurrenter erbjuder biblioteken samma vänliga service som 

kommersiella organisationer. Våra deltagares uppfattning om sin yrkesrolls uppvisande av 
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känslor är samma som deltagarna i studien om Delta Airlines. Bibliotekspersonalens syfte är 

dock inte att sälja – en av bibliotekets viktigaste aspekter är att det är gratis - så det tycks vara 

medmänsklighet och att bemöta alla besökare lika enligt principen att alla är lika mycket värda, 

som tillsammans med serviceaspekten resulterat i kravet att vara trevlig. Biblioteket måste 

också förstås som en offentligt finansierad verksamhet där biblioteksbesökaren blir både kund 

och betalare i och med att de är medborgare. Därför har de biblioteksanställda också som 

uppdrag att ge biblioteket legitimitet hos allmänheten och hos besökaren, som i slutändan är de 

som bestämmer över bibliotekets verksamhet. 

Att för den biblioteksanställda bryta överenskommelsen genom att inte vara trevlig och glad i 

mötet med besökaren är också svårt, trots att denne kanske inte ger ett trevligt bemötande 

tillbaka - eller kommer med ovälkomna frågor. Isabell resonerarar kring hur privata frågor ska 

bemötas: 

Isabell: Alltså när är det okej att säja ”nej”? 

I: Ja, vad tänker du om det? 

Isabell: Ja, det är väldigt svårt. Just det här att man måste ju fortfarande försöka 

vara professionell. Ah, alltså det är så himla svårt. För att jag brukar ju bara 

försöka ignorera det och sopa det under mattan. 

 

Det finns ytterligare orsaker till att det är svårt att släppa rollen som bibliotekarie eller 

biblioteksassistent. Magdalena Petersson drar paralleller mellan en scen, eller panopticon, och 

arbetsplatsen, vilken i hennes studie var en flygplanskabin. Analogin går att överföra till 

biblioteket. Passagerarna och bibliotekspersonalen är därför även en publik som ser hur 

personalen agerar, som ”bevakar att du uppfyller normer” (Petersson 2003, 198). På frågan om 

hon tycker att hon gör ett dåligt jobb om hon inte hejar på en besökare som ofta söker kontakt 

med unga kvinnliga biblioteksbesökare och henne själv, svarar Py: 

Py: Nej, men med honom så vet jag ju att jag inte gör det. Men jag kan tänka mig att 

folk runtomkring ser det som lite ”jaha, vad hon var tråkig nu då, säger hon inte 

hej…” eller ”vad dåligt beteende av henne att inte säja hej, hon jobbar ju ändå här” 

eller jag kan tänka mej att utifrån så ser det väldigt… det ser ju fel ut när man (…) 

[inte] låtsas om honom överhuvudtaget, det ser väldigt… det är ju hemskt på något 

sätt. Men jag vet att det är det enda sättet som jag kan hantera honom på. Jag känner 

väl inte att jag gör ett dåligt jobb, men utifrån ser det säkert ut som det. 

Det finns egentligen inga formella krav på att en bibliotekarie ska vara trevlig och le mot alla 

besökare. Att biblioteket ska finnas till(gängligt) för alla står i Bibliotekslagen och en vidare 

tolkning av det är att alla ska behandlas lika, vilket vidgats till att alla besökare ska bli trevligt 

bemötta och känna sig välkomna. Skälet till den slutledningen återfinns i diskursen kring 

serviceyrket, att det ska utföras leende. Eller: ”[i]n managing feeling, we contribute to the 
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creation of it”, som Hochschild (2003, 18) beskriver det. Om vissa känslor ständigt visas i vissa 

sammanhang, så blir de helt enkelt normen. 

Men bemötandefrågor diskuteras också bibliotekspersonal emellan, vilket gör att idéerna om 

vad som är ett bra bemötande förstärks:  

Rebecka: Just den här bemötandegrejen. Den pratar vi så mycket om sedan när du 

är ute och jobbar. Då är det jättemycket snack om bemötande hit och bemötande 

dit. Alltså att vi ska vara trevliga och hur vi tar emot folk (…). Som bibliotekarie 

har man ändå den här servicerollen som är liksom främst. Jämt, hela tiden. Jag tror 

att den är liksom inbakad i skallen.  

 

Hochschild (2003, 20) menar också att det är kvinnans uppgift (tror hon) att skapa den 

emotionella tonen vid sociala möten. Den kvinnliga bibliotekarien har på så sätt ett dubbelt 

ansvar för att mötet med besökaren blir trevligt: yrkesrollens serviceaspekt och att som kvinna 

se till att den andre mår bra. 

Svårigheterna att dra en gräns mellan den egna personen och yrkesrollen är något samtliga av 

våra deltagare erfar, särskilt när besökare ställer personliga frågor. En bibliotekarie förväntas 

försöka svara på besökarnas alla frågor: 

Rebecka: Man kan inte svara på allting, men man kan alltid se till att ge ett svar. 

Sedan om det är: ”men då måste du kontakta någon annan myndighet för att få svar 

på det här”. Jag försöker åtminstone se till att de har ett svar med sig när de går. 

Sedan om det är att slussa vidare till något annat eller inte, det spelar egentligen 

inte så stor roll. Det ska inte vara: ”nej, jag vet inte”, utan man ska försöka hjälpa 

till så mycket som man kan i alla fall. Ibland får man ta hjälp av varandra eller 

någon annan som kan svara på frågan. Det är relativt proffsigt i alla fall.  

 

Den delen av yrkesrollen, att försöka besvara besökarens frågor, är en ingång för besökare som 

vill ställa personliga, privata frågor till den biblioteksanställda. Besökaren vet att 

biblioteksanställda, i sin roll, har till uppgift att besvara frågor - och utnyttjar det. Detta är något 

som behandlas i ett följande kapitel om typer av sexuella trakasserier.  

I yrkesrollen förväntas servicearbetaren inte bara vara vänlig, le och vara tillmötesgående, som 

tagits upp ovan. Den anställda kan även förväntas svara mot den manliga kundens sexuella 

fantasier (Hochschild 2003, 94). Åtminstone förväntas flygvärdinnorna i Hochschilds studie 

göra det. Och det är inte långsökt att dra slutsatsen att det i diskursen om serviceyrken generellt, 

finns ett inslag av sexuell förväntan i betjänandet. Detta är ännu en plausibel faktor till att  

servicearbetare, inklusive bibliotekspersonal, kanske utsätts för ovälkomna närmanden och 

sexuella trakasserier från kunder/besökare i sin yrkesutövning.   
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Det finns även flera biblioteksstereotyper som handlar om kvinnliga biblioteksanställdas 

sexualitet. En av stereotyperna handlar om den sexuellt hämmade bibliotekarien som bara har 

ögon för böcker där böckerna blivit hennes substitut för en romantisk relation och som behöver 

en man för att blomma ut (Rydbeck 2003, 117). En annan av stereotyperna innebär att 

bibliotekarien döljer sin sexualitet, på biblioteket är hon proper och städad men utanför 

biblioteket har hon ett rikt sexuellt liv (Ohlsson 2013, 77-78). 

 

Bibliotekets sociala roll 

Något som lyser igenom i våra deltagares utsagor är att biblioteket har en social roll och att det 

tycks finnas en uppfattning om att biblioteket har ett ansvar att även erbjuda sällskap i form av 

en samtalspartner. I Petersson (2003, 42) ska SAS-anställda ha en viss attityd för att förmedla 

företagets ”anda”, menar hon. Andan ska genomsyra allt. Varje individ i personalen ska 

förkroppsliga företaget. Samma är det med den biblioteksanställda, som arbetar efter allt vad 

biblioteket ska vara och som själv ska vara allt det biblioteket är: öppen för alla, välkomnande, 

informationsförmedlare och människors kanske enda sociala kontakt: 

Tora: Man kan ju komma och prata med mig också om man inte har pratat med 

någon på flera dagar. Vi har ju såna också, som tittar förbi och, ja, kanske kommer 

på något de vill fråga om när man väl kommer hit. Så en sådan roll har jag också. 

Och det är ju oftast trevligt, att surra med folk. 

 

I en dansk studie om olika diskurser som rör bibliotekets roll finns den här sociala biten med. 

Och författarna hävdar att besökarna bidrar till definitionen av vad biblioteket är. Det 

senmoderna biblioteket ska fokusera ”på oplevelser, læring og biblioteket som et være- og 

mødested pakket ind i en spektakulær arkitektur” (Jochumsen & Hvengaard Rasmussen 2006, 

216). Biblioteket som mötesplats kan förstås innebära att biblioteksbesökare interagerar med 

varandra. Men både besökare och anställda kan se det som naturligt att även den anställda ingår 

i den ekvationen. Den biblioteksanställda ska vara tillgänglig, besvara frågor och hjälpa till med 

många saker. Hen är där för besökaren och hen är, i sin roll, trevlig och tillmötesgående. Denna 

diskurs innebär även den att det är svårare för den biblioteksanställda och troligen även för 

besökaren att veta var gränsen mellan vad som är okej att prata om och vad som går utanför den 

biblioteksanställdas/bibliotekets gränser. Våra deltagare talar alla om att det finns en gräns 

mellan att ge service på ett professionellt sätt och att bli för personlig i sitt bemötande. Men det 

finns också vissa krav från biblioteket som arbetsköpare att de anställda ska vara personliga till 

viss del. Ofta finns deras namn, bild och kontaktuppgifter på hemsidan, vilket några av 
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deltagarna i denna studie tycker är besvärande eftersom de upplevt sexuella trakasserier. Flera 

av dem menar att om de som bibliotekarier eller biblioteksassistenter blir för personliga så kan 

det leda till bland annat sexuella trakasserier.  

Därtill pratar våra deltagare om biblioteket som en plats att bara vara på, att ”det är ett av få 

ställen som det är så himla kravlöst [på]. Man kan komma hit och liksom bara sitta i en soffa 

och kolla på mobilen medan man väntar på bussen” (Isabell). Lilian menar att biblioteket 

fungerar som ett vardagsrum. 

I: Du säger också att det är ett vardagsrum för folk... 

Lilian: Och det får det hemskt gärna vara. Det är ju det här när de bygger sina egna 

regler för hur det ska funka, alltså: "de här böckerna använder bara jag så de får stå 

här borta" eller "jag kan lämna den här väskan här för att jag ska ju ha den imorgon 

igen". Det är sådana saker som blir lite svårhanterligt för att det fungerar inte för 

alla. "Det funkar för dig men det är bara du som gör så här och tycker att den här 

boken ska stå..." Ja, det är då. Annars är det bara glädje att folk känner att de kan 

komma hit och vara sig själva. 

Besökare kan alltså se biblioteket som sitt eget vardagsrum. I Hochschilds studie vill 

flygbolaget att kabinpersonalen ska betrakta kabinen som sitt vardagsrum och passagerarna som 

sina personliga gäster och behandla dem enligt sina känslomässiga minnen av gästfrihet. Detta 

gör också att kabinpersonalen förutom att bli trevligare mot passagerarna försvarar företaget de 

arbetar åt på samma sätt som de skulle försvara sin familj mot eventuell kritik (Hochschild 

2003, 105f). Det sker således en känslomässig manipulation från företagets sida. I 

bibliotekspersonalens fall går det kanske inte att tala om en manipulation från biblioteket som 

arbetsköpares sida. Detta till trots tycks det finnas en liknande effekt i bibliotekskontexten. 

Deltagarna i vår studie talar generellt väl om såväl bibliotekets uppdrag som biblioteket som en 

trygg hemvistelse för de själva. De värnar om besökarna och biblioteket som trivsam plats. 

Element som betraktas som hot mot biblioteket och övriga besökare ses inte på med blida ögon, 

som de hotfulla besökare som förekommer i deltagarnas berättelser om sexuella trakasserier. 

Tora, som konfronterar mannen som högt deklamerar sina rasistiska åsikter i telefon, berättar 

att hon tänkte att ”nu säger jag till för det här tycker jag inte ska försiggå på vårt bibliotek” (vår 

kursivering). Och Rebecka berättar att hennes förra chef föreslog att hon kunde fly ut genom 

fönstret om hon kände sig hotad av en besökare. Hon kan dock inte tänka sig att lämna övriga 

besökare med den hotfulle utan tänker sig istället en konfrontation: ”Det är min arbetsplats, du 

hotar mitt bibliotek” (vår kursivering). De är således beredda att skydda både övriga ”oskyldiga” 

besökare samt bilden av biblioteket som en trygg plats. När hot riktas mot den enskilde 

bibliotekspersonalen tycks det dock vara svårare att sätta gränser. 
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Typer av sexuella trakasserier informanterna utsatts för och hur de 

definierar vad som är sexuella trakasserier. 

Som det går att läsa i inledningen kan sexuella trakasserier definieras på olika sätt. Det råder 

heller inte konsensus bland våra informanter angående begreppets innebörd. Förutsättningarna 

för dem vid intervjutillfällena var klara: de skulle berätta om sexuella trakasserier de upplevt 

från biblioteksbesökarna på biblioteket. Berättelserna vittnar om att verbala närmanden av 

personlig art är vanligt. Dock är alla informanter inte eniga om huruvida just dessa verbala 

närmanden är att klassa som sexuella trakasserier. Ändå nämns dessa i denna kontext, i ett 

samtal om sexuella trakasserier. Detta blir en intressant aspekt på undersökningen - att även 

värderingen av begreppet skiftar bland dem som blivit utsatta och mynnar ut i frågan om vem 

som har rätten att göra definitionen av det. I studien kommer dessa verbala närmanden 

benämnas som sexuella trakasserier med utgångspunkt i att informanterna ofta uppfattar dem 

som ovälkomna, störande och av kontaktsökande karaktär, något som inte borde ingå i deras 

jobb, men som heller inte går att förhindra. Dessa beteenden kan sägas vara normaliserade hos 

många av informanterna – det vill säga att de är så vanliga att de slutat reagera på att de 

förekommer. Detta kommer vi att återkomma till i kapitlet om strategier. Och, må tilläggas, det 

finns gråzoner där det inte definitivt och objektivt går att klassificera en handling eller 

upplevelse som sexuella trakasserier. 

I lagens mening handlar det om sexuella trakasserier enbart om den som utför dem är medveten 

om att den kränker den som utsätts (Gabinus Göransson et al. 2013, 57). Här finns också en 

gråzon där vi egentligen inte kan veta om den som utför handlingen är medveten om att den 

kränker ens om detta påtalas för honom. Fokus har vi därför lagt på informanternas subjektiva 

upplevelser av obehag och kränkning. I Diskrimineringslagen står det även vilken typ av 

handlingar som kan hänföras till definitionen av sexuella trakasserier. Den ska vara av sexuell 

karaktär och kan innefatta fysiska handlingar, ord och gester, vilka kan preciseras till kramar, 

nypningar, strykningar, förslag om sexuell samvaro, anstötliga kommentarer och anspelningar 

(Gabinus Göransson et al. 2013, 58). 

De typer av sexuella trakasserier gentemot bibliotekspersonal från biblioteksbesökare på 

bibliotek som framkommit under vår undersökning är följande: ord (både muntliga och 

skriftliga), blickar, gester, kramar, pussar, fasthållning, tafsning, stalkning och slickande. Det 

senaste både som gest och rent fysiskt på en biblioteksanställd.  
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Verbala: muntliga 

Besökare som ställer frågor till biblioteksanställda om deras privatliv eller ger kommentarer om 

deras utseende är något som återkommer i berättelserna från studiens deltagare. Det tycks även 

vara så att deltagarna vid upprepade tillfällen utsätts för dessa, vad de betraktar som ovälkomna, 

verbala närmanden. Upprepningarna utförs i vissa fall av samma besökare gentemot samma 

bibliotekspersonal, men ibland handlar det om att en biblioteksanställd blir utsatt av verbala 

närmanden vid ett flertal tillfällen med (o)jämna mellanrum, men av olika besökare. För den 

som blir utsatt handlar det om att uppleva ackumulerade sexuella trakasserier, ett begrepp som 

beskrivits i kapitlet om definitionen av sexuella trakasserier, och detta begrepp innefattar dels 

ett upprepat obehag för den utsatta, dels en svårighet att värja sig mot att det sker eftersom det 

inte går att förutse vem som kommer att bete sig så.  

En av deltagarna i studien, Isabell, har bara jobbat på ett större stadsbibliotek i några månader 

men ändå vid upprepade tillfällen upplevt kränkande tillmälen. En del av dem är nedsättande, 

där besökaren använder uttryck som förminskar henne: ”[Det har varit] medelålders personer 

som [säger] ’men lilla gumman’ och verkligen sett ner på en för att man är ung tjej (…) det 

känns som det är vardagen”. Förminskningen har olika dimensioner då den dels tar fasta på 

hennes ungdom, dels hennes kön samtidigt som den också förminskar henne i yrkesrollen som 

bibliotekarie. Dessa tillmälen är inte den enda sortens ovälkomna verbala kränkningar hon 

upplevt från biblioteksbesökare: 

Isabell: Jag vet inte riktigt om man ska kalla det för sexuella trakasserier, men det 

jag har känt av som ung tjej, till exempel på kvällspassen när man står ensam i 

diskarna (…) har man fått frågor som är väldigt privata: ”när jobbar du nästa 

gång?”, ”är du singel? Så att sexuella trakasserier är det väl inte heller, (…) 

plötsligt liksom så faller yrkesrollen och de vill veta privata grejer och det känns 

inte okej. Och det är svårt att avstyra och vissa kan nästan bli förolämpade när man 

”alltså nu måste jag återgå till mitt jobb” (…) [D]et är väldigt många som vill 

tvinga på samtal när jag jobbar, alltså privata samtal. Och det har inte med böcker 

att göra och det är väl det jag upplevt som har varit obehagligt och liksom lite 

jobbigt, för jag vet inte hur jag ska hantera det. 

