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Abstract 
This master’s thesis is a discourse analysis of a media debate, which mainly took place 

in the summer of 2015, concerning disturbing situations caused by patrons in public 

libraries. In the early stages of the debate a lot of attention was spent on defining the 

patrons causing violent and threatening situations towards librarians and other patrons. 

Soon the media debate also came to focus on what the public library should be and for 

whom it should exist. In this thesis we investigate how the writers of the articles in the 

media debate presented images of who they deemed to be the problematic patron, how 

they expressed their views of the librarian and how they described what the library 

should be. We include a librarian’s perspective, and investigate how public library staff 

describe how they interpreted and received the media debate about disturbances, and 

how they discuss the media debate one year later. In the thesis we apply critical 

discourse analysis, institutional theory and Erving Goffman’s theory of stigma. The 

method utilized is critical discourse analysis, in the way described by Norman 

Fairclough. To answer our research question concerning how librarians respond to this 

specific debate, qualitative interviews were used to gather material which we also 

analyzed as texts using critical discourse analysis. The study shows that different 

groups of patrons are stigmatized in different ways in our studied texts. Groups are 

stigmatized through tribal stigma but also through appearance, smell and behavior. We 

found two library discourses in our studied texts and they differ depending on what the 

editorial writers expect the library to be. The first and most visible discourse in the texts 

focuses on paper books, reading and learning, the second discourse we found in the 

texts focuses on democracy and the library as a meeting place. We also argue that 

librarians are made invisible in the texts, for the benefit of the institution, the institution 

is hence made agent at the expense of the librarians agency in texts produced by 

editorial writers but also by librarians themselves. 
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1. Inledning 

Den 13 april 2016 sitter författaren Denise Rudberg, konstkritikern Dennis Dahlqvist 

och kulturchefen på Dagens Nyheter, Björn Wiman, i SVT:s morgonprogram 

Gomorron Sverige och diskuterar tillsammans med programledaren Marianne 

Rundström att regeringens vårbudget innehåller ett tillskott på tio miljoner till 

folkbiblioteken. Tillskottet ska fungera som incitament för att folkbiblioteken ska 

arbeta mer med nyanlända invandrare och integration. Efter att ha diskuterat vad 

biblioteken har för betydelse för gästerna ställer Rundström en fråga tillsammans med 

ett påstående:  

 
Men jag tänker, historiskt sett så har ju biblioteket också varit liksom ett ställe där man kunde få 

läsro för den som kanske inte har så hemma, mycket arbetarklassens människor som gick dit för 

att, också tillgången till böcker naturligtvis, men är den funktionen utbytt mot det här, någon slags 

social samlingsplats?1 

 

Rudberg svarar:  

 
Nej det tror jag inte, jag tror att det finns både och, och man vet så väl oavsett ålder att man dämpar 

sig lite och liksom går in i ett kreativt lugn skulle jag säga när man kommer till ett bibliotek. Jag 

tycker att det är väldigt uttalat på ett bra sätt, jag tror inte att man behöver vara orolig för det, 

däremot så får det ju verkligen, som du säger, man får ju ta det på allvar, det får inte bli bara en 

social samlingsplats. 

 

Dahlqvist inflikar:  
 

Det är ingen värmestuga. 

 

Rudberg börjar berätta om hur hon som student spenderat tid på bibliotek utomlands 

men Rundström tycks inte vara helt klar med diskussionen om lugn och läsro på 

bibliotek:  

 
Men idag alltså vittnar ju många bibliotekarier om våld och hot, Kista bibliotek stängde för ett tag 

sedan, man slängde in en stinkbomb och var tvungen att stänga, är det här priset för att det ska vara 

en plats för alla? 

 

Wiman svarar:  

 
Det är ju groteskt, det är ju bara att sätta stopp för det, det ska vara tyst på biblioteken punkt slut, 

jag menar, det är ju liksom, om det inte är författarsamtal eller nått speciellt evenemang eller 

liknande. 