Isabell säger i citatet att hon inte är säker på om detta ska betraktas som sexuella trakasserier, 

men hon tycker att dessa situationer är obehagliga och har ingen självklar strategi för att hantera 

dem. Hon är ensam anställd i disken när det sker, vilket dels gör henne till måltavla för en 

besökare som önskar personlig kontakt, vilket gör att hon utsätts; dels gör det att situationen 

inte kan hanteras genom att gå därifrån eftersom hennes uppgift som anställd bibliotekarie är 

att vara tillgänglig i disken. Hon har heller ingen möjlighet att ta stöd av en kollega.  
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Isabell berättar också om en enskild besökare som vid upprepade tillfällen kommit med frågor 

rörande hennes privatliv: 

Isabell: [D]et var lite jobbigt för att han kom alltid först med någon biblioteksfråga 

och sedan började han ändå snacka en massa liksom ”vad gör du nu?”. Och sedan 

när jag blev lite obekväm, då började han fråga efter nya böcker som han ville få 

hjälp med att hitta. Han kom tre gånger och sedan har jag inte sett honom mer och 

jag tror han märkte att jag blev irriterad. Sista gången då var jag bara 

[irriterat/otåligt:] ”hm ja okej”, [han svarar:] ”oj, du kanske har annat att göra?”, 

”ja, lite” [skratt]. Sedan har han inte kommit tillbaka. Men han blev jätteknepig för 

han växlade medan vi pratade, alltså snackade privat och [frågade om] böcker. 

I: Var det när han märkte att du blev obekväm som han började prata böcker igen? 

Isabell: Mm, precis, när han märkte att jag sökte efter någon annan låntagare som 

kanske behövde hjälp eller någonting. Då liksom ”men du, den där boken”. 

I: Som att försöka hålla kvar dig? 

Isabell: Mm, precis. 

Eftersom hon är anställd vid biblioteket är det där denne besökare kan finna Isabell. Det är 

också på grund av hennes arbetsplats och arbetsuppgifter som han upptäckt henne. Och det är 

på grund av att hon i egenskap av biblioteksanställd finns tillgänglig att närma sig med frågor 

som han kan ta kontakt med henne. Biblioteket blir såtillvida en möjlighet och en täckmantel 

för en kontaktsökande civilperson som, till exempel, vill hitta en partner, kränka någon sexuellt 

eller på annat sätt ha uppmärksamhet från en kvinna. Lilian berättar om en man som vid 

upprepade tillfällen ger henne komplimanger: 

Lilian: [Det är] en man som ofta är här som säger att jag är vacker. Han började när 

jag var i hyllan och ställde upp böcker och så frågade han om han fick ställa sig 

upp och säga någonting till mig (…) Då skulle han börja med att säga att jag var 

väldigt vacker och han frågade också det här om jag har någon man och sådana 

saker. Men det går inte vidare utan han säger bara: ”var har du varit? Jag har inte 

sett dig på länge. Å vad du är vacker” och så.  

Flera av deltagarna i studien berättar om besökare som först frågat om något som rör böcker 

eller annat som helt klart faller inom ramarna för det biblioteket är till för, för att sedan ställa 

frågor om den biblioteksanställda. Rebecka berättar om en man, som frågat efter en ljudbok för 

att sedan börja ställa frågor om hennes person: 

Rebecka: [Det var] en man som frågade mig hur gammal jag var: ”Å är du ny 

här?” ”Hur gammal är du?” Och så sa jag 30. Han bara: ”30!?” …han pratade 

engelska så han bara: ”You don’t look like 30. How have you preserved yourself?” 

Och jag blev helt ställd: ”frågade han hur jag bevarade mig själv?!” (…) ”Det här 

är en jättekonstig fråga” (…) jag hade ju hjälpt honom med en fråga om en 

ljudbok.  

Py berättar om en man som ber om hjälp att hitta i bibliotekets musiksamling: 
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Py: …Och då gick jag ju bort med honom till musikskivorna och frågade ”vad 

tycker du om för musik?” och försökte luska ut vad det var för musik han var ute 

efter och han pratade väl på om musik och frågade själv ”tycker du det här är bra?” 

och jag svarade ”det kanske inte är riktigt min…” ja, men bara så här 

konverserade. Och så sedan när vi kom fram till musiken och jag började visa 

honom skivorna, då sa han så här ”nej, men det var inte därför jag ville, jag vill 

inte ha några skivor”. Så ropade han på [ett språk de båda behärskar] över hela 

biblioteket att ”jag älskar ju dig!”. Helt… [skratt] Jag bara ”Nej, nu räcker det” och 

så fick jag gå iväg till disken då och då ropade han ju vidare liksom, på [det språk 

de båda behärskar] då ”men jag älskar dig!” Så det där var ju en sådan där… alltså 

jag fattade ju inte att han spelade. Han pratade musik. Jag trodde ju jag var 

professionell hela vägen fram tills han sa att ”nej det var inte musiken, jag vill bara 

prata med dig för jag älskar dig”. Så där hade vi ju redan passerat gränsen, men jag 

fattade ju inte det… Så det är typexempel på sådant, där gränser är svårt att sätta 

och inse när man har passerat dem, just för att man tror att man gör sitt jobb eller 

man tror att de är intresserade av böcker eller ja, i det här fallet musik då. 

Vilka informationsbehov som kan tillgodoses på biblioteket finns det kunskap om hos dessa 

besökare och detta utnyttjar de för att tänja på gränserna tillräckligt för att försöka få andra icke-

biblioteksrelaterade behov tillfredsställda.  

Tora berättar om hur en biblioteksbesökare hon ber upphöra med att dricka alkohol inne på 

biblioteket samt högt uttrycka sina rasistiska åsikter över telefon kränker henne i affekt: 

Tora: [J]ag uppfattar det som att det var det, att jag la mig i hans samtal som han 

reagerade på. Då blev han väldigt arg och… jag minns inte exakt vad han sa, för 

det här var väl kanske två år sedan eller någonting. Men han ställer sig upp och, 

han är ganska mycket längre än jag och så var det som att han var så arg att han 

liksom stampade i golvet när han pratade med mig och sa… det enda som jag 

minns att han sa ordagrant var någonting om att jag skulle suga arabkuk. 

Tora blir i situationen utsatt för att hon tillrättavisar en besökare som bryter mot reglerna – att 

dricka alkohol är inte tillåtet – samt att hon vill upprätthålla bibliotekets trevliga stämning och 

skona bibliotekets andra besökare som kan ta illa vid sig av mannens rasistiska åsikter. Hans 

ordval i repliken mot Tora tyder på att han vill kränka henne som kvinna. 

Nära verbala muntliga närmanden, som är ovälkomna, finns en gråzon inom vilken 

komplimanger kan placeras. Mellan deltagarna råder inte konsensus huruvida komplimanger 

från biblioteksbesökare är välkomna eller ej och inte heller vilken typ av komplimanger som 

uppskattas eller inte. Py är generellt positivt inställd till komplimanger: 

Py: [V]ad är en komplimang och vad är att gå för långt? Ibland är det ju bara 

någon som vill komma fram och säga ”vilken jättefin klänning du hade på dig 

idag”. Det är klart att det är okej. Det är ju jättefint och det är ju bara att ta åt sig 

och säga ”tack, vad roligt att du tyckte det”. Att sedan veta när det är en 

komplimang som kanske gick lite för långt eller var lite… ja som inte var okej. Det 
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är jättesvårt att sätta den gränsen. För det finns så många variationer mellan en 

okej komplimang och när det blir sexuella trakasserier. 

Hon menar således att det finns en bredd i intentionerna med en komplimang, som sträcker sig 

från ren vänlighet till sexuella trakasserier. Att ge en komplimang är i viss mån att bli personlig 

med den en riktar den mot om en personlig relation inte redan finns. Komplimanggivandet 

minskar avståndet mellan givaren och mottagaren, tar bort eventuella formella aspekter av den 

relation som finns i just den interaktionen. Janice gör en åtskillnad mellan vilka hon gärna tar 

emot komplimanger ifrån och vilka hon inte tycker ska ge henne komplimanger, liksom vad det 

är okej att ge komplimang om till en bibliotekarie i hennes yrkesroll:  

Janice: Lite jobbigare tycker jag väl att det är när man får komplimanger av 

personer man inte känner. Det är en annan sak om det är en nära vän eller ens 

partner eller föräldrar. 

I: Men var det just komplimanger om utseendet som du upplever som ovälkomna, 

eller obehagliga? 

Janice: Ja, jamen faktiskt, … varför ska ni kommentera mitt utseende? 

Kommentera hellre, om ni vill ge mig en komplimang, i så fall beröm mig för mitt 

jobb om ni tycker att jag har varit hjälpsam eller så. Beröm mig för det i så fall. 

Att få uppskattning för sitt arbete är självklart roligt, men när komplimangerna från en besökare 

rör personen bakom yrkesrollen hamnar handlingen i en gråzon. Deltagarna menar också att det 

är svårare att hantera komplimanger än andra ovälkomna närmanden. Den sociala normen säger 

att vi ska vara tacksamma då någon ger oss en komplimang. Lilian kan tycka att komplimanger 

är acceptabla men att svårigheten är att veta avsändarens avsikt, vill de något mer än att ge en 

komplimang frågar hon sig. Vill de att det ska leda någonstans, för i så fall uppskattar hon inte 

komplimangen lika mycket. Den försätter henne snarare i en situation där hon inte vet vad 

komplimangen innebär. 

Verbala: skriftliga 

Det är inte enbart muntliga verbala kontaktförsök som biblioteksanställda råkar ut för. En av 

deltagarna berättar att en kollega fått en vänförfrågan på Facebook av en biblioteksbesökare 

och Lilian berättar om ett brev en besökare ber henne att översätta:  

Lilian: Förra veckan var det en man som…han började med att han gav mig ett 

papper han ville ha översatt. Han har också varit en ganska flitig besökare (…) Det 

är ett bekant ansikte. Och han pratar inte svenska nästan alls. (…) Och han bad mig 

översätta ett brev åt honom. ”Ja, men okej” tänkte jag. Alltså det går ju fort och 

enkelt. Så det kan jag väl göra. Sedan när jag sätter mig med det här brevet så var 

det ju av mer kontaktsökande, romantisk natur. Han hade förklarat att det var till en 

kvinna som inte pratar engelska så jag tänkte: ”ja, men det är då inte till mig i alla 

fall”. Sedan när jag lämnade över det till honom så var det ju det; Det var jag som 

var föremålet för det här brevet. Och det här var ett kontaktförsök från hans sida 
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och det är väl det närmaste någon har kommit, att någon har velat göra något mer 

av det. För han hoppades ju att vi skulle kunna gå ut och gå, promenera eller gå på 

kafé eller sådana saker. 

Janice berättar att en biblioteksbesökare på olika sätt försöker fånga henne(s uppmärksamhet): 

”En kille började uppvakta mig på olika sätt. Han gav mig komplimanger, kom med en blomma 

och lämnade lappar till mig med små kärleksförklaringar”. Besökaren använder sig av både 

muntliga och skriftliga närmanden och därtill en gest då han ger henne en blomma, som i ett 

annat sammanhang möjligen skulle anses romantisk. Janice har svårt att veta hur hon ska 

hantera detta eftersom hon saknar verktygen. Hon är vid detta tillfälle nyutbildad bibliotekarie, 

arbetar ensam på biblioteket och menar att ”[i] min yrkesroll ingår att vara trevlig och hjälpsam, 

därför tackade jag bara”. Hon är således låst av uppfattningen om hur en bibliotekarie ska vara 

i sin yrkesroll. 

Blickar  

En del manliga besökare sitter och stirrar på de kvinnliga biblioteksanställda. Biblioteket är en 

plats där det är fullt tillåtet att bara sitta, vilket innebär att vissa besökare även utnyttjar denna 

bibliotekets förmån för att titta på de biblioteksanställda när de arbetar. Lilian berättar om en 

besökare som hon stötte på utanför sitt hus och eftersom de kände igen varandra från biblioteket 

småpratade de. Dagen efter hade han lämnat ett vykort i hennes brevlåda. Detta hände för flera 

år sedan. Nu sitter han på biblioteket och tittar på henne. 

Lilian: [H]an kan vara väldigt mycket så här att han stirrar. Han vänder sig om när 

man har strumpbyxor på sig. Att han liksom stirrar och så där, att han alltid ska 

kolla på ens ben så. 

Py berättar om en man som dagligen besöker biblioteket och dagligen stirrar på henne när hon 

befinner sig i informationsdisken. Mannen har trakasserat henne på olika sätt under ett par års 

tid, men efter hot om att bli portad från biblioteket så har han ”begränsat” trakasserierna till att 

stirra. Eftersom det är tillåtet att vistas på biblioteket och stirrande av både besökare, anställda 

och bibliotekets ledning (Py har påtalat mannens beteende för sin chef) verkar anses som en 

aktivitet på gränsen mellan det tillåtna och otillåtna, så utnyttjar denna man denna gråzon: 

Py: Det började med att han ofta gick efter mig i biblioteket. Han hälsade i hand en 

gång också. Han började smyga efter mig och sedan stod han och tittade vid ett 

bord, stod han liksom och tittade ut mot disken där jag står och jobbar. Det kan han 

liksom göra flera… ja en halvtimme i rad liksom och bara står och stirrar 

verkligen. 
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De stirrande männen objektifierar de kvinnliga biblioteksanställda och projicerar sina erotiska 

fantasier på dem (Mulvey 1999, 837). Trots att blickarna besvärar dem som utsätts är beteendet 

normaliserat och anses, både hos biblioteksledning och anställda som något ganska harmlöst. 

Objektifiering av kvinnor är inget nytt under solen och stirrande män på bibliotek tycks inte 

ovanligt enligt deltagarnas berättelser. Därtill är det något som sker med ett ”betryggande” 

avstånd. 

 

Gester 

Förutom ord och blickar har några av deltagarna erfarit olika gester från biblioteksbesökare. I 

begreppet gest ryms handlingar som att överräcka en blomma, som framgår av Janice berättelse 

ovan, och att ställa sig på knä, alltså gester vars symbolvärde är romantiskt. En gest inom ramen 

för sexuella trakasserier skulle också kunna vara sexuellt konnoterad eller obscen. Py berättar 

om en man som vid ett tillfälle först bara tittat på henne utan att vilja ha hjälp med något för att 

vid ett annat tillfälle berätta att han drömt om henne: 

Py: Han hade sett oss på en resa tillsammans … där jag satt i bikini vid en pool och 

drack drinkar och han satt och tittade på mig och tänkte att han verkligen var 

lycklig [skratt] och jag var såhär ”okej, nu räcker det, jag måste jobba nu”. Så gick 

det några dagar, ja han höll sig alltid i biblioteket (…) Men sedan en dag kom han 

och sade ”det är min födelsedag, du måste gå ut och äta lunch med mig”. Och då 

ställde han sig på knä i biblioteket och tog min hand och bönade och bad att jag 

skulle följa med honom ut på lunch [skratt] vilket… då blev jag ju arg.  

Besökaren använder här olika sätt (blick, ord och gest) att göra ovälkomna närmanden mot Py 

vid ett flertal tillfällen. Trots att han med gesten att ställa sig på knä visar underdånighet har 

han för en stund makten över den situation han skapar eftersom han är den som agerar och Py 

den som är tvungen att reagera. Py övertar sedan kontrollen över situationen som initierats för 

att de båda befann sig på biblioteket, men med skilda förhoppningar om vad dagen skulle 

innehålla. 

Maria berättar om en man som på flera olika sätt under ett och samma tillfälle beter sig 

obehagligt: 

Maria: [Han] luktar starkt av sprit och … när jag ska visa honom de böcker han 

frågar efter släpper [han plötsligt] sin rullator, rätar på ryggen och kommer 

lufsande efter mig runt hyllorna. Han passar på att säga ”Du är väldigt fin, vet du 

om det?” Innan har han gjort tydligt och klart för mig att han tycker det är okej att 

prata om sex. Han påpekar att jag ser generad ut. Kanske blir jag lite upphetsad, 

undrar han. 

(…) 

[Han] tackade för att jag lånade ut de böcker han ville ha, stod kvar en stund och 
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såg på mig med ett obehagligt leende, blinkade sedan och pussade mot mig, fast i 

luften. 

Mannen tar en första kontakt med Maria genom att fråga efter böcker och det tillhör också 

hennes arbetsuppgifter som bibliotekarie att hjälpa honom med det. Mannen utnyttjar således 

sin rätt att som alla andra få vistas på biblioteket och närma sig en kvinnlig anställd med en 

fråga som rör innehållet i bibliotekets samling. Följden av hans fråga blir att Maria utför en 

arbetsuppgift, vilket han också utnyttjar genom att följa efter henne när hon utför den. Han 

använder biblioteket som täckmantel för att begå sexuella trakasserier. Hans gester - leendet, 

blinkningen och luftpussen – hade kunnat betraktas som flörtiga och välkomna i en annan 

kontext, men Maria är på sin arbetsplats och tycker att det är obehagligt och ovälkommet. Hon, 

liksom övriga deltagare i studien kan inte välja bort att bli trakasserade på sin arbetsplats dit 

alla och envar är välkomna. Besökaren, däremot, har gjort valet att gå till biblioteket och där 

trakassera en anställd vars arbetsuppgift det är att välkomna honom. 