 

Dahlqvist inflikar:  

 

                                                 
1 Samtalet är transkriberat av oss från TV-programmet Gomorron Sverige 
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Fast alltså varför det händer kanske på vissa ställen kan ju bero på att de platserna har inga 

alternativa platser för folk att hänga på, som fritidsgårdar. Så det kan väl kanske vara ganska lättlöst 

då att man öppnar en fritidsgård så kan folk stöka lite mer där och så kan det vara lugnt på 

biblioteket. 

Gomorron Sverige 2016 

 

Den här diskussionen kunde mycket väl ha ägt rum ett år tidigare. I maj 2015 inleddes 

en debatt om oroligheter på folkbibliotek. Debattens startskott kom när redaktören för 

den liberala tidskriften NEO, Paulina Neuding, skrev en ledarkrönika i Svenska 

Dagbladet. I texten ger Neuding flera exempel på folkbibliotek som blivit utsatta för 

händelser som antingen lett till att väktare eller polis tillkallats eller att rutiner 

förändrats, som en följd av opassande beteende från användare (Neuding 2015a). 

Texten initierade en debatt som kom att kallas för “stökdebatten”. För att stärka sin tes 

citerar Neuding en icke namngiven bibliotekarie:  

 
De här gängen visar en total brist på respekt som går över i fientlighet. Jag upplever att jag 

representerar den delen av samhället de hatar, de beter sig som att de inte skiljer biblioteket från 

skolan eller polisen 

Neuding 2015a 

 

Biblioteksföreningens ordförande Niclas Lindberg svarade Neuding på Twitter, i ett 

inlägg där han sade sig motsätta sig “tysthetsnormen” på bibliotek. Genom det inlägget 

kom Lindberg att mynta ett nytt uttryck som användes flitigt i debatten, 

“tysthetsnormen” var särskilt tacksamt att använda på ett ironiskt sätt. 

Stadsbibliotekarien Katti Hoflin gav också en kommentar på Neudings ledarkrönika. 

Hoflins kommentar var längre och även den publicerades i Svenska Dagbladet. I sitt 

svar underströk Hoflin bibliotekens demokratiska värden och sade sig motsätta sig 

förenklande schabloner (Hoflin 2015a). Efter dessa två svar var debatten i full storm 

och pågick framförallt under juni månad 2015. 

 

Snart kom debatten att handla om mer än hot och våld. Debatten började också handla 

om hur vi bör bemöta varandra i biblioteksrummet och vad vi kan kräva av varandra i 

form av uppförande. Men debatten kom också att handla om vad bibliotekets primära 

uppgift är och vilken roll biblioteket ska spela i vårt samhälle. Debatten fick till följd 

att DIK under sommaren 2015 skickade ut en enkät för att undersöka hur fackets 

bibliotekariemedlemmar beskrev sin arbetsmiljö.2 Drygt 1800 personer, cirka en 

tredjedel av de tillfrågade, besvarade enkäten och den första delrapporten publicerades 

25 september 2015.3 Även Kulturnytt i Sveriges Radio skickade ut en enkät, deras enkät 

gick ut till kommunerna i juni 2015 och var riktad till bibliotekschefer och 

biblioteksansvariga.4 De tillfrågades om antalet incidenter som rapporterats, ifall de 

upplevde att mängden incidenter förändrats och vilken ålder de tillskrev de personer 

som orsakade incidenterna.5  

 

En sökning på orden “bibliotek” och “stök” på Twitter resulterar i sidtals av tweets från 

människor och organisationer som engagerat sig i debatten. Av de skribenter som 

                                                 
2 http://www.dik.se/nyheter/arbetsmiljoen-ohaallbar-paa-maanga-bibliotek/ [hämtad 2016-03-07] 
3 http://www.dik.se/nyheter/arbetsmiljoen-ohaallbar-paa-maanga-bibliotek/ [hämtad 2016-03-07] 
4 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6254581 [hämtad 2016-04-01] 
5 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6254581 [hämtad 2016-04-01] 
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publicerades i dagspress var de allra flesta redan etablerade skribenter, men även ett 

antal bibliotekarier gjorde sina röster hörda. Många av uttalandena i debatten gjordes 

också av bibliotekschefer. Få uttalanden i debatten, både i tidningar och i andra medier, 

gjordes utav dem som sades orsaka stöket.  

 

Stökighet i biblioteksrummet är något som många har en åsikt om, bibliotekarier talar 

om det eftersom det rör deras arbetsplats. Studenter som tillbringar mycket tid i 

bibliotek påverkas och diskuterar ljudvolym i bibliotek. Biblioteksanvändare diskuterar 

eller förhåller sig till det på olika sätt. Ibland kan det också verka som om det inte spelar 

någon roll hur ofta man besöker biblioteket, eller hur situationen ser ut på det bibliotek 

som man själv arbetar på eller besöker, det finns ofta utrymme för tankar och känslor 

om hur miljön bör vara på ett bibliotek ändå. I dagstidningarna kunde vissa uttalanden 

i debatten ibland präglas av besvikelse, och påminna om brustna drömmar som sörjdes. 

 

Bibliotek kan ibland liknas vid sakrala platser, vilket kanske ger en ledtråd till att “stök” 

ibland beskrivs som personliga angrepp. Bibliotek kan liknas vid kyrkor där all 

världens samlade kunskap ryms och där användarna bör böja sina nackar för att visa 

respekt. Den bilden leder så klart till ett visst mått av underlägsenhet för de vanliga 

dödliga: 
 

Ingen som för första gången stiger in i ett rum fyllt av böcker kan instinktivt veta hur han skall bete 

sig, vad som förväntas av honom, vad som utlovas, vad som är tillåtet. Man kan överväldigas av 

förfäran - av röran eller av väldigheten, tystnaden, den retsamma påminnelsen om allt man inte vet, 

övervakningen - och något av denna överväldigande känsla kan dröja sig kvar också sedan man har 

lärt sig ritualerna och konventionerna, kartlagt geografin, konstaterat att de infödda är vänligt 

sinnade 

Manguel 2007 ss. 12-13  

 

Alberto Manguels citat överensstämmer med bilden av det sakrala biblioteket och är 

intressant ur många aspekter. I citatet tar författaren för givet att biblioteksanvändarens 

mål är att accepteras i en biblioteksinstitution som styrs av vissa normer och 

förväntningar. Användaren vill och strävar efter att lära sig de normer och regler som 

hen ännu inte förstår och behärskar. Trots att användaren enligt citatet känner sig 

överväldigad har hen förutsättningarna och föresättningen att förstå och behärska de 

regler och normer som härskar. Användaren vill och kan rätta sig efter dessa för att på 

så vis kunna ta del av den kunskap som finns tillgänglig, om man bara anstränger sig. 

 

När Manguel säger “infödda” kan man tänka sig att det är bibliotekspersonal, så som 

bibliotekarier och biblioteksassistenter, som han syftar på, men även vana 

biblioteksanvändare som är väl förtrogna med de normer och regler som råder och som 

har de verktyg som krävs för att orientera sig i “röran”. I citatet tar Manguel för givet 

att dessa infödda är vänligt sinnade. Vad han inte beaktar i citatet är att det skulle kunna 

finnas användare som inte har intresse av att anpassa sig efter normer och 

förväntningar, som inte känner till att det läggs normer och förväntningar på dem eller 

att det skulle kunna finnas användare som “de infödda” inte är vänligt inställda till. 

 

Som blivande bibliotekarier intresserade vi oss för debatten av flera olika anledningar. 

Dels kom vårt intresse av att vår erfarenhet av att arbeta i ett biblioteksrum var 

begränsad och för att den sa något om hur vårt framtida yrkesliv kunde se ut. Vi blev 
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också intresserade av debatten eftersom den kan komma att forma våra framtida 

arbetsplatser på olika sätt. Vad som sägs i debatter kan ofta få konsekvenser i 

handlingsplaner och för framtida förhållningssätt.  

 

Denna uppsats kommer att handla om de normer och förväntningar som läggs på 

folkbibliotek, användare samt dess personal, och vad som händer när förväntningarna 

inte stämmer överens med den upplevda verkligheten, utifrån den debatt om stök på 

bibliotek som förts i media under 2015. 