Ett exempel på en gest som går mot det obscena bidrar Rebeckas utsaga med. Hon har precis 

börjat sin anställning på ett litet bibliotek: 

Rebecka: Jag tyckte att det var absolut mest obehagligt när det kom in en man som 

väldigt tydligt från början var intresserad av mig på platsen. Han var inte 

intresserad av någonting på biblioteket. … Han drog fram en stol till disken och 

satte sig för att fråga vem jag var. … Jag sa att jag var ny och vad jag hette och så 

där och han började kommentera mitt utseende och att jag var så söt och det ena 

med det tredje och sedan frågade han om jag var gift och då började jag inse att 

”det här är inte alls särskilt bekvämt”. … Och han tittade på mig och sedan 

slickade han sig om munnen. Å, det var så hemskt. 

Mannen slickar sig om munnen och riktar den mot Rebecka, vilket av sammanhanget kan 

tolkas som att han objektifierar henne och vill intaga henne. Gesten kan ses som en 

förlängning av den objektifierande blicken – att mannen med mimik kommunicerar sin 

sexuella fantasi. Han utnyttjar också biblioteket som en offentlig plats där alla får vara. Han är 

dock inte intresserad av något annat i biblioteket än den nya bibliotekarien. 

 

Fysiska trakasserier 

Exempel på kränkningar av biblioteksanställdas kroppar förekommer också i det material den 

här studien genererat. Pussar, kramar och regelrätta tafsningar där ”otillåtna kroppsdelar” rörs 

vid (definition enligt SAOL 14, 2015) och andra ovälkomna beröringar från 

biblioteksbesökare har förekommit.  
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Janice har blivit pussad på kinden av en låntagare. Samme man lade vid ett senare tillfälle 

armen runt hennes midja samtidigt som han försökte kyssa henne. Och han fortsätter, efter att 

Janice tydligt sagt ifrån, trakasserierna genom att kyssa hennes hand: 

Janice: En dag när biblioteket skulle stänga kom han fram till mig när alla andra 

besökare gått. Innan jag hann reagera pussade han mig på kinden och sedan sprang 

han därifrån. Jag stod snopen kvar utan att riktigt fatta vad som hänt. Dagen därpå 

kom han in och bad om ursäkt och jag tänkte att han nog hade märkt att jag inte 

uppskattat hans tilltag och att det inte skulle hända igen. Några dagar senare dröjde 

han än en gång kvar tills alla andra gått hem och då ställde han sig intill mig 

bakom informationsdisken, lade en arm runt min midja och böjde sig fram för att 

kyssa mig på munnen. Då var jag mer förberedd och knuffade undan honom, sedan 

sa jag argt ifrån att han inte fick göra så. Jag sa det flera gånger och han bad om 

ursäkt. Han räckte fram sin hand, och jag tog det som ett tecken på att han ville 

försäkra mig om att han hade förstått, så jag skakade hand med honom. Då tog han 

min hand och pussade den, sedan gick han. 

Biblioteksbesökaren i Janices berättelse är medveten om att det han gör mot henne är fel 

redan innan Janice säger ifrån. Här handlar det om sexuella trakasserier i lagens mening 

eftersom mannen medvetet fortsätter att kränka kvinnan (Gabinus Göranson et al. 2013, 58). 

Maria har varit med om en händelse som liknar det Janice beskriver. Hon berättar om en 

besökare som – precis som besökaren som trakasserat Janice - vid stängningen av biblioteket 

dröjt sig kvar en dag då Maria arbetat ensam i biblioteket: 

Maria: Jag säger att nu stänger biblioteket för idag och han är välkommen tillbaka 

… Han svarar inte. Jag tänker att han kanske inte förstår. Det är nära till dörrarna 

så jag går dit och öppnar åt honom. Då håller han fast mig bakifrån, kysser och 

slickar på min hals och min kind och klämmer på mina bröst. 

Biblioteksbesökaren tar här tillfället i akt när han får chansen att närma sig Maria bakifrån så 

att hon inte kan värja sig. Att mannen väntar tills andra besökare har gått tyder dock på att han 

planerat att kränka henne fysiskt och sexuellt. Situationen beskrivs av Maria som hastig, men 

under den korta tiden hinner mannen både beröva henne frihet genom att hålla fast henne och 

medelst både mun och händer förgripa sig på henne sexuellt.  

Det finns i den sexuellt kränkande handlingen en maktaspekt, där förövaren reducerar 

personen, och bibliotekspersonalen, till kropp (Sveen 2016, 82). Detta blir särskilt tydligt där 

förövaren tar på en persons kropp eftersom kropparna (både förövaren och offrets) hamnar i 

centrum för handlingen och blir påtagliga.  

Stalkning 

Att en besökare följer efter en biblioteksanställd inne på biblioteket förekommer, som i Marias 

berättelse under rubriken ”Gester” och Pys redogörelse under rubriken ”Blickar” tidigare i 
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kapitlet. Det är vanligt att en biblioteksanställd visar en besökare vägen till ett fysiskt verk i 

bibliotekets samling och det är också det som sker i Marias berättelse. Men kontexten – att 

mannen säger att hon är fin och frågar om hon är upphetsad medan han går efter henne – gör 

att hennes roll som guide blir till offer och mannen tar över makten eftersom han tvingar henne 

att ta ställning till om och hur hon ska agera i situationen. 

Några av deltagarna i studien har också stött på biblioteksbesökare, som tagit kontakt med dem 

på biblioteket, som sedan mött dem ute på stan och fortsatt de ovälkomna närmandena där. Den 

man som efter att aha blivit konfronterad slutat följa efter Py i biblioteket (men som fortfarande 

stirrar) började följa efter henne inne på Systembolaget när de sågs där. Utanför biblioteket 

tycker han att han inte behöver begränsa sig:  

Py: [Efter konfrontationen] slutade han ju prata med mig på biblioteket men (…) 

när han har sett mig på stan gör han ju likadant då. Vi sågs på Systemet en gång 

och då gick han ju också efter mig när jag gick och kollade efter viner och gick och 

viskade mitt namn … och ”du är sådan vacker flicka” och ja… 

Janice berättar också om en besökare som kommer fram till henne efter arbetet efter att ha 

gjort fysiska närmanden på biblioteket: 

Janice: Någon timme senare gick jag till busstationen för att vänta på bussen. Jag 

ställde mig innanför dörren och tittade ut genom ett fönster. Det var vinter och 

mörkt ute. [Orten jag jobbade på] är en liten ort och inte många vistas ute kvällstid. 

Då dök samma kille upp igen och öppnade dörren till busstationen och lutade sig 

in. Jag hann bli ganska rädd men han bad än en gång om ursäkt och räckte fram sin 

hand på samma sätt som tidigare. Vi skakade hand och återigen höll han min hand 

i ett hårt grepp och pussade den. Till min lättnad gick han sedan men jag var 

ganska uppskakad över hela situationen. Att han dök upp så där på busstationen 

där jag var helt ensam var väldigt obehagligt. 

Py berättar om en annan händelse där en man som gör ovälkomna närmanden inom ramen för 

hennes privatliv dyker upp på biblioteket när hon blockar honom på sociala medier. Även i den 

situationen blir hon låst av bibliotekets uppdrag att välkomna alla. Mannen, som här blir till 

biblioteksbesökare som gör ovälkomna närmanden, påverkar inte bara Pys utan också hennes 

arbetskamraters arbete och i förlängningen tar han tid från andra biblioteksbesökare: 

Py: I denna situation fick mina kollegor ofta komma till min undsättning genom att 

avbryta med olika grejer som ”jag var tvungen” att göra. 

 

Diskussion om typer av sexuella trakasserier 

Biblioteket är en arena där bibliotekspersonal och biblioteksbesökare interagerar både med 

varandra och sinsemellan. Det ligger i bibliotekets uppdrag och i bibliotekariens och 

biblioteksassistentens yrkesroll att ta emot alla. Biblioteket är en kravlös plats där det är tillåtet 
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att vistas utan att utföra en aktivitet eller samspela med andra. Detta möjliggör att besökare kan 

sitta och titta på personalen i vilket syfte det än må vara. I de fall interaktion sker mellan 

besökare och biblioteksanställda initieras den av en kontaktsökande handling av endera parten. 

Ibland är det besökaren som tar kontakt, vilket troligtvis är det mest förekommande, ibland 

bibliotekspersonalen. Poängen är att det på biblioteket i egenskap av offentlig plats och 

informationsförmedlande serviceinstitution är legitimt att ta kontakt med de anställda (och 

andra) och det tycks vara en starkt bidragande orsak, tillsammans med de biblioteksanställdas 

tillgänglighet, till att besökare också gör ovälkomna, sexuella närmanden. Det kan också ses på 

detta som att dessa närmanden möjliggörs. Vi kan inte heller bortse från att besökaren känner 

till de begränsningar biblioteksanställda har i sin yrkesroll. Förövarna verkar varken beredda 

på eller rädda för att få några repressalier på grund av sitt beteende. Att säga ifrån och värja sig 

är svårt för de anställda, vilket vi tar upp i kapitlet som berör de anställdas strategier för att 

hantera sexuella trakasserier. Och därför är de också lätta offer. 
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Att lära sig yrket – att lära sig hantera sexuella trakasserier  

Några deltagare anger att det inte finns några konkreta regler eller bestämmelser för hur en 

bibliotekarie eller biblioteksassistent ska bete sig i samspelet med besökarna. Det är inte heller 

något som chefer direkt påpekar eller som lärs ut på utbildningen, menar de. 

I intervjuerna framkommer det att det är svårt att dra en gräns för sitt samtal/samspel med 

besökarna. Vissa menar att gränsen går vid det personliga eller det privata. I intervjuerna frågar 

vi om det personliga, ofta görs en distinktion mellan att vara personlig och privat, men det är 

flera som menar att det är problematiskt att vara personlig. Den bedömningen om hur personlig 

en ska vara kan till viss del förstås med begreppet bibliotekariens praktiska klokhet, som Eva 

Schwartz (2015, 9) menar är:  

Ett kunnande som kräver erfarenhet och fingertoppskänsla, en insikt i när, hur och 

varför man ska göra det ena eller det andra, hur länge man får stanna kvar vid ett 

ärende, hur nära man får komma en ”låntagare” och hur mycket ansvar man ska ta. 

 

Dessa bedömningar är inte fullt ut gemensamma för gruppen biblioteksanställda utan vi kan se 

individuella variationer hos våra deltagare och därför är denna klokskap inte gemensam för 

yrkeskåren. Olika personer gör olika bedömningar i olika situationer. Därför skulle vi kunna 

tala om bibliotekariernas individuella praktiska klokhet som något som förvärvas genom 

praktisk yrkesutövning. Parallellt ser vi gemensamma drag i denna klokskap och eftersom 

bibliotekspersonalen verkar inom en ram skapad av lagar, institutioner, diskurser och ideologi 

blir många individuella erfarenheter också kollektiva. 

Vi kan i vårt material se hur denna erfarenhet eller klokhet även kan ses i ljuset av sexuella 

trakasserier; deltagare vittnar om hur de med åren lärt sig ett beteende för att försöka förhindra 

att de blir utsatta för sexuella trakasserier. Denna inlärning sker dels genom egna upplevda 

erfarenheter och är något som förärvas genom kollegiala tips, råd och erfarenhetsutbyten. Good 

och Cooper (2016, 452) menar att det förekommer att anställda känner ansvar för att själv klara 

av att hantera sexuella trakasserier från besökare och att de då införskaffar den kunskapen från 

egna erfarenheter och kollegor.  

Lilian är en biblioteksanställd som genom egna erfarenheter förändrat sitt sätt att bete sig mot 

besökare. Hon var med om en besökare som försökte pussa henne på munnen men som, på 

grund av att hon avvärjde, i stället pussade henne på kinden. Innan pussen bad han om en kram, 

vilket hon gav honom. Erfarenheten av vad en kram kan leda till gör att Lilian numera inte 

kramar besökare, vilket kan ses som ett slags praktisk klokhet.  



   

40 

Lilian: Det är klart att jag visste att det inte ingick i min yrkesroll att krama 

besökare men nu skulle jag känna mer att det här går utanför vad jag är här för att 

göra. (…) Jag är mer säker i min professionella roll nu så det känns mer som att jag 

är bibliotekarie. Det här är en besökare. Jag kan ha distans på ett annat sätt än vad 

jag kunde från början (…) [kramar] har jag sagt nej till här inne sedan, när de har 

försökt, då har jag sagt nej till kramar. Då tar jag i hand i stället. 

 

Även när det kommer till hur hon ska hantera situationer med obehagliga besökare så säger 

Rebecka att det är något en lär sig allteftersom. Samma sak när det handlar om att veta var 

gränsen går och hur en ska bete sig mot vissa besökare. Det är något som hon lärt sig med 

tiden:  

Rebecka: Jag tycker att som ny på ett jobb, oavsett vilket jobb det är, i det här 

serviceyrket som det är, så lärde jag mig att jag inte kan vara övertrevlig.  

(…) 

i ett serviceyrke tror jag det är svårt att i början veta var gränsen går. (…) Du ska 

liksom inte vara överentusiastisk. Det är ju jättetrå… det är ju hemskt att det är så. 

Men det tar ju ett tag att hitta sin roll.  

 

Samtidigt finns det en deltagare i studien som arbetat flera år i yrket, men som inte tycker sig 

ha lärt sig; att inte ha lärt sig av sina erfarenheter, att inte anamma strategier utan att fortsätta 

med samma bemötande som tidigare. Py har jobbat på bibliotek i över tio år och säger att hon 

borde ha lärt sig något av sina misstag. ”Misstagen” hon säger sig ha gjort är att ha varit trevlig 

och hjälpsam mot personer som sedan trakasserat henne sexuellt. Hon pratar om att hon borde 

ha en sådan blick att hon ska kunna urskilja personer som är möjliga trakasserare och på så vis 

kunna skilja på potentiella trakasserare och vanliga besökare. De vanliga besökarna utan 

trakasserande uppsåt skulle då utifrån denna blick kunna bemötas trevligt och öppet, i enlighet 

med rollen, medan de potentiella trakasserarna istället får ett mer tillbakadraget bemötande. 

Vanliga besökare kan hon ta i hand, men de som har tänkt trakassera henne kan hon, om hon 

skulle kunna urskilja dem, undvika att ta i hand. På så sätt skulle hon undvika att bli utsatt. 

Samtidigt är hon inte övertygad om att det överhuvudtaget går att urskilja vem som kommer att 

begå sexuella trakasserier. Detta resonemang leder till att Py blir ansvarig för att skydda sig 

själv från situationen. Det blir hon som ska kunna avgöra vilka som skulle kunna börja hänga 

efter henne.  

Py: Det tror jag inte att jag gör [anpassar sitt beteende på grund av tidigare 

upplevelse av sexuella trakasserier]. Vilket kanske är lite dumt för ibland tycker 

jag att jag borde lära mig av mina misstag. (…) Och det [vilka som vill ha privat 

kontakt, möjliga trakasserare] kanske jag borde se, jag borde se det snabbare än 

vad jag gör. Men jag tror ju alltid gott om alla människor och det har ju inte riktigt 

förändrats där heller utan jag tror fortfarande gott om människor. (…) och det 

[besökare som vill ta i hand för att de vill ta på henne, inte för att hälsa] måste jag 
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väl lära mig att se igenom lite snabbare på något sätt. Så att jag inte får de där 

förföljarna efter mig. 

I: Tycker du att det går att urskilja? 

Py: Kanske. Jag vet inte. Jag lyckas ju inte i alla fall. Jag vet inte riktigt. 

 

Ett annat sätt att lära sig hantera besökare och sexuella trakasserier på är genom kollegor. Det 

sker kollegiala samspel när det gäller att hantera sexuella trakasserier och kollegorna spelar 

också en roll i överförande av tyst kunskap/praktisk klokhet. Normer kring sexuella trakasserier 

är också något som överförs kollegor emellan. I Isabells fall är reaktionen från kollegorna att 

de skrattar och skämtar när hon tar upp frågan om flirtande besökare. Hennes kollegor ser inte 

allvarligt på saken och det kan vara en uppfattning som överförs till Isabell; att skämta bort det 

blir ett sätt att hantera det: 

I: Har du pratat med någon kollega om det? 

Isabell: Ja, det har jag gjort och det är också lite roligt när jag har sagt att någon 

låntagare flörtat med mig så säger mina äldre kollegor bara: ”ja, det var ju 

längesedan någon gjorde så” typ. Och försöker skämta bort det och det är väl så 

man får hantera det på något vis. 

 

Kollegor kan också bekräfta ens egen uppfattning om vad som är rätt sätt att hantera en ”jobbig 

låntagare”, som i citatet nedan.  

I: Har du och dina kollegor samma uppfattning om var gränsen för besökarnas 

beteende går? (…) Är det något ni pratar om med varandra? 

Isabell: Ja, ibland kommer det på tal. Om man berättar om en situation till exempel 

och då är det de flesta som: ”jamen, det där var väl inte okej”. Jag hanterade den 

situationen på ett visst sätt. ”Så skulle jag nog också ha gjort ifall jag var du” om 

det har varit någon jobbig låntagare eller någonting. 

 

Kollegor kan även varna varandra för vissa besökare. Besökaren blir då någon som ska bemötas 

på ett annat sätt än det gängse. Rebecka fick tips från en kollega om vilka kända besökare som 

hon inte skulle vara för trevlig mot samt rådet att hon överhuvudtaget inte skulle vara för trevlig 

mot folk. 

I: Pratar ni kollegor emellan om hur man löser vissa problem med besökare? 

Rebecka: Jo, vi gjorde det i alla fall på mitt förra jobb. (…) Jag vet att [på 

biblioteket där jag jobbade förut] hade jag en kollega som varit med om 

jättemycket. En karl som hade följt efter henne i flera, flera månader. Usch. Hon sa 

såhär: ”att det kan ju bli så här, du måste lära dig att hantera det för det kan hända. 

Och du måste vara uppmärksam. Hon sa åt mig att inte vara för trevlig mot folk, 

för du vet inte hur de är. Vissa är jätteknäppa här.” (…) Oftast är det äldre kollegor 

som har jobbat längre i branschen och kanske även äldre kvinnor, så säger de lite 

hur en ska… 
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Att inte vara för trevlig – olika typer av skuld- och skambelägganden  

Rebecka: Utan det fick man veta i början att: ”den och den personen ska du inte 

vara för trevlig med eller mot för den kan då misstolka det”. 

 

Ett återkommande tema är att vara för trevlig och att det är något bibliotekspersonalen inte ska 

vara om den vill undvika att bli utsatt för sexuella trakasserier. Det är något som kollegor kan 

varna en för, men det kan även, enligt flera informanter, läras in med tiden. En praktisk klokhet 

som Rebecka förvärvat är att inte vara övertrevlig. Detta kan ses som en del av hennes 

individuella praktiska klokhet, som förvisso delas av fler biblioteksanställda i vårt material.  

Till exempel säger Rebecka att hon lärt sig att en inte måste vara övertrevlig mot alla, hon måste 

inte le mot alla, hon kan säga hej utan att le eftersom hon inte vet vilken besökare hon talar 

med. Hon vet inte om besökaren kommer att ta tillfället i akt att begå sexuella trakasserier. 

Rebecka: Alltså man lär sig eftersom. Precis i början när jag jobbade. Då visade 

jag väldigt mycket välvilja tror jag. Jag menar du behöver inte vara övertrevlig mot 

alla. Du kan absolut le men du måste lära dig att ta ett steg tillbaka men ändå vara 

trevlig.  

(…) 

I: Vad händer om man är för trevlig tänker du? 

Rebecka: (…) men då om jag är övertrevlig så kanske de kan tro att man flörtar 

eller något. 

 

En besökare ställde en personlig fråga som även kan ses som en komplimang. Han tyckte att 

hon såg ung ut för sin ålder och frågade Rebecka hur hon bevarat sig så väl. I den situationen 

kände hon att hon inte fick uppmuntra honom till att gå in på mer personliga frågor. Hon tycker 

att sitt synsätt är hemskt, men arbetar samtidigt efter det för att undvika att bli en måltavla för 

personliga frågor. Den uppfattning som skymtar här är att bibliotekspersonal kan uppmuntra 

besökare i riktningen mot mer personliga frågor. Att personalen är aktiva i skapande av sexuella 

trakasserier eftersom besökarna triggas till att begå dem om personalen är för trevlig eller 

uppmuntrande. Rebecka menar att ”[d]et är också hemskt men jag kände att jag får inte heller 

uppmuntra honom nu till att säga någonting mer och prata om ännu mer personliga frågor.” 

Även Janice tänker i samma banor: ”alltså jag har väl ifrågasatt mitt eget beteende. Var jag för 

trevlig? Har jag uppmuntrat honom på något sätt?” 

Att vara för trevlig kan tolkas som att hon har uppmuntrat förövaren till sexuella trakasserier. 

Eller så kan det ses som att bibliotekets aktörskap och trevlighet väcker besökarens vilja att 

trakassera. Bibliotekspersonalen blir genom detta tankesätt skyldig till trakasserierna medan 

förövaren blir offer för bibliotekspersonalens uppmuntran. Även Rebecka har internaliserat 
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synsättet att hon bär skuld till situationer där hon är för trevlig. På samma gång är hon medveten 

om skuldbeläggandet och kan distansera sig från skulden och se att hon sköter sitt jobb. Där det 

ingår att vara trevlig. 

Rebecka: Jag har i alla fall blivit så att du skuldbelägger dig själv, du bara: ”men 

gud, var jag väldigt övertrevlig så att det nästan verkade som att jag flörtade med 

den här personen?” Men jag vet ju hur jag är när jag flörtar. Men jag är ändå 

rationell i efterhand. 

I: Tänker du så? 

Rebecka: Ja, jag vet att jag tänkte det efteråt: ”Var jag övertrevlig nu eller har jag 

träffat den här personen? Har han varit in förut? Sådana saker att man har varit så 

eller att man direkt tänker på vad man själv gjort. Och så börjar man tänka att: 

”nej, det är det inte. Jag är bara på mitt jobb. Jag sköter mitt jobb.” 

 

När väl trakasserier ägt rum så ifrågasätter deltagarna sin egen del i det hela och lägger skulden 

på sig själva och sitt eget beteende. Har de varit för trevliga, har de uppmuntrat låntagaren. Är 

ansvaret för situationen deras? 

Janice blev uppvaktad och sexuellt trakasserad av en besökare. Situationen eskalerade. Han 

började med att ge komplimanger. Han kom förbi med lappar och blommor. Det slutade med 

att han höll fast henne och pussade henne på kinden, väntade på henne på busshållplatsen och 

gjorde närmanden även där. Hon upplevde att han passerat hennes gräns när han kom med 

blomman och lappen och tolkar nu, med vetskapen om att han skulle komma att fysiskt antasta 

henne senare, om den situationen som en situation där hon borde ha sagt ifrån och tydligare 

visat att hon inte var intresserad. Ansvaret och skulden lägger hon på sig själv. 

Janice: Det bästa hade kanske varit om jag hade satt ner foten där och då och säga. 

”jag är inte intresserad”. Men jag blev väl kanske lite smickrad men också väldigt 

obekväm och så står man där i situationen och tar emot blomman och bara (…) 

sedan i efterhand: ”men gud varför sa jag inte ifrån eller varför visade jag inte 

tydligare att jag inte ville ha blomman eller att jag inte var intresserad?”. 

 

Även Lilian visar tecken på att lägga ansvaret på sig själv för att ha blivit antastad. Hon kände 

sig inte kränkt över att en man tog henne på bröstet för hon tolkade det som att han hade råkat 

ta fel. I efterhand förstår hon att hans avsikt hade varit just detta eftersom han betett sig likadant 

mot en kollega. Hennes tolkning av vem som bär ansvaret i situationen hamnar i någon mån på 

sig själv: 

Lilian: Jag blev inte rädd och jag kände mig inte kränkt, smutsig så, utan det var 

bara att: ”oj, det här hände” och ”hur hade jag kunnat stoppa det tidigare”. Kunde 

jag ha varit tydligare med den här mannen? (…) Likadant med han som kom med 

brevet. Många skulle ju ha stoppat honom redan där: ”det här är inte mitt jobb, det 
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här är inte en del av mitt jobb”. 

 

I den sista kommentarer kan vi se hur hon genom att göra yrkesrollen lite större, att utöka den 

till att hjälpa en låntagare med att översätta ett privat brev, också tar på sig ansvaret för att säga 

stopp i tid. Genom att hon tar på sig den här, som hon ser det, privata uppgiften så blir hon på 

ett sätt skyldig till att han därefter uppvaktar henne. Det är en möjlig tolkning av hennes 

resonemang.   

Känslan av skuld får konsekvenser för Janice: den hindrar henne från att prata med någon 

överhuvudtaget. Hennes chef vågar hon inte prata med heller eftersom hon är rädd att de ska 

tycka att hon får skylla sig själv. 

I: Du tog aldrig upp med någon chef, det som hände. (…)  

Janice: Fast det är ju jättesvårt för mitt förstånd säger liksom att det borde jag väl 

kanske ha berättat för min chef men min känsla var att jag inte riktigt vågade göra 

det. Och det är inte så att jag inte hade någon bra relation till min chef utan det var 

mest så här att jag kanske får skylla mig själv att jag inte har att ner foten tidigare 

[vår kursivering].  

 

En annan typ av skuldbeläggande är att deltagarna i studien visar att de varit naiva inför att 

besökare skulle kunna syssla med sexuella trakasserier överhuvudtaget. Att deras aningslöshet 

gjort att de inte kunnat förstå vartåt det barkade och att därmed kunna sätta stopp för det 

inträffade: 

Lilian: Men då frågade han om han fick en kram. Och jag var ung och dum så jag 

sa: ”okej, det går väl bra”. Kramade honom och då försökte han kyssa mig [vår 

kursivering]. 

 

En annan typ av skuldbeläggande kommer från kollegor och chefer. De lägger både skuld och 

ansvar på den som upplevt trakasserier: 

Maria: När det gällde den andra händelsen sa [kollegan] att man kanske inte ska 

vara för trevlig. Sedan sa han något om att vara proffsig och lagom. Jag är osäker 

på vad han försökte göra, om han försökte vara till hjälp eller inte. 

 

Citatet ovan handlar om två incidenter som Maria varit med om. Det återkommande temat om 

att vara för trevlig finns här också. Här lägger kollegan skulden på Maria, som han insinuerar 

varit för trevlig mot besökaren som höll fast henne, slickade och pussade henne på halsen och 

tog henne på brösten. Att kollegor kan både stötta och skuldbelägga har vi fått flera utsagor om.  

Att lägga aktörskapet på den anställde är också ett sätt att ge den anställde skuld. Lillian 

upplever sig uppvaktad av en besökare som frågat ut henne och visat tydligt intresse för henne 
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under en viss tid. Hon tar upp situationen med sin chef. Chefen lägger till viss del över ansvaret 

för att lösa situationen på Lilian: ”Hon tycker att jag ska vara tydlig så klart, dels med den här 

mannen då, att jag har inget romantiskt intresse för honom”. 

Skam är också något som kommer upp i intervjuerna och skammen ses som orsakad av 

skuldkänslan, av att ha varit ansvarig, oförsiktig, otydlig eller uppmuntrande. Janice är rädd att 

andra ska ge henne skulden och säga att hon får skylla sig själv. Hon känner skam samtidigt 

som hon rationellt vet att hon inte har något att skämmas för. Det är omgivningens skuld- och 

skambeläggande hon är rädd för på samma gång som hon, som vi tidigare sett, anklagar sig 

själv för att inte ha sagt ifrån tillräckligt mycket. Vi frågade henne varför hon inte vill berätta 

för någon om de sexuella trakasserierna hon varit med om: 

Janice: Jag har inget jättebra svar mer än att jag nog skäms litegrann. Sen ska jag 

väl inte göra det. Det borde jag väl inte göra. Jag har ju inget att skämmas för, men 

det är ändå något jag gör. (…) Att jag är rädd att någon ska säga ”skyll dig själv”. 

Så tror jag inte att någon ska göra men jag tror att det är där skammen kommer 

ifrån. Att jag är rädd att någon ska tycka att det är mitt eget fel, typ. 

 

Att vara för trevlig och att inte säga ifrån innebär för båda två att bibliotekspersonalen ser sig 

själva som aktiva aktörer i dessa situationer. Deras eget agerande påverkar situationens utgång.  

Påförande av skuld och skam är en av härskarteknikerna som Berit Ås myntade och vi kan se 

att det fungerar hämmande på bibliotekspersonalen som på grund av skuldkänslor blir mindre 

handlingsbenägna för att stoppa de sexuella trakasserierna. Att inte vilja prata med någon om 

vad en blivit utsatt för är/har varit2 ett vanligt fenomen inom sexualbrott (Sveen 2016, 124) på 

grund av skam och skuldkänslor. Som vi kunde se så kommer skammen och skulden mot 

bibliotekspersonalen från flera håll: från kollegor, från chefen och inte minst i internaliserad 

form.  

Samtidigt finns det hos flera av informanterna en förståelse av sexuella trakasserier som något 

som kvinnor i allmänhet utsätts för – av män i allmänhet. Isabell, Rebecka och Tora menar att 

sexuella trakasserier är något som finns utanför biblioteket och är ett samhällsproblem. Även 

Camilla, Maria, Lilian, Py och Janice ser att sexuella trakasserier är något som drabbar dem 

som kvinnor. När problemet flyttas från individnivå till strukturell nivå blir det också ett 

synliggörande av den struktur som kan tänkas ligga bakom (Larkin 1997, 118). Att se att det är 

                                                           
2 #metoo är ett slags upprop där framförallt kvinnor berättar om sexuella trakasserier och övergrepp som de 
utsatts för. Uppropet bidrar till att lyfta bort skulden och skammen från offren och lägga den på förövaren 
istället. Det kan tänkas att det kommer att påverka synen på offer, skam och skuld. 
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ett strukturellt problem verkar inte automatiskt skona en från normalisering och internaliserad 

skuld- och skambeläggning.  

 

Att säga till – ska man säga något? 

De strategier som beskrivs i nästa kapitel är sådana som används istället för att säga till. Att 

säga till är dock en strategi som används för att få besökare att upphöra med sina trakasserier. 

Ofta med önskat resultat; den som trakasserar slutar. Fysiska kränkningar är de som 

informanterna först kommer att tänka på när de ska berätta om vilka sexuella trakasserier de 

utsatts för. Det är också dessa som är lättast att reagera på. Reaktionen sker omedelbart: 

Lilian: Och så lägger han handen på mitt bröst och sedan så ska han ju pussa mig. 

Och jag säger väldigt tydligt: ’Nej. Nej. Nej.’ Och då backar han ju och sedan är 

det väl inte mer med det. 

Maria: … då jag blev fasthållen, tänkte jag att det här händer inte. När jag insåg att 

det gjorde det kröp jag instinktivt ihop, men lika snabbt försökte jag värja mig. Jag 

puttade upp dörrarna och skrek ”ut härifrån”!  

 

Trakasseraren gör också det; träder ut och försvinner och han har inte synts på biblioteket sedan 

dess. Py som förföljts och fortfarande förföljs av en man, både inne på biblioteket och på stan, 

som viskar efter henne och tittar intensivt/stirrar, tar först upp frågan med cheferna som ska ”ta 

ett snack med honom”. Han dyker emellertid även upp när cheferna inte är där och innan de har 

hunnit prata med honom så riktar hon själv en uppmaning till honom:  

Py: Det var en gång…och han gick helt enkelt för långt och då sa jag till honom 

själv på skarpen att ”jag har anmält dej till mina chefer som ska ta ett snack med 

dej om du fortsätter på det här sättet”. Då slutade han ju prata med mig på 

biblioteket men däremot har det ju blivit att han har, när han har sett mig på stan 

gör han ju likadant då. 

 

Att säga till gav ett visst resultat. Han slutade tilltala henne - på biblioteket - men han fortsätter 

att komma till biblioteket (möjligen enbart) för att titta på henne. Vad han gör när han är där är 

att läsa tidningen samt att iaktta henne. Besökarens intentioner är svåra att bedöma, men det 

kan vara så att biblioteket används som täckmantel för att stalka Py.  

En handskakning kan också ske med en annan intention än att hälsa. Det kan även vara ett sätt 

för besökaren att få fysisk kontakt. Py ställs ibland inför frågan huruvida besökaren vill skaka 

hand för att hälsa eller för att ta på henne. Hon har försökt använda sig av olika strategier. Att 

säga nej till handskakning, det vill säga att se till att trakasserier inte kan uppstå, är ingen 

framkomlig väg eftersom det kan uppfattas som respektlöst och rasistiskt har Py erfarit. Den 
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strategi hon numera använder är att ge en liten handskakning, dra bort handen och säga att det 

räcker så fort hon inser att besökaren tar i hand för att ta på hennes hand. Därefter gör hon en 

avledande manöver genom att byta samtalsämne och gå in på biblioteksärendet besökaren antas 

ha.  

Janice, som blir utsatt av flera fysiska närmanden, reagerar med att först säga till på skarpen 

och när det upprepas så knuffar hon bort förövaren. 

Janice: … så då knuffade jag ju bort honom och så sa jag verkligen ifrån på 

skarpen [bestämd röst]: ”nej, du får inte göra såhär, gör inte om det”, typ, ”jag är 

inte intresserad”. Så att då tycker jag att, då sa jag [ifrån] väldigt tydligt. Och även 

med den här killen som till slut blev arg… då sa jag ju också att [bestämd röst] 

”nej, det finns ingenting du kan göra, jag är inte intresserad och jag kommer inte 

att bli det heller”, så att ja då sa jag ju ifrån. Och jag knuffade ju även bort honom, 

han kom ju ganska nära så jag knuffade ju bort honom, liksom i bröstkorgen för att 

få bort honom från mig. 

 

Den förövaren slutade inte utan närmade sig Janice en gång till, i busskuren efter jobbet.  

Det är dock långt ifrån självklart att säga till. Lågintensiva sexuella trakasserier av typen blickar, 

stirrande, privata frågor, inviter och dylikt har deltagarna svårare att säga till om. De uppfattas 

som särskilt svåra att hantera och två informanter frågar oss vad vi tycker. Att de frågar oss 

uppfattar vi som både osäkerhet om, och intresse för, hur dessa beteenden ska hanteras.  

Camilla: Tycker du att du skulle ha [sagt till]? För det där har vi pratat om. Det är 

därför jag frågar. Ska man säga något? 

 

Isabell: Alltså det är ju svårt. Vad ska man göra? Alltså jag försöker bara släta över 

det och typ ”jamen nu måste jag gå och jobba”. Jag vet inte. Men hur tror ni att ni 

skulle hantera det? 