 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har flera andra debatter förts i medier om diverse företeelser på 

folkbibliotek. I Hanna Carlssons avhandling Den nya stadens bibliotek beskriver hon 

den debatt som uppstod då Malmö Stadsbibliotek inledde arbetet med sin nya strategi 

(2013 ss. 79-81). Carlsson beskriver den diskussion som fördes av journalister, 

författare och aktörer från biblioteksfältet, samt till viss del allmänheten, som intensiv 

och emotionellt laddad (2013 s. 79). Kulturhusets gallring av Tintin på biblioteket 

TioTretton var en annan händelse som ledde till debatt, beskriven av Elin Jansson i 

hennes masteruppsats (2013 ss. 57-66). Gallringen som av många uppfattades som 

provocerande debatterades i dagstidningar, på bloggar och i sociala medier (Jansson 

2013 s. 57-66). Något som ofta tas upp i den här typen av debatter är bibliotekens 

legitimitet. I debatten om Malmö Stadsbiblioteks nya strategi kritiserades 

organisationen för att anpassa sig till en kommersiell marknad vilket ansågs urholka 

folkbibliotekets uppdrag (Carlsson 2013 s. 80). Tintin-debatten kom att handla om 

censur och Kulturhuset tycktes förlora förtroende då omgivningen uppfattade det som 

att de svek sitt demokratiska uppdrag (Jansson 2013 s. 66). Legitimitetsbegreppet 

menar vi är centralt även i stökdebatten. 

 

Enligt Ulla Eriksson-Zetterquist, forskare inom organisationsteori, är brist på 

legitimitet enklare att se än att försöka se förekomsten av legitimitet (2009 s. 105). De 

kognitiva aspekterna av legitimitet leder till att det är väldigt svårt att tänka på ett 

annorlunda sätt (ibid.). Därför kan legitimitet kännas osynlig medan brist på legitimitet 

istället blir påtagligt. Det som betraktas som legitimt kan dock skilja sig åt i olika 

sammanhang: en person kan exempelvis uppfatta det som legitimt att erbjuda mutor i 

ett land men inte i ett annat (ibid). Eftersom det omgivande samhället är en möjlig källa 

till legitimitet måste organisationer anpassa sig till de normer som råder i det samhälle 

de verkar i (ibid ss. 104-105). Legitimering kan därför påminna om ett annat begrepp 

som vi anser är viktigt i sammanhanget: institutionsbegreppet.  

 

Bibliotek betraktas som institutioner i kraft av att vara offentliga organisationer. Men, 

som Nanna Kann-Christensen (2009) påpekar, kan begreppet institution även syfta på 

socialt konstruerade och etablerade företeelser (s. 32). Genom att göra det som 

förväntas av oss, till exempel ingå äktenskap, reproducerar vi dessa institutioner (ibid 

ss. 32-33). Den ständiga reproduktionen leder till att institutioner förändras 

långsammare än omvärlden och gör att de blir svåra att förändra (ibid.). 

Institutionalisering och legitimering är det som får en organisation eller ett beteende att 

verka passande och naturligt (ibid. s. 39). Legitimering och institutionalisering som 

processer påminner alltså om varandra: det som legitimeras kan bli till en institution 
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och institutioner strävar efter legitimitet. Vi kommer att använda institutionsbegreppet 

i bemärkelsen offentlig organisation som i kraft av att vara en institution är fast i sin 

form och har vissa socialt konstruerade företeelser kopplade till organisationen, vilket 

gör att organisationen är svår att förändra. 

 

Något som skiljer debatten om stök på bibliotek från de andra två debatterna som vi 

nämnt här är till viss del deras fokus. Debatten om Malmö Stadsbiblioteks nya strategi 

handlade om hur organisationen agerat, även om stadsbibliotekarie Elsebeth Tank kom 

att personifiera förändringen (Carlsson 2013 s. 80). I Tintin-debatten kritiserades 

TioTrettons konstnärliga ledare Behrang Miri, men även Kulturhusets värdegrunder 

ifrågasattes (Jansson 2013 s. 59). I stökdebatten kom mycket kritik att riktas mot Hoflin 

och Lindberg, så som företrädare för biblioteksledning, men det finns ett större 

användarperspektiv i denna debatt än i de föregående. Användarna ägnas stor 

uppmärksamhet i stökdebatten, och det är framförallt de stökiga användarna som 

diskuteras. Forskning om hur användare beskrivs har framförallt tidigare gjorts utifrån 

hur biblioteksfältet beskriver dessa, antingen utifrån vetenskapliga publikationer eller 

utifrån branschtidningar. Vi menar att det även är viktigt att undersöka hur debatt i 

media bidrar till förståelsen av användaren och folkbiblioteket samt dess personal. 