(…) 

Ja, alltså för jag är själv osäker. Alltså när är det okej att säga ”nej”. 

 

Py tycker det är i sin ordning att säga ifrån och har heller inte svårt att göra det. Men hon 

uppfattar det som om hon borde säga till tidigare. Lilian tycker det är svårt att veta vad hon ska 

säga, men har ändå genom erfarenhet fått kunskap om vilken sorts svar som fungerar. 

Py: Jag låter det antagligen gå lite för långt innan jag med bestämdhet säger ifrån, 

men jag är ju inte rädd för att säga ifrån heller för att jag säger ju verkligen ifrån. 

Och det är väl det som har gjort så att de gångerna det har hänt mig så har inte 

cheferna behövt ta i det för då har jag ofta sagt ifrån på ett sådant sätt som gör att 

det har upphört. För att besökarna blir mer rädd för mig än jag blir för dem. Det 

låter ju hemskt på något sätt, men bra också. 

Lilian: …jag tycker att det är jättesvårt, vad säger man? Jag har blivit bättre på att 

säga att det är en privat fråga. ”Det där hör inte hit”. Det blir ju lätt att man säger: 
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”Nej, jag är inte gift!” och då är det ju igång. Då är det som att: ”jaha, varför inte 

det då?” och ”När ska du gifta dig?” ”varför inte?” och sådär.  

 

Under intervjun med Camilla tar vi upp egna erfarenheter av en stirrande besökare och hon 

menar att vi hade kunnat säga till - på ett vänligt sätt. Här kommer bibliotekarierollen in, att 

vara vänlig mot besökarna, även när en säger ifrån. 

Camilla: Jo, men då hade du, eftersom du hade en kollega, hade du i alla fall kunna 

säga att: ”du får gärna sätta dig någon annanstans.” för man kan ju säga på ett 

vänligt sätt. ”Jag har svårt att jobba när du tittar på mig sådär”. Man kan ju säga 

det på olika sätt: ”sitt inte och stirra på mig din slusk.”  

 

Att vara professionell och att säga ifrån verkar ibland stå i motsats till varandra. För att förstå 

hur det här hänger ihop måste vi förstå hur den professionella bibliotekarieanställda uppträder. 

I intervjuerna framgår det att ett bra, professionellt, bemötande är att vara trevlig och 

välkomnande, korrekt, glad, hjälpsam, öppen, välkomna alla till biblioteket, vara personlig när 

det gäller boktips och eventuellt annat om besökaren inte har för avsikt att trakassera dem. Att 

säga ifrån är att sätta en gräns mot besökaren, att göra den uppmärksam på att den gjort något 

fel och på något sätt står det i kontrast mot bibliotekarierollen.  

Camilla föreslår att vi hade kunnat säga ifrån på ett trevligt sätt. Annars verkar att säga ifrån 

vid sexuella trakasserier och att vara professionell krocka med varandra och flera säger också 

att de tycker att det är svårare att säga ifrån när de är i arbetsrollen än när de är sina privata jag 

utanför arbetet.  

Under intervjuerna kommer vi ibland in på frågan om vem som utsätts för de sexuella 

trakasserierna. De som svarat på den frågan säger att det är de personligen som blivit utsatta, 

inte biblioteket. De har inte samma handlingsutrymme i yrkesrollen som privat eftersom de 

förväntas vara trevliga mot alla besökare. På något sätt har besökaren tvingat in den 

biblioteksanställda i sin privatperson genom sin privata fråga, men den biblioteksanställda kan 

inte gå utanför sin roll och bli personlig. 

Att för den biblioteksanställda säga ifrån är också på sätt och vis att bli mer personlig med en 

person, som den inte vill vara personlig med överhuvudtaget. Eftersom det är privatpersonen 

besökaren vill komma åt genom personliga frågor av typen ”vill du träffas?” blir det även 

privatpersonen som svarar, och blottläggs, när den säger till. Hon tvingas gå utanför rollen för 

att säga till. Det är därför det blir så svårt att säga till. Isabells resonemang fångar denna 

svårighet: 
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I: Ja vad tänker du [när det är okej att säga nej]? 

Isabell: [suck] Ja, det är väldigt svårt. Just det här att man måste ju fortfarande vara 

professionell. Ah, alltså det är så himla svårt. För jag brukar bara ignorera det och 

sopa det under mattan.  
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Andra strategier för att hantera och undvika sexuella trakasserier 

Biblioteksarbete kan ses som ett servicearbete, vilket berörs i kapitlet ”Bibliotekets och 

biblioteksarbetarnas uppdrag”. När det kommer till strategier som de biblioteksanställda tar till 

för att hantera sexuella trakasserier så påminner de om andra servicearbetares strategier. 

Samtidigt har de inslag som gör dem biblioteksspecifika.  

Varifrån kommer dessa strategier? Dana Yagil (2008) har sammanställt forskning om sexuella 

trakasserier i serviceyrken. Hon hävdar att direkt konfrontation med besökare som beter sig illa 

inte ingår i serviceyrket i sig. I kapitlet om yrkesrollen tog vi upp detta; att biblioteksarbetaren 

ska ha ett trevligt bemötande trots att besökaren inte alltid är lika trevlig. Att säga ifrån bryter 

mot denna yrkesroll. Att säga ifrån kan även göra att den anställda riskerar klagomål från 

besökare och negativa jobbreferenser. Detta är även något som en deltagare i studien uppger 

som skäl till att inte säga ifrån: när hon var vikarie har hon varit rädd för att vara otrevlig mot 

besökare just för att undvika klagomål och hon ville inte heller ta upp frågan med chefen för att 

inte bli förknippad med något negativt. En annan anledning som en deltagare anger till att inte 

konfrontera besökare är rädsla för att trakasserierna ska eskalera. Även om direkt konfrontation 

mot besökare som betett sig dåligt förekommer hos studiens deltagare så är andra strategier 

betydligt vanligare. 

Flera av de strategier som nämns i Yagils forskningsöversikt är sådana som de 

biblioteksanställda i studien använder. Yagil delar upp strategierna i tre områden: att lösa 

problemet som går ut på att se till att besökaren inte begår trakasserierna, att undvika 

situationer/personer som kan tänkas leda till sexuella trakasserier samt att söka stöd hos 

kollegor, besökare och arbetsledning. 

I kapitlet om bibliotekariens praktiska klokhet berörs hur vissa strategier lärs in genom åren 

eller förväntas förvärvas. Egna erfarenheter, kollegors och chefers gensvar skapar en förståelse 

för hur sexuella trakasserier kan hanteras och förebyggas. Detta blir till strategier som 

biblioteksanställda begagnar sig av, både medvetet och omedvetet. Det går inte heller att bortse 

från att sexuella trakasserier är något som de biblioteksanställda även stött på utanför biblioteket 

och då anammat strategier. Vad som skiljer vanliga strategier från dem informanterna använder 

utanför yrket är att de i rollen som bibliotekarier och biblioteksassistenter har andra typer av 

handlingsutrymme. Det är mera begränsat på många sätt. 
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Problemlösande strategier – att se till att besökaren inte begår sexuella trakasserier 

Problemlösande strategier används för att se till att besökaren inte begår sexuella trakasserier 

(Yagil 2008, 147). I detta finns en implicit förståelse av sexuella trakasserier som något som 

skapas i stunden och frammanas av de biblioteksanställda. De problemlösande strategier som 

förekommer bland informanterna är att: klä sig på ett visst sätt, inte bli för personlig, inte 

använda sin namnbricka, att fejka sitt emotionella uttryck, att förändra inredningen samt att 

studera besökarna för att avgöra vilka som kan tänkas vara potentiella förövare.  

Namnskyltar tas upp med flera informanter som något som avslöjar vilka de är. Om de bär 

namnskyltar med både för- och efternamn eller om den anställda har ett ovanligt förnamn, som 

Py, så kan intresserade besökare lätt ta reda på mer om personen. Att göra en enkel sökning på 

en webbsida på namnet och staden kan ge besökaren både telefonnummer, adress och uppgifter 

till sociala medier. Isabell berättar om en kollega som fick Facebook-meddelanden av en 

besökare. Därefter ”tog personen bort sitt efternamn på sin bricka så att det inte skulle upprepas 

igen i alla fall”. Ett annat sätt att ta reda på mer om de anställda är genom att gå in på hemsidan. 

Rebecka gör oss uppmärksamma på att bibliotekets hemsida visar både för- och efternamn och 

ibland även bild på de anställda. Förut fick de anställda välja om de ville ha en bild eller inte på 

hemsidan. Nu menar hon att alla ska ha sin bild där och att hon tror att anledningen är att ”man 

ska veta vilka som jobbar. Man ska kunna gå in och se vilka personalen är.” Hon har visserligen 

inget emot att det finns en bild på henne så länge som hennes efternamn inte finns med. 

Efternamnet gör att hennes personliga information kan hittas på andra sajter, medan bilden inte 

gör det på samma sätt. 

Att inte använda avslöjande namnskyltar eller finnas med namnet på hemsidan blir här en 

strategi för att undvika att bli kontaktad utanför arbetet. De anställdas behov av att bevara den 

personliga integriteten kommer i konflikt med ledningens intresse av att visa vilka som jobbar 

på biblioteket. Personalen vill skydda sig mot att lämna ut för mycket information medan 

ledningen kanske genom detta vill visa transparens och göra biblioteket mer personligt i sin 

framtoning.  

Den goda sidan av att vara personlig – att besökaren vet vad bibliotekspersonalen heter, kan 

samtidigt vara en dålig sida av att vara personlig – besökaren kan använda informationen på ett 

sätt som det inte var tänkt från början. Att vara personlig kan därmed få två olika konsekvenser 

men det är besökaren som avgör om det går att vara personlig utan att bli trakasserad. I 

intervjuerna är det ingen som skuldbelagt någon för att ha en för personlig namnbricka, vilket 

säger något om var ansvaret för namnbrickan läggs. Det är arbetsledningen som får det ansvaret. 



   

52 

En annan strategi som används för att slippa bli sexuellt trakasserad är att skydda sig med 

möblemanget som sköld. Mannen som förföljer Py besöker biblioteket dagligen och stirrar på 

henne. För att komma undan hans blickar utnyttjar hon den höj- och sänkbara 

informationsdisken: ”jag höjer min disk så att datorn hamnar så att han inte kan se mig.” Hon 

skulle vilja möblera om ytterligare för att försvåra för honom men det går inte arbetsledningen 

med på: 

Py: Jag kom väl med förslag att vi skulle göra det lite svårare för honom att stå där. 

Eller i alla fall ställa en hylla framför eller flytta borden litegrann eller någonting 

så att han inte skulle kunna stå där och ha den uppsikten han har. Men det är ju ett 

väldigt populärt bord och [det] står ultimat liksom. 

 

Att undvika fysisk beröring från biblioteksbesökare är något som också används som strategi. 

All fysisk beröring behöver inte vara sexuella trakasserier men viss beröring kan leda till mer 

beröring, vilket både Py och Lilian erfarit. Py har ibland sagt nej till handskakningar eftersom 

biblioteksbesökare använt handskakningen som ett tillfälle att ta på henne. Lilian säger nej till 

kramar för att hon har varit med om att det kan leda till ofrivilliga pussar.  

Att hänvisa till kommande arbetsuppgifter, svara undvikande eller att ljuga som svar på 

personliga frågor är ett sätt att krångla sig ur en besvärlig situation. Isabell vet sitt schema, men 

hon anar vartåt samtalet leder och därför väljer hon att svara svävande och även om hon inte 

har någon sambo så säger hon att hon har det: 

Isabell: De flesta gångerna de har frågat mig ”när jobbar du nästa gång?” och 

sådant där så har jag bara sagt ”ja, nämen jag är bara vikarie så jag kan komma och 

gå lite hursomhelst” liksom ”jag vet inte när jag jobbar imorgon”.  

(…) 

Alltså, jag försöker bara släta över [personliga frågor] och typ: ”jamen nu måste 

jag återgå och jobba”. 

I: … brukar du svara på [personliga] frågor? 

Isabell: Som sagt, om någon frågar ”har du sambo” och då säger jag i regel alltid 

”ja” även om jag inte har det, så spelar det ingen roll. Jag säger ”ja” för då hoppas 

jag att de slutar försöka. [skratt]  

 

Bibliotekarien Camilla säger sig inte ha upplevt några sexuella trakasserier men under intervjun 

skymtar både en medvetenhet om, och ett användande av, strategier för att undvika sexuella 

trakasserier. De strategier hon använder kan sorteras in under problemlösande strategier 

eftersom de syftar till att förmå besökaren att inte begå sexuella trakasserier. Hon använder sig 

av beteenden som ”att vara lågaffektiv, att inte ha känslorna utanpå kroppen. Inte visa så tydligt 

vad man känner.” I denna strategi blir det tydligt att känsloarbete är ett användbart begrepp; 
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även om hon känner sig arg eller glad så är det inget som ska visas utåt för det kan leda till 

sexuella trakasserier.   

I: …vilket beteende är det som i så fall gör att man slipper sexuella trakasserier? 

Finns det ett sådant beteende? 

Camilla: Ja, det tror jag. Det är, och det är tråkigt att det ska finnas ett sådant 

beteende. (…) Men jag tror att det i regel är att vara lågaffektiv. Att inte ha 

känslorna utanpå kroppen. Inte visa så tydligt vad man känner. Då skyddar man sig 

själv också. Och att vara korrekt på något sätt. Att svara på de frågor som gäller 

jobbet.  

 

Att undvika att bli för privat är också en strategi Camilla begagnar sig av: Det händer att 

besökare frågar Camilla om hon är gift och för att undvika att gå in på det använder hon 

strategier; att säga ifrån på ett surt sätt ses inte som en möjlighet, däremot går det att skämta 

bort frågan eller att låtsas som att den inte finns. Om hon svarar på frågan så undviker hon att 

bli för privat: ”Ja, säger jag då men jag säger inte mer, berättar inte [var jag bor] och att jag har 

två barn”. Att inte vara för personlig eller privat är ett tema som återkommer i intervjuerna och 

det är svårt att urskilja en bestämd uppfattning om hur personlig eller privat en 

biblioteksanställd ska vara och vad det kan leda till. Var gränsen för det personliga och privata 

går är också otydlig. Att vara personlig och privat kan dock leda till närmanden enligt Camilla: 

Camilla: Jag har inget emot att [kollegorna] är privata måste jag säga, men ett tips 

är att inte vara det för då kan det bli någon som blir lite för intresserad. 

(…) 

Men vad händer om man är personlig eller privat? Jag tror ändå att det är större 

risk att man får närmanden. Inte bara så klart. Men… 

 

Att vara för trevlig eller övertrevlig, som även tas upp i föregående kapitel som ett beteende 

som biblioteksarbetarna lär sig, ses som något som kan uppmuntra besökare att begå sexuella 

trakasserier. Därmed uppkommer strategin att inte vara för trevlig.  

Rebecka har anpassat sitt beteende för att undvika att vara för trevlig, hon säger att hon inte 

behöver le jämt till exempel. Lilian försöker också hålla igen när hon märker att någon söker 

kontakt. Hon undviker ingen men hon blir mer knapp i sin service till den låntagaren. Vanligtvis 

kan hon ge personliga tips som passar en specifik låntagare, men om låntagaren kan 

missuppfatta hennes engagemang som att hon besitter ett personligt eller romantiskt intresse 

för dem så kan hon inte heller ge personliga boktips. En tolkning är att det enligt 

bibliotekarierollen går utmärkt att vara personlig, som i det här fallet - att känna låntagaren så 

pass bra att en kan ge personliga boktips, så länge besökaren förstår att det personliga 

bemötandet inte har för avsikt att fortsätta i andra sammanhang. Så här resonerar Lilian: 
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Lilian: (…) Det jag gör är att jag försöker vara mer, att jag inte är så öppen liksom. 

Det är skitjobbigt tycker jag det här. Jag har pratat med mina kollegor och på något 

vis ska man vara mer sur och stängd och så här. Jag är inte den jag brukar vara då, 

när jag ser att den här personen börjar söka kontakt med mig på grund av [att] jag 

har varit förmodligen öppen och så där, då försöker jag hålla igen och inte fråga 

saker tillbaka och inte bygga vidare på det där utan kanske vara mer saklig i disk. 

Man lär ju lätt känna att den här personen gillar det här, och då är det ju jättelätt att 

”jamen nu har vi en ny film som du säkert gillar”. Så att hos fel personer tolkas det 

som mer intresse och då får jag hålla igen alltså. Jag vet att den där skulle bli 

jätteglad över att vi har fått in den där filmen ”men nu är det bäst att backa här” för 

att det inte ska bli mer. Så det är väl det jag gör då när jag inte, jag drar mig inte 

undan, jag försöker inte undvika någon eller så. 

 

Vi stannar vid begreppen för trevlig och övertrevlig en gång till. De används av informanterna 

i sammanhanget när en besökare går över gränsen. Informanternas beteende betecknas bara som 

för trevligt i de fall en besökare utsatt de biblioteksanställda för sexuella trakasserier. Det är 

först i mötet med sexuella trakasserier som de överhuvudtaget kan uppfattas/vara för trevliga. 

Är det bara i mötet med trakasserarna de är för trevliga? Ja och nej. Det är bara när deras 

bemötande ”misstolkas” eller mer rättvisande uttryckt, utnyttjas, till något mer än 

biblioteksservice som deras beteende också skuldbeläggs. Ett ”alltför trevligt” bemötande säger 

därmed mer om hur besökaren tolkade situationen än om hur trevlig bibliotekspersonalen är. 

Ändå förekommer denna tankefigur hos informanterna; att de kan vara för trevliga och därmed 

uppmuntra till sexuella trakasserier. Då blir strategin att inte vara just för trevlig. Det är en 

strategi för att undvika att bli utsatt. 

 

Att vara gift/upptagen  

Många av våra deltagare har fått frågan om de är gifta eller har någon partner/sambo. Att svara 

nej på den frågan kan innebära följdfrågor av privat karaktär. Att svara ”Ja, jag är gift” antas 

kunna signalera att den biblioteksanställda är upptagen och på så sätt undvika fortsatta 

personliga frågor. Det indikerar att hennes sexualitet är kopplad till en partner. En monogam 

syn på sexualitet framträder här också; en person med en partner kan inte heller komma på tal 

att delas med en annan partner. Att vara singel är detsamma som att vara tillgänglig medan en 

vigselring signalerar ”upptagen” och hon är därmed inte tillgänglig för besökaren.  

Att säga att en inte är intresserad räcker inte för vissa uppvaktare, det krävs att en tillhör en 

annan partner för att ens nej ska räknas. Janice, som förlovar sig under tiden hon arbetar på 

samma bibliotek märker en skillnad i hur besökarna bemöter henne efter detta. Hon är samtidigt 

irriterad över att hennes ’jag är inte intresserad’ inte räcker för att bli lämnad i fred.   



   

55 

Janice: Sedan märkte jag en enorm skillnad när vi förlovade oss, jag och min 

sambo. Då var det som att de såg att jag hade en ring på fingret. Så var intresset 

inte lika stor längre. Det var faktiskt ett råd jag fick från henne som jobbade där, 

innan hon gick i pension. Då frågade hon om vi var förlovade och då sa jag ”nej” 

och då sa hon att ”du kanske ska skaffa en ring bara för att det blir nog lugnare för 

dig då”, sa hon. Och jag tyckte det var lite fånigt att ”vadå, jag ska väl inte behöva 

ha en ring på fingret”, men det blev faktiskt skillnad när vi hade förlovat oss. Då 

kom det inte lika mycket komplimanger och erbjudanden om restaurangbesök och 

giftermål och sådär. Men det stör mig ganska mycket att det var den där ringen 

som hade betydelse, inte att jag sa att jag inte är intresserad, att det spelar ju ingen 

roll om jag har en partner eller inte så ska ju de kunna förstå att ett nej är ett nej… 

ja. 

 

Att ofta gå ensam på stan i en liten stad tror Py har fått en del besökare att se henne som singel 

och därmed mottaglig för uppvaktning. En ensam kvinna som går själv har i vissa tider uppfattas 

just så (Solnit 2016, 345ff). I själva verket bodde Pys partner i en annan stad.  

Py: (…) ”bor du själv?” och med det menar de egentligen ”är du singel?”. Eller 

”var bor du?” är också en sådan här grej. ”Är du gift?”, ”Har du barn?”, sådana där 

saker. 

I: Brukar du svara då? Försöker du avleda? 

Py: Ja, jag har ju en sambo så jag, jag brukar väl säga att jag bor tillsammans med 

min man, så att jag säger oftast ”min man”. Vi är inte gifta, men… Vi brukar oftast 

få dem att inte fråga mer om det är den typen av frågor. 

 

Det finns också en motsatt strategi – att inte röja sitt privatliv i syfte att inte vara privat. En av 

Rebeckas anställningar har varit vid ett filialbibliotek i ett litet samhälle. Det visar sig att 

låntagarna är ganska nyfikna på hennes bakgrund och person, så när hon intervjuas i 

lokaltidningen insisterar reportern på att hon ska avslöja mer om sig själv, om hon har partner 

till exempel. För henne blir det inte skyddande att berätta att hon har en partner. Det blir snarare 

ett öppnande till den privata sfären eftersom det blir ”en grej [besökarna] kan komma in och 

prata om.” 

Det är inte heller alltid besökare ser en partner som ett problem. Py försöker genom att 

upprepade gånger säga att hon har pojkvän bli av med en efterhängsen besökare. Istället för att 

lämna henne ifred blir han arg över att hon pratar om sin pojkvän med hänvisning att besökaren 

är jättekär i henne. Då blir hon jättearg och säger ifrån: ”’du, nu måste du sluta omedelbart’ och 

’du får inte komma på biblioteket mer om du fortsätter såhär’”. I det här fallet hjälpte det och 

besökaren återkom inte på ett halvår. Nu har han börjat komma tillbaka igen men han besvärar 

inte Py för hon har märkt att ”han håller sig skickligt undan mig. Så han, han har jag inget 

problem med idag i alla fall. Han var, han fattade poängen där.”  
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Även Camilla har fått frågan är ”du gift?” och besvarar den ibland, ibland låtsas som att hon 

inte hört och ibland skämtar hon bort den. Hon uppfattar inte frågan som att frågeställaren har 

ett romantiskt intresse i henne: 

Camilla: … om man får frågor ”är du gift”, det har jag ju fått, fast då är det ju 

mer… det handlar inte om sexuell natur utan mer frågor om, för att personen är 

intresserad. 

 

Att tolka det i icke-sexuella termer kan vara något som Camilla vill göra eftersom hon uppger 

att hon och hennes kollegor är välvilligt inställda och inte direkt gör sådana tolkningar. Hon 

menar också att hon är dålig på att läsa av signaler. Det i sig kan vara en undvikande strategi 

för att komma undan; om en inte förstår vad som pågår så kan en inte heller utsättas.  

Ett annat beteende som kan ses som en problemlösande strategi är att behandla män och kvinnor 

olika genom att vara mer förtrolig med kvinnor än med män. Något som Camilla, under 

intervjun, kommer på sig själv med att vara. Det är dock ingen medveten strategi från hennes 

sida, betonar hon. Det uttalandet kan förstås som ett utslag av den heterosexuella matrisen där 

heterosexualitet ingår i själva definitionen av vad en man är. Män förväntas åtrå kvinnor och 

vice versa (Butler, 1990). Att då inte vara lika förtrolig med män, som förväntas ha ett eventuellt 

romantiskt intresse av henne som kvinna, blir då en strategi för att undvika att den typen av 

romantiskt intresse uppstår.  

Camilla: Där gör jag en stor skillnad mellan kvinnor och män faktiskt. Att jag är 

mer förtrolig med kvinnor än med män och det skulle man kunna säga är 

oprofessionellt att vara så men. Överlag, det är några kvinnor som vet att jag har 

två barn tillexempel. 

 

Det oprofessionella är i denna situation att hon behandlar människor olika beroende på kön. 

Något hon tidigare under intervjun menar tyder på ett professionellt bemötande är att behandla 

alla lika. 

Camilla sätter likhetstecken mellan att vara korrekt och att vara professionell. Och hon säger 

att en bäst undviker sexuella trakasserier genom att vara just korrekt. Enlig henne är det lättare 

att bli utsatt för sexuella trakasserier om en skrattar högt, visar känslor och bär urringat.  

Camilla: … angående din fråga om hur man undviker att bli obehagligt bemött. 

Det handlar om att vara korrekt, inte skratta högt, inte krama någon eller klä sig 

utmanande eller så. (…) Jag skulle bli utsatt för mer om jag var mer extrovert. 
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Enligt Camillas sätt att resonera är ett professionellt och korrekt beteende ett sådant som gör att 

personen undviker sexuella trakasserier. En fråga som väcks är om det är oprofessionellt att 

använda sig av strategierna (vara mer förtrolig med kvinnor, inte skratta högt, inte visa känslor) 

för att undvika sexuella trakasserier, eller är det strategierna (att vara mer förtrolig med kvinnor, 

inte skratt högt, inte visa känslor) som skapar professionalism?  

Klädsel och framtoning är två andra faktorer som påverkar om en blir utsatt eller inte, enligt 

Camilla. Det är svårt att avgöra om hon använder dessa medvetet, som en strategi, eller om hon 

bara är sådan som person. Hon säger sig vara ”en kulturkofta, en person som jobbar inom 

bibliotek och kultur. Någon som går i Gudrun Sjödén-kläder och tofflor.” Något som passar väl 

in på en av bibliotekarie-stereotyperna som finns. Kerstin Rydbeck (2003, 116) illustrerar med 

ett citat från Åsa Nilsonnes roman Tunnare än blod: ”Hon var så lik det som Monica förmodade 

var allmänhetens bild av en bibliotekarie att det nästan verkade misstänkt. Hon hade glasögon 

och löst sittande bomullskläder som kunde vara från Gudrun Sjödén”. En mer generell stereotyp 

bild av bibliotekarien i litteraturen är att ”[h]on är ordningssam [sic] och rejäl, men tråkig. Hon 

behandlas med respekt och vördnad och har makt.” (Rydbeck 2003, 115). Hon är respektabel. 

Och det är ungefär så Camilla beskriver en bibliotekarie (sig själv) som inte blir utsatt. Andra 

beteenden hon tar upp som kan bidra till utsatthet är: att vara flirtig, personlig och privat och 

att ta på låntagarna. Camilla beskriver sig själv som feminist och är starkt kritisk till att en 

kvinnlig biblioteksanställds bemötande och framtoning ska anpassas efter risken att bli sexuellt 

trakasserad. Hon konstaterar nedslaget att utmanande klädsel och urringning är faktorer som 

möjligen gör att man i högre grad råkar ut för sexuella trakasserier, på samma gång tycker hon 

att det är att lägga skulden på offren, vilket hon menar är fel. Att detta synsätt ändå finns säger 

något om hur starkt det är, och kan snarare ses som en del i en allmänt rådande diskurs som 

lägger ansvaret på offret (jmf Wennstam 2002, 2016). Vi kan också tolka uppföranderåden från 

Camilla med hjälp av Beverly Skeggs respektabilitetsbegrepp, i vilket omdömen om klass, ras, 

kön och sexualitet ingår (Skeggs 1999, 11). Skeggs använder begreppet för att visa bilden av 

medelklass och arbetarklass. Att vara respektabel är en medelklassmarkör, ger en viss status 

och innebär bland annat återhållen sexualitet (Skeggs 1999, 13). Måttfullhet har varit centralt 

för skapandet av medelklassfeminitet (Skeggs 2004, 100).  

Py, som syr egna klänningar, som hon gärna bär på jobbet, uppskattar komplimanger rörande 

sitt utseende. Hon använder sig inte alls av samma strategi som Camilla, alltså att iklä sig den 

sexuellt nedtonade kulturkoftan. Hon har vid ett flertal tillfällen blivit utsatt för sexuella 

trakasserier och har dagligen en man som stirrar på henne när hon arbetar i bibliotekets disk. I 
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samband med detta kan tilläggas att Py till skillnad mot Camilla är biblioteksassistent, vilket är 

en titel som inte har samma tyngd som bibliotekariens. Huruvida biblioteksbesökarna är 

medvetna om distinktionen och drar slutsatser utifrån den är oklart, men här går inte att bortse 

från Beverly Skeggs (1999, 13) klasskonnotationer, att arbetarklasskvinnor anses ha avvikande, 

möjligen avser Skeggs här vidlyftig, sexualitet. Detta förutsätter förstås att bibliotekarien tillhör 

medelklassen och assistenten arbetarklassen. 

Bibliotekarien tycks ha en dubbelnatur, skriver Rydbeck (2003, 119). I vissa sammanhang går 

hon från tråkig till spännande och attraktiv med sexuell utstrålning. Bibliotekarien har som ett 

hemligt liv. Ett återkommande mönster hos den fiktiva bibliotekarien är att hon valt böckerna i 

stället för mannen. Möter hon ”Den rätte” kan hon blomma ut, skriver Rydbeck (2003,119). 

I Camillas fall verkar det inte som att någon biblioteksbesökare har valt att utforska denna 

gömda sexualitet, vilket kan bero på att Camilla är gift. Vigselringens symbolstyrka har vi 

berört tidigare. 

 

Att fly som strategi 

Flyende eller undvikande strategier är inte detsamma som problemlösande undvikande 

strategier där informanterna undviker att situationen uppstår. Här handlar undvikande om att 

komma undan de sexuella trakasserierna när de förekommer (Yagil 2008, 147f). Hos deltagarna 

kan vi även se att de hanterar sexuella trakasserier genom att ignorera, förneka, normalisera och 

att rent fysiskt undvika och distansera sig från dem. 

 

Att förneka och normalisera 

Det kan vara svårt att klart avgöra vad som är förnekelse av sexuella trakasserier och när 

personer bara inte uppfattar situationen som sådan. Den subjektiva uppfattningen väger ju tungt 

enligt lagen. I vissa fall är det uppenbart att det rör sig om sexuella trakasserier, i andra kan det 

antydas. Studiens deltagare bibliotekarien Lilian hade glömt bort att en låntagare hade ofredat 

henne. Det var först när en kollega var med om samma sak som hon blev påmind om att det 

hade hänt henne också. Denna omedvetna strategi skulle kunna ses som förträngning, en 

försvarsmekanism. En annan händelse hon hanterar med en undvikande strategi är när en 

besökare tar henne på bröstet och hon uppfattar det som en oavsiktlig placering av handen. I 

efterhand blir det uppenbart att han hade för avsikt att ta henne precis där. Genom hennes 

omtolkning av besökarens intentioner kommer hon fram till att några sexuella trakasserier inte 
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har förekommit, alltså landar hon i förnekelse av händelsen. Det är ett sätt att hantera sexuella 

trakasserier på – som om de inte har skett, eftersom de inte var avsiktliga.  

Eftersom Lilian tar upp båda dessa fall med oss och benämner dem som just sexuella 

trakasserier så råder det ingen tvekan om att hon ser dem som sådana, men i stunden uppfattade 

hon inte den andra incidenten som sådan. Därför går det att säga att hon använder sig av 

strategierna förnekelse och förträngning. 

Normalisering är när de sexuella närmandena från besökarna ses som normala, till exempel som 

en del av jobbet, en del av arbetsdagen eller en del av att vara kvinna. Det går att urskilja tecken 

på normalisering av biblioteksbesökarnas närmanden. Som det går att läsa i inledningskapitlet 

är det inte att betrakta som sexuella trakasserier om en besökare frågar privata frågor om 

bibliotekarien eller biblioteksassistenten, till exempel frågar om hen är gift, var hen bor, om 

hen har pojkvän, när hen tar lunch och så vidare. Att ge komplimanger eller att titta behöver 

inte heller vara sexuella trakasserier. I ansamlad form upplevs de dock som besvärande av flera 

av studiens deltagare. Det är därför användandet av ackumulerade sexuella trakasserier skulle 

passa bra att använda. Denna närgångenhet är något som ses som besvärande, men också som 

något de biblioteksanställda verkar räkna med, som något som inte ingår i arbetet men som 

kommer att finnas där ändå. Rebecka identifierar situationerna nedan som besökare som går 

över gränsen för det privata och kommenterar hennes utseende eller frågar privata frågor. 

Hennes reaktion är att hon har vant sig.  

Rebecka: Det värsta är väl att man blir van: ”jaha, nu var det en sådan situation – 

igen. Som han som frågade om hur jag bevarade mig själv. Jag bara: ”en till sådan 

situation” jag bara: ”jahaja”. 

(…) 

Och de ska veta det ena och det andra. Så jag menar jag tycker att det är också är 

att dra en gräns liksom att: var är den här personliga sfären någonstans? De ska 

liksom inte passera den. Men det tror jag att jag kommer att få vänja mig vid att det 

kommer att faktiskt ske. 

Även Lilian har vant sig: 

Lilian: Varför vet jag inte men det är inte jobbigt så. Jag känner mig inte kränkt. 

Även om jag borde, just de två händelserna borde det ju vara…jag känner inte så. 

Han som skickade vykortet, han kan vara väldigt mycket så här att han stirrar. Han 

vänder sig om när man har strumpbyxor på sig. Att han liksom stirrar och så där, 

att han alltid ska kolla på ens ben så. Det kan jag tycka är så här: ”Åhhhh” 

besvärligt så men det är inte…ja…det har jag väl också vant mig med.  
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Däremot kan en icke-anpassning till den trakasserande besökaren också ses som en 

motståndshandling. Att inte säga ifrån och att fortsätta att bete sig som en vill behöver inte bara 

vara ett accepterande. Det kan också vara en slags protest mot exempelvis en stirrande besökare: 

I: Du berättade om han som stirrade på dina ben, vad brukar du göra då? 

Lilian: Ingenting. Det enda jag gör är att jag fortsätter att ha strumpbyxor för att 

jag känner att jag vill inte vara, för det är en grej när man har strumpbyxor, jag vill 

inte bli påverkad av det. Jag vill ha strumpbyxor även om han stirrar eller inte. Och 

det är väl egentligen…nej, det är svårt. Jag gör ingenting. Jag bara fortsätter att 

vara mig själv.  

I: Tar du upp det här med chefen? 

Lilian: Nej, inte de här som bara kommenterar att jag är vacker. Då säger jag 

ingenting. Det är mest för att jag inte känner. Det är inte besvärande så. 

 

 

Att ignorera och att undvika 

Att ignorera besökare är också en av de undvikande strategierna och något som bland annat 

Rebecka försökte göra när en besökare ställde en privat fråga: ”jag låtsades först som att jag 

inte förstod frågan” men besökaren insisterade och upprepade den. Hon tänker då ”jag kan ju 

inte bara ignorera honom”. Hon tittar mot en kollega, för att söka stöd. Då denna inte märker 

vad som sker skämtar Rebecka bort frågan ”[b]ara för att han skulle gå någon gång”. Och sedan 

försöker hon även att byta samtalsämne: ”’nu har du den här boken här och här. Ska jag beställa 

den åt dig?’ Då var det som att han fattade: ’okej, jag fattar vinken’ och backade.” Efter att han 

gått berättar hon för kollegan och de kan gemensamt skratta åt situationen eftersom besökarens 

fråga var besynnerlig. 

I denna händelse kan vi se att Rebecka använder sig av flera olika strategier mot en och samma 

besökare vid ett tillfälle: ignorera den jobbiga besökaren, skämta bort frågan, byta samtalsämne, 

söka stöd hos kollegan samt slutligen också få stöd från kollegan i efterhand.  

Det går också att använda ignorering som strategi mot ovälkomna blickar. Isabell är med om 

en besökare som under cirka tio minuter iakttar henne på ett sätt som ger henne obehag. Enligt 

vad hon minns ignorerade hon honom till dess att han slutade. 

Att vara kort i tonen är ett sätt att avsluta ett samtal som leder åt det personliga hållet och 

markera för besökaren att ”jag har inte tid med dig” som Isabell uttrycker det: 

I: Har det hänt att du undvikit att bete dig på ett visst sätt för att typ inte uppmuntra 

besökare? 

Isabell: Ja, det har väl varit mitt ”nej, nu måste jag tillbaka till jobbet” och bli 

ganska kort i tonen om jag inte tycker det är trevligt samtal, inte känner mig 

bekväm med samtalet då blir jag väldigt kort i tonen, kort i tonen för att försöka 
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visa att ”jag har inte tid med dig”. Det är väl då. 

 

Att undvika en trakasserande besökare genom att fysiskt distansera sig från den är något som 

förekommer bland deltagarna. Py försöker komma undan den biblioteksbesökare som förföljer 

henne. Eftersom han stirrar på henne så kan trakasserierna ses som ständigt pågående. Det 

påverkar hur hon rör sig i biblioteket och vilka arbetsuppgifter hon företar sig. Arbetet ute i 

biblioteket planeras mellan henne och kollegorna. Hennes rörelseutrymme i biblioteket 

begränsas. 

Py: När jag ser honom håller jag mig på andra sidan av biblioteket eller försöker gå 

upp eller arbeta någon annanstans eller ja… (…) är han där så går jag ju inte åt det 

hållet och mina andra kollegor vet ju om det och ja, jag går ju inte utanför disken 

helt enkelt utan då får de sätta upp böcker. (…)  

Jag försöker väl gå ut, då kan väl jag gå och sätta upp böcker om det är på andra 

sidan biblioteket så försöker vi väl byta kolleger emellan så att jag kan gå och göra 

någonting. Eller om det är lugnt så kan kollegerna säga ”men gå upp och sitt och 

greja med någonting där uppe eller, på kontoret” eller sådär. 

 

En arbetsdag konfronterar Tora en man som är alkoholpåverkad och pratar högt i 

mobiltelefonen. Han svarar med att skrika okvädningsord till henne, verbala sexuella 

trakasserier. Han återkommer till biblioteket med jämna mellanrum och numera undviker hon 

honom ”jag tar liksom omvägar om jag måste. Jag tror inte att han skulle fråga någonting i 

disken men jag går därifrån om jag ser att han kommer.”  

En dag kommer en besökare in till Rebeckas arbetsplats. Han ställer personliga frågor, slickar 

sig runt munnen, tittar på henne på ett sätt som ger henne obehag. Hon uppfattar honom och 

situationen som väldigt obehaglig. Hon säger sig inte våga dra en gräns mot besökaren och 

därför blir hennes strategi att fly från situationen genom att dra med sig en bokvagn och låtsas 

bli fullt upptagen med arbetsuppgifter. 

I: Du sa att när du är själv då måste du hantera det själv. Hur hanterar du det? 

Rebecka: Jo, jag lärde mig ändå… säg att jag skulle bli rädd. (…) som till exempel 

med den där obehagliga karln som frågade om jag var gift. När jag blir rädd så blir 

jag arg. Och så går jag in i försvarsposition. Jag har egentligen lärt mig det under 

det första året som jag jobbade där. Och liksom, jag skulle väl säga att jag försöker 

dra en gräns och försöker visa att ”fast nu jobbar jag så det här är inte ett okej 

beteende”. Just med honom vågade jag inte riktigt göra det men det var lättare 

sedan för då var det som att jag hade tänkt igenom lite mer, ”hur skulle jag 

reagerat”, för det jag gjorde i den situationen det var att jag egentligen bara typ 

ryckte åt mig en massa böcker och drog med mig en vagn ”Du, nu måste jag gå 

och jobba”. Ungefär som att ” Nu har jag annat för mig, jag kan inte sitta och prata 

med dig hela dagen”. Sedan kom ju tack och lov hans fru. Han hade nog stannat 

där väldigt mycket längre om hon inte hade kommit. 
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Ett annat sätt att hantera situationen är att stanna kvar i den och hantera den där och då. Att 

stålsätta sig, gå i försvarsställning för att just här och nu klara av situationen. Rebecka upplevde 

incidenter som hon var tvungen att stanna i och hantera helt själv eftersom hon arbetade ensam 

största delen av tiden. Trots att hon var rädd såg hon ingen möjlighet att lämna biblioteket och 

därför hanterade hon situationen där och då. Efteråt kommer den känslomässiga reaktionen.  

Rebecka: Men jag tror att idag … efter det, att jag liksom hanterar det, att jag går 

in i försvarsställning. När jag blir rädd så blir jag arg och så får jag någon slags 

reaktion senare liksom, och då blir jag liksom darrig. Jag har också varit med om 

folk som har varit psykiskt instabila och sådana saker och då har det blivit ”jag kan 

hantera det här precis nu” och så kommer en reaktion sedan. 

 

Att söka stöd som strategi – bland kollegor, besökare och chefer. 

Ibland berättar informanterna att de lärt sig av kollegor vilka besökare som ska undvikas. 

Samtidigt är kunskapen om att och hur besökare begår sexuella trakasserier mot 

bibliotekspersonal inget som officiellt lärs ut varken i organisationen eller på 

bibliotekarieutbildningar, vilket de påpekar. När de biblioteksanställda väl blivit utsatta så finns 

det både formella och informella strategier som är kopplade till kollegor, chefer och väktare. 

Att skriva in i rapporteringssystemet för tillbud på arbetsplatsen, att prata med chefen och att 

ringa en väktare är de vanligaste officiella strategierna. På ett bibliotek fick den anställda ringa 

på vaktmästaren när hon hade problem med en besökare. De inofficiella strategierna handlar 

om kollegialt samspel. Kollegorna kan underlätta arbetsdagen och få Py att komma undan från 

den man som stalkar henne. Kollegor kan även stötta genom att lyssna och bekräfta den utsatta. 

Ibland kan de bekräfta varandra genom att båda varit med om liknande situationer.  

Lilian: (…) att man alltid får backa och söka stöd hos kollegor och sådär när jag 

känner att: ”jag klarar inte av den här situationen eller den här människan”. 

(…) 

Vi vet att vi kan gå till [chefen] vad det än är så är hon lyhörd för det. Det är det 

som gör att jag känner mig trygg oavsett om det finns på papper eller inte. 

 

I: Brukar ni hjälpas åt ni kollegor emellan, om någon av er får problem med en 

besökare? 

Py: Ja, det brukar vi. (…) När han [en särskild besökare] kommer fram till henne 

då och jag ser det. Då går jag fram och ber henne typ så ”nu måste du komma hit 

och hjälpa mig för jag hittar inte den här boken” eller så där. Så det har vi absolut. 

Om vi ser att någon pratar lite för länge och då absolut, då försöker vi hjälpas åt 

och säga ”du måste gå ner till magasinet och hämta den för jag hittar inte boken” 

eller ”nu måste du stå i disken för att jag måste gå ut och göra det” även om det 

inte är sant, så vi försöker vara uppmärksamma på varandra så att det inte händer 

något sådant där. 
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Att vägra besökare tillträde till biblioteket 

Frågan om att portförbjuda sextrakasserande besökare från biblioteket behandlas på olika sätt 

av informanternas bibliotek i studien. Det finns bibliotek som stänger av besökarnas lånekort 

så att de inte har tillgång till de tjänster som erbjuds via lånekortet. De kan då inte låna något 

material, göra reservationer eller använda de bokningsbara datorerna. Av de undersökta 

informanternas bibliotek är det ett biliotek som stänger ute besökare som begått sexuella 

trakasserier. Den starka diskursen om biblioteket som tillgängligt och öppet för alla är något 

som gör att många vänder sig emot att stänga ute vissa besökare. En besökare som gjort Py:s 

kollega mycket obekväm i form av inviter och närmanden fick sex månaders avstängning från 

biblioteket. Hon uppger att det har blivit ett sätt för biblioteket att hantera mycket besvärliga 

besökare på, att stänga av dem i sex månader. 

Py: …den gången tog ju min chef, vi har samma chef, så han gick ner och pratade 

med den här killen och sa att det verkligen inte var okej och att han har ju blivit 

avstängd från biblioteket ett halvår. Och det är ju för att hon ska känna sig bekväm 

med att jobba. Hon ska inte behöva vara rädd att vara ute i biblioteket. Så att hon 

ska kunna jobba som vanligt. 

 

En besökare, som dagligen är på biblioteket och stirrar på Py och hennes kvinnliga kollegor 

utestängs däremot inte, trots att biblioteket har använt den strategin på en tidigare 

sextrakasserande besökare. Det antas bero på att han numera bara stirrar. Eftersom han 

kontaktat henne på fritiden ses problemet inte bara som ett arbetsmiljöproblem, utan det blir 

hennes problem, som hon får lösa själv med hjälp av polisen.  

I: Hur kommer det sig att [besökaren som förföljer dig] inte har blivit portad? 

Py: Det var ju för att han slutade där när jag sa till honom. Cheferna skulle ju 

[själva förklara] att man måste ju i alla fall ge honom en varning då, att han vet om 

att de vet om. (…) Men nu håller han ju sig på avstånd hela tiden även om det 

fortfarande naturligtvis blir lite obehagligt att han står och glor hela tiden, men 

[cheferna] har ansett att det inte riktigt… att det liksom är hanterbart så länge han 

inte går fram och pratar med mig. 

I: Okej, så det är liksom okej att han står och stirrar? 

Py: Ja, det tycker de väl då. Sen har ju min chef sagt kanske, i och med att han går 

fram till mig på fritiden, så kanske jag ändå borde göra en polisanmälan utanför 

biblioteket då. Men det är väl inget jag har tänkt på just nu.  
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Offer, förövare och riktiga sexuella trakasserier 

Skuld och offerskap är något som hänger samman genom uppfattningen att ett riktigt offer inte 

har någon skuld. Att vara ett riktigt offer är däremot svåruppnått eftersom det innebär att man 

samtidigt inte kunnat haft något aktörskap i situationen (Lindberg 2014, 113f). Både den som 

anses kunna förhindra sexuella trakasserier och den som, enligt uppfattningen, uppmuntrat 

sexuella trakasserier kan inte heller vara ett idealt offer. Föreställningen om värdiga offer finns 

inte minst i domstolarna (Wennstam, 2002). I våra berättelser kan vi se att några av deltagarna 

känner skuld eftersom de inte sagt ifrån, blivit smickrade av uppvaktning, varit för trevliga, 

etcetera. 

När det kommer till våld och sexualiserat våld mot kvinnor finns en uppfattning om att ett riktigt 

offer befinner sig långt från förövaren; att vara nära gärningspersonen gör det svårare att få 

offerstatus (Lindberg 2006, 114). I vårt material kan vi se något av dessa tendenser. 

Biblioteksbesökarna som trakasserar är på ett sätt nära. De har först skapat kontakt med de 

biblioteksanställda med helt vanliga biblioteksärenden för att sedan börja trakassera. De kan 

även vara stamgäster på biblioteket och därigenom ha byggt upp en relation med offret.  

I många fall av sexuella trakasserier har bibliotekspersonalen ett visst mått av aktörskap 

samtidigt som det kringskärs av förväntningar på rollen att bland annat vara trevlig (se tidigare 

kapitel). Informanter upplever att det är svårt att säga ifrån. Samtidigt är detta ”att säga ifrån” 

något som lägger ansvaret på offret.  Bibliotekspersonalen måste säga ifrån annars är hon 

medskyldig till de sexuella trakasserierna. Lagen säger också att den som trakasserar måste vara 

medveten om att hens beteende är oönskat vilket lägger ansvar på offret. 

Med detta i åtanke; att informanterna måste säga ifrån samt att de blivit utsatta för sexuella 

trakasserier, leder till att flera av våra informanter blir dubbla offer. De är i första hand offer för 

de sexuella trakasserierna från besökarna men i andra hand blir de offer för omgivningens 

skuldbeläggande eller sin egen internaliserade skuldbeläggning. De kan också ses som offer för 

arbetsledningens bristande förmåga att lösa problemen och viljan att lämpa över ansvaret på 

den enskilde biblioteksanställda.  

Kan den bibliotekspersonal som blir utsatt vara ett offer även om hen inte själv upplever sig 

vara ett offer?  Med Lilian kommer vi in på frågan huruvida uppvaktningar, stirrande, 

komplimanger och privata frågor är något en får acceptera i yrket. Hon menar att så länge hon 

inte säger ifrån så får de hållas. Ett sätt att slippa se att en blir utsatt för oönskat beteende är att 
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inte säga ifrån. Om hon säger ifrån så kan de hitta andra sätt att fortsätta med sina sexuella 

trakasserier. 

Lilian: Det tror jag är svårt att undvika att de kommer. Sedan att man får ta dem… 

hade jag varit tydligare, hade jag satt ner foten att nej, det här är inte okej. Då ska 

jag ju inte behöva ta dem. Sedan kommer jag inte att komma undan med att om jag 

säger till den här mannen som säger att jag är vacker. Om jag säger till honom att 

”jag vill inte höra, säg inte till mig, jag är inte intresserad, jag vill inte höra dig 

säga det”. Så kommer jag fortfarande, förmodligen, inte undan med att han tittar på 

mig om han inte bara ger upp. Det kommer jag inte att komma undan men jag har 

ju all rätt i världen att säga: ”jag vill inte höra det här” och det ska han ju 

respektera.  

 

Som tidigare nämnts säger lagstiftningen att det krävs att förövaren vet om att beteendet är 

oönskat. Om, i detta fall, Lilian väljer att inte säga ifrån så kan hon inte heller bli ett offer, i 

lagens mening. Om gärningsmannen inte vet om att dennes beteende, när det kommer till 

komplimanger, uppvaktningar och blickar, är oönskat så kan han inte heller ses som en förövare 

enligt lagens mening. Därmed kan Lilian också undgå att bli ett offer. På samma gång kan hon 

även vara ett offer för dessa närmanden om hon upplever dem som obehagliga, även om hon 

inte säger ifrån. Men det är svårt att avgöra huruvida hon upplever vissa besökares 

återkommande stirrande, komplimanger och inviter. Hon menar i alla fall att hon inte kommer 

att bli av med den mannen som tittar även om hon säger att han ska sluta ge henne 

komplimanger. Så det kan tolkas som att hon upplever det som lönlöst att säga till honom 

eftersom han kommer fortsätta att titta på henne.  

Skuldtänkande möter också motstånd. Rebecka är medveten om att hon i en ryggmärgsreflex 

tar på sig skulden för om en besökare gått över gränsen och kopplar samman det med att det är 

något som kvinnor gör. 

Rebecka: Jag tror att det där har helt och hållet att göra med hur man [är] som 

kvinna, att man på något vis i ryggmärgen bara att: ”det är ändå jag” istället för att 

det blir fokus: ”ursäkta mig, varför säger du sådär till mig, det har du inte någon 

rätt att säga”. Eller: ”ok, du säger så där men jag tänker inte svara på det. Kan jag 

få fokusera på det jag gör här. Jag jobbar”.  

 

Vem är en förövare? Besökaren/förövarens beteende förklaras och ursäktas 

Föreställningen om förövare och offer hänger också tydligt samman. Skulden hänger tätt 

samman med att ursäkta förövaren, om offret är skyldig så har förövaren något som ursäktar 

den som vi kan se i citatet med Maria där den ene förövarens skäl till att vilja prata om sex med 

henne var för att han har problem och att hans fru har dött. 
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Maria: Jag blev frustrerad, arg och ledsen över att en manlig kollega försökte tona 

ner båda händelserna. Han sa saker som att [besökaren] varit förändrad sedan hans 

fru dog. Han har problem. 

 

Bilden av en riktig förövare finns också bland oss (Wennstam, 2004). Och vi kan i någon mån 

se den i vårt material. I intervjuerna får vi veta att gärningsmännen är både okända och kända. 

En del återkommer dagligen medan andra bara besökt biblioteket vid enstaka tillfällen.  

Vi kan också se att gärningspersonen som omedveten om att den trakasserar. Psykisk sjukdom 

och alkoholpåverkan frånskriver besökaren agentskap och ansvar. Py trakasseras dagligen av 

en besökare som återkommen till biblioteket för att stirra på henne och ibland även förfölja och 

tilltala henne. Han beskrivs som psykiskt sjuk. 

Och även när förövaren inte ses som psykiskt sjuk eller alkoholpåverkade så bortförklaras 

besökarens beteende med att han inte gör något fel, som i exemplet med besökare som ställer 

närgångna personliga frågor. ”De gör ju inget fel” som Isabell uttrycker det. Deras frågor ingår 

inte i biblioteksarbetet, deras frågor skapar obehag och ändå gör de inget fel.  

 

Riktiga sexuella trakasserier 

I inledningen redogörs för definitioner av sexuella trakasserier. Ett tema som återkommer är att 

några deltagare inte vill kalla sina egna upplevelser av närgångna besökare för sexuella 

trakasserier. De upplever besökarnas beteende som olustigt och ovälkommet men kontrasterar 

det mot ”riktiga” sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp.  

Janice berättade för en kollega att hon skulle bli intervjuad av oss och sa så här till kollegan: 

Janice: ”Jag ska vara med i [studien], men jag har inte varit med om någonting 

hemskt” måste jag ju liksom skynda mig att säga. (…) 

I: Vad händer om du inte skyndar dig att säga att du inte varit med om något… 

Janice: Det är väl kanske att jag får för mig att, eller att folk ska tro det är mycket 

värre än det är. 

(…) 

För jag vill inte att de ska sitta på sitt rum och tänka: ”Vad har Janice varit med 

om? Har hon blivit våldtagen?” för att så är det ju inte. Jag tror att det är mycket 

det som känns jobbigt, vad alla andra skulle tro. För jag vill ju inte att de ska bli 

oroliga och tro att det är värre än det är. Jag har inte vågat säga något till min 

sambo för han skulle bli jättearg, så att, det är jätteknepigt. 

(…) 

Jag är glad att inget värre hände. Men jag blir liksom rädd att någon ska tycka att 

jag är lite fånig ”äh, vadå, det där var väl ingenting”. Och det var väl kanske det att 

jag kände också att jag inte ville att det skulle bli någon stor grej av det, för att 

visst var det obehagligt och de gick över gränsen. Men det var ju inte något som 

man skulle polisanmäla direkt. 
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I hennes ord finns det en vilja att tona ner de sexuella trakasserierna. I jämförelse med andra 

sexualbrott menar Janice att det hon varit med om inte är så allvarligt. De sexuella trakasserierna 

blir mindre allvarliga i denna jämförelse. En annan tolkning är att en inte vill bli sedd som en 

person som blivit utsatt för en våldtäkt. Det är som att kränkningen spiller över på offret och att 

offret smutsas ner av den handling som hen utsatts för. Jämförelsen med synen på oskuld och 

orena kvinnor ligger inte långt ifrån sexualmoralen där den orena kvinnan varit involverad i 

sexuella aktiviteter, frivilligt eller ofrivilligt, medan den rena kvinnan håller sig borta från dem, 

i alla fall tills dess att hon tillhör en man. Uppdelningen mellan hora och madonna är ett annat 

sätt att dela in kvinnor på utifrån deras sexuella erfarenheter, vare sig de är frivilliga eller ej. 

Även ett offer ses som befläckad. 

Ett annat synsätt som finns hos några deltagare är att vissa beteenden, som skulle kunna ses 

som sexuella trakasserier från besökarna, inte är så allvarliga. Ett exempel på det är Lilian som 

inte upplever att besökarnas stirrande, komplimanger och tydliga kontaktförsök är obehagliga. 

Hon förklarar det som att det inte är fel i sig att ge en komplimang men att det är jobbigt ifall 

de vill något mer med den komplimangen, som till exempel skapa en romantisk kontakt med 

henne. 
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Konsekvenser av trakasserierna och diskuterande sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur de sexuella trakasserier som förekommer på bibliotek 

förstås och hanteras av bibliotekspersonalen samt hur det påverkar biblioteket och personalen. 

Kvantitativa studier av hur vanligt förekommande sexuella trakasserier är på bibliotek har gjorts 

av bland annat Helena Johansson (2015), som i sin undersökning även presenterar data 

angående andra typer av trakasserier och våld. Hon föreslår att ämnet undersöks med en 

kvalitativ ansats. Detta, menar hon, skulle ge mer detaljerade kunskaper om problemet samt hur 

personalen upplever trakasserier (Johansson 2015, 65f). Vår undersökning bidrar till dessa 

kunskaper. 

Vi har i kapitlet ”Typer av sexuella trakasserier informanterna utsatts för och hur de definierar 

vad som är sexuella trakasserier” besvarat frågan om vilken typ av sexuella trakasserier 

bibliotekspersonal upplever. Det är både fysiska (tafsning, pussar, handslag) och verbala 

(muntliga och skriftliga) trakasserier, blickar, gester samt stalkning. I bibliotekskontexten får 

de sitt särskilda uttryck. Bibliotekets öppenhet, i både praktisk och ideologisk bemärkelse, ger 

besökarna stort utrymme att begå trakasserier mot de anställda. Biblioteket ska finnas 

tillgängligt för alla (Ds 2012:13, 9) och de biblioteksanställda förväntas behandla alla besökare 

lika. Hos vissa trakasserare används biblioteket som en täckmantel eftersom de kan röra sig 

fritt, stirra, stalka, närma sig sitt offer samt ställa närgångna frågor till synes utan uppsåt.  

Vi kan se att yrkesrollen som biblioteksanställd innebär förväntan på ett visst bemötande; att 

vara öppen, välkomnande, serviceinriktad och att lägga band på sina känslor i enlighet med 

Hochschilds (2003) begrepp ”emotional labor”. De känsloregler de biblioteksanställda agerar 

efter är knutna till professionella normer och Strömberg (2014, 2) ser hur dessa uppstår i 

samspelet med kollegor och besökare. Andra besökare kan se hur personalen beter sig och 

bevakar på så sätt att servicenormerna, som till exempel ett trevligt bemötande, uppfylls 

(Petersson 2003, 198). Känsloarbetet som de biblioteksanställda lägger ner för att behålla lugnet 

i problematiska bemötandesituationer och att i övrigt vara trevliga och ge ett bra bemötande 

påverkar de strategier de anammar för att bemöta ovälkomna närmanden från besökare. Ofta 

handlar strategin om att, in i det längsta, inte visa besökaren att denne begått något fel. Det 

besvarar delvis vår andra frågeställning, som handlar om hur de anställda hanterar sexuella 

trakasserier. I kapitlen ”Att lära sig yrket – att lära sig hantera sexuella trakasserier”, ”Andra 

strategier för att hantera och undvika sexuella trakasserier” samt ”Offer, förövare och riktiga 

sexuella trakasserier” fördjupar vi analysen om strategierna. Där beskrivs hur de anställda 

skämtar bort personliga frågor eller inte låtsas om dem, ignorerar stirrande besökare, och så 
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vidare. De strategier de biblioteksanställda använder sig av kan delas in i tre områden i enlighet 

med Yagil (2008): att lösa problemet, att undvika personer/situationer och att söka stöd hos 

kollegor och andra. Det ses inte som självklart att överhuvudtaget säga till besökarna när de går 

över gränsen. Då det ändå händer att den biblioteksanställda säger ifrån är anledningen ofta att 

hon personligen känner sig utsatt och hon går ur serviceyrkesrollen innan hon säger ifrån – och 

för att kunna säga ifrån.  

Vi har sett att det finns mer eller mindre medvetna sätt att undvika att dra uppmärksamhet till 

sig från kontaktsökande manliga besökare. Ett sätt är att ikläda sig den stereotypa bilden av 

bibliotekarien som tråkig och rejäl (Rydbeck 2003, 117), vilket signalerar respektabilitet 

(Skeggs, 1999). En vigsel- eller förlovningsring signalerar också att den kvinnliga 

biblioteksarbetaren är respektabel och tycks ha effekt på frekvensen av sexuella trakasserier.  

Ringen kan ses som en symbol för att hon tillhör en annan man och därför inte är tillgänglig.  

I samverkan med den skam- och skulddiskurs samt den offer/förövardiskurs som råder kring 

sexualbrott (Wennstam 2002, 2004, 2016) läggs ansvaret på de individuella biblioteksanställda. 

Med tanke på att deltagarna i studien är kvinnor kan det Sveen (2016, 46, 50) hävdar, att kvinnor 

i allmänhet ges (och tar) ansvaret att undvika att bli utsatta, tillämpas. Biblioteksarbetarna i 

studien uppfattar i många fall sig själva som medskyldiga till att besökaren utsätter dem för 

sexuella trakasserier. Parallellt ses inte besökarna som förövare eftersom de ursäktas. Den 

biblioteksanställdas serviceroll innebär också att det skapas vissa rutiner utifrån kön och 

heteronormativitet i bemötandesituationer (Petersson 2003, 44f), vilket skulle kunna bidra till 

att den manlige besökarens/förövarens beteende ursäktas utifrån föreställningen om att 

beteendet är knutet till dennes kön. Trakasserierna förminskas, särskilt om de sker med ett visst 

avstånd (verbala, blickar, gester) eller då de inte är explicit sexuella, och tas sällan upp hos 

chefer eftersom de är normaliserade. Fysiska och upprepade trakasserier tycks oftare leda till 

chefens inblandning. Då chefer får kännedom har de i vissa fall agerat, ofta efter att besökaren 

upprepat trakasserierna. Dels har de agerat genom att förändra bibliotekets rutiner, dels genom 

att portförbjuda den sextrakasserande. Att stötta den anställda förekommer också som en 

lösning. Bibliotekschefernas agerande har inte varit vår studies fokus och det är ett intressant 

ämne som bör belysas i vidare forskning. 

Många av de sexuella närmanden som besökarna gör är alltså normaliserade; de ses som något 

som ingår i biblioteksarbetet. Med begreppet praktisk klokhet (Schwartz 2015) ser vi att 

kunskap om hur sexuella trakasserier ska hanteras är något som lärs in genom egna erfarenheter 

samt i samspel med kollegor och chefer. I denna inlärning finns element av att 
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biblioteksarbetaren själv är ansvarig för att förhindra att besökare begår sexuella trakasserier då 

de till exempel uppmanas att inte vara för trevliga. Det innebär att problemet inte heller ses som 

bibliotekets problem utan snarare som ett individuellt problem och de trakasserande besökarna 

kan fortsätta med sina trakasserier. Vid fysiska trakasserier är dock attityden oftast hårdare och 

en del av dessa förövare får en tillsägelse från chefen. En händelse har även polisanmälts.  

En av den här studiens viktigaste poänger är att diskrimineringslagstiftningen inte räcker för att 

kunna benämna besökarnas sexuella närmanden. Som vi tog upp i teorikapitlet är definitionen 

av sexuella trakasserier problematisk. Den fokuserar på att förövaren ska känna till att offret 

upplever förövarens beteende som obehagligt om inte agerandet i sig själv är ”så tydlig att inga 

påpekande krävs från den som känner sig trakasserad” (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 

Flera av de fall som beskrivits av deltagarna handlar om sexuella trakasserier i lagens mening 

men ofta underkänner deltagarna sina upplevelser som riktiga sexuella trakasserier. 

Diskrimineringsombudsmannen (2017) skriver även att ”…sexuella trakasserier är ett beteende 

som är oönskat. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller 

kränkande”. I vår studie är det således de biblioteksanställda som bestämmer om beteendet är 

oönskat eller kränkande. Vi har tagit del av många berättelser om besökare som gör sexuella 

närmanden och anspelningar och våra deltagare uppfattar i många fall, men inte i alla, dessa 

närmanden som ovälkomna. De måste slingra sig ur, undvika och på olika sätt hantera dem. 

Här bygger de individuella erfarenheterna en större helhet, ett mönster, något som har liknande 

struktur och form. Eftersom det är ett återkommande tema samt något deltagarna är väl 

medvetna om förekommer och som skapar obehag för dem, har vi valt att benämna dessa för 

ackumulerade sexuella trakasserier. Det är ett begrepp som vi använder för att beskriva en 

lågintensiv form av trakasserier där varje besökare kan vara förövare och bidra till 

trakasserierna. Vi har främst använt begreppet för att ringa in de personliga och individuella 

upplevelserna, men begreppet skulle även kunna vidgas till den kollektiva upplevelsen. 

Eftersom vi har sett att det talas om sexuella trakasserier bland kollegorna och till och med 

varnas för vissa besökare, kan det tänkas att även den som inte personligen blir utsatt påverkas 

negativt av kollegors upplevelser och indirekt utsätts för ackumulerade sexuella trakasserier. 

Vår tredje och sista frågeställning handlar om vilka konsekvenser besökarnas sexuella 

trakasserier får för biblioteket och biblioteksanställda. Besökarnas trakasserier får de 

bilioteksanställda att anamma strategier för att undvika att bli trakasserade. Detta påverkar 

biblioteksarbetarnas beteenden, klädsel, sätt att vara på och röra sig. Förekomsten av 
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trakasserier (och även våra frågor) skapar också en självmedvetenhet där blicken riktas inåt mot 

de själva, deras eget beteende hamnar i fokus. Hade de varit för trevliga? 

Andra konkreta påföljder är att biblioteket förändrat sina rutiner som en direkt följd av 

sextrakasserier. Lilians bibliotek beslutade att korta ner bokbussens stopp hos en 

sextrakasserande man från trettio till tio minuter. Marias bibliotek har bestämt att de inte öppnar 

biblioteket om de inte är minst två som kan jobba, på grund av att hon blev antastad av en 

besökare då hon jobbade själv. 

På Pys arbetsplats har vi sett hur kollegorna och Py tillsammans ser till att hon ibland slipper 

befinna sig i närheten av mannen som förföljer henne. Det påverkar hennes rörelseutrymme i 

biblioteket och hon anpassar vissa arbetsuppgifter utifrån den sextrakasserande besökaren. På 

Pys bibliotek har de även portförbjudit besökare i sex månader på grund av sexuella 

trakasserier. Tora menar att det tråkigaste med att ha varit utsatt för sexuella trakasserier från 

besökaren som skrek åt henne är att ”jag liksom inte känner mig modig längre. Att säga ifrån 

när jag tycker att någon har fel sådär.” På grund av sexuella trakasserier känner hon inte längre 

att hon vågar säga till störande besökare.  

Att vidare undersöka vilka konsekvenser sexuella trakasserier får kan sätta fingret på 

problemets omfattning, både för biblioteket som verksamhet och för de anställda som personer. 

Det finns även ett behov av att undersöka andra typer av diskriminering som kan tänkas 

förekomma på biblioteket- som beror på kön, ras, hudfärg eller sexuell läggning. 

Besökarna är en viktig del i de sexuella trakasserierna; de är förövarna. I den här studien har de 

ingen egen röst och att rikta fokus på dem vore önskvärt för att få veta mer om deras intentioner 

och tankestrukturer. Huruvida de kommer till biblioteket för att trakassera eller om 

trakasserierna uppstår på plats är något en sådan studie skulle kunna besvara. Ett närliggande 

studieämne är om det omvända föreligger; att biblioteksbesökare upplever sexuella trakasserier 

från bibliotekspersonal.  
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Bilagor  

 

Intervjuguide 

 

Personliga upplevelser (genomgående: var/vilken typ av bibliotek äger händelsen rum och av 

vem/vilken typ av besökare?) 

Kan du beskriva ett möte med en besökare du känt blivit för personlig (ord/kroppskontakt)? 

(Varför: besvärad på grund av vem/vad/hur/var/när?) 

Har du upplevt obehag av att en besökare tittat på dig eller gjort en gest mot dig? 

(vem/vad/hur/var/när?) 

Har det funnits någon del i ett bibliotek du arbetat på som du tycker är obehaglig att vistas i? 

(Varför? Var?) 

Hur skulle du definiera sexuella trakasserier? (Knyt an till vad som berättats) 

 

Strategier  - personliga, gemensamma och ur arbetsplatssynpunkt  

 Undvikande 

Har du undvikit någon situation under ditt arbete på bibliotek? (Varför? På vilket sätt undveks 

situationen (gå därifrån/hänvisa till kollega (manlig?/chef?)) 

Har du undvikit någon besökare under ditt arbete på bibliotek? Varför (vet hur personen är/en 

viss typ av besökare)? 

Har du undvikit att bete dig på ett visst sätt (le/vara vänlig/vara hjälpsam) för att inte uppmuntra 

till ett beteende hos besökaren du finner obehagligt? 

 

Försvar 

Har du betett dig på ett visst sätt (visar ogillande min/snäser/ger mindre service än normalt) för 

att snabbt avsluta ett möte med en besökare du finner obehagligt? 

Kan du komma ihåg någon gång du sagt ifrån till en besökare för att den har gått över gränsen 

(personlig/bibliotekets)? På vilket sätt sa du det på (bestämt/argt (affekt)/hänvisa till 

bibliotekets regler)? Vad hände sedan? 
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Yrkesrollen 

Känner du att du gör ett dåligt jobb om du är mindre tillmötesgående mot vissa besökare? 

Känner du att du har rätt att säga ifrån om någon blir för personlig eller skämtar om något du 

finner olämpligt? 

 

Vi bibliotekarier (samsyn) 

Har du någon gång hjälpt en kollega att hantera en besökare som beter sig olämpligt? Hur? 

Har du någon gång fått hjälp av en kollega att hantera en besökare som beter sig olämpligt? 

Hur? 

Har du och dina kollegor samma uppfattning om var gränsen för besökarnas beteende går? Är 

det något ni pratar med varandra om? 

 

Arbetsgivarens ansvar (ur personalperspektiv) 

 Har biblioteket du arbetar på en policy eller handlingsplan mot sexuella trakasserier? Vad 

innehåller den? (Lättillgänglig för personalen?) 

Vet du om biblioteksrummet utformats eller möblerats på ett visst sätt i syfte att förhindra 

olämpligt beteende? 

 