 

Media har stor makt att styra över våra tankegångar och förväntningar och kan påverka 

hur stabil omgivningen uppfattar att en institutions legitimitet är. Diskursanalys är ett 

sätt att forska kring hur språk kan påverka oss och hur språk och handling fungerar som 

en växelverkan. Inom diskursanalys anses diskurser konstitutera och forma vår 

tolkning av världen samtidigt som världen påverkar möjliga sätt att forma diskurser 

(Fairclough 1995 s. 133). Diskurs brukar därför förklaras som ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips s. 7). Särskilt viktigt menar vi att 

det är att problematisera hur människor talar om varandra och vilka roller som 

cementeras genom språkbruk i en tid där polariseringar och klyftor ökar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka vilka diskurser som finns i 2015 års 

stökdebatt i media för att kunna se hur användare, folkbibliotekarier och folkbibliotek 

som institution framställs i texterna samt vilka normer och värderingar som 

(re)produceras i diskurserna som rör stökdebatten. Syftet är också att ta reda på hur 

folkbibliotekarier beskriver att de har tolkat och tagit emot framställningarna av 

användare, folkbibliotekarier och folkbibliotek som institution i debatten samt vilka 

diskurser som vi kan analysera i deras uttalanden. Genom den här undersökningen vill 

vi belysa hur diskurser kan påverka hur vi bemöter varandra och forma de förväntningar 

vi har på varandra i biblioteksrummet, samt hur diskurser skapar en bild av vad 

institutionen folkbibliotek är och borde vara. Vi har formulerat dessa frågeställningar 

för vår undersökning: 
 

 Vilka diskurser används i stökdebatten 2015 och vilka normer och 

förväntningar innefattar dessa vad gäller institutionen folkbibliotek, dess 

användare och dess personal samt vilka är det som förmedlar dessa 

förväntningar och normer? 
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 Vilka grupper av användare framställs i diskurserna i stökdebatten, på vilka 

grunder beskrivs och åtskiljs dem samt finns det användargrupper som 

stigmatiseras och i så fall hur? 

 Hur beskriver folkbibliotekarier att de har tolkat och tagit emot stökdebatten, 

hur diskuterar de stökdebatten ett år senare samt vilka diskurser använder de sig 

av? 

 

1.2.1 Avgränsningar 
Att studera en debatt som, åtminstone inledningsvis, cirkulerade kring våldsamma och 

hotfulla situationer kan måhända uppfattas som närliggande studier av hot och våld och 

varför sådana situationer och beteenden uppstår. Inom sociologi finns flera studier av 

hur samhällsgrupper och åldersgrupper bemöts i samhället och varför vissa grupper 

hemfaller åt kriminellt eller våldsamt beteende. Vår uppsats syftar inte till att bredda 

den sociologiska kunskapsbasen. Vi vill istället bredda basen av kunskap om offentliga 

debatter rörande acceptabelt beteende på bibliotek. Detta för att vi vill öka förståelsen 

inom biblioteks- och informationsvetenskap om hur debatter om biblioteksfrågor kan 

framställa användare, bibliotekspersonal och biblioteket som institution och vilka 

konsekvenser detta kan leda till samt hur bibliotekarier tolkar och tar emot en sådan 

debatt, efter att den kan anses vara avslutad. 

 

En debatt har sällan ett tydligt start- och slutdatum. Debatter med liknande tema har 

funnits tidigare, vilket vi kommer att redogöra för i avsnittet om tidigare forskning. 

Som vi redovisade inledningsvis kanske inte alla heller uppfattar debatten som 

avslutad. Det kommer även sannolikt finnas debatter med liknande teman i framtiden. 

För att tydliggöra och avgränsa debatten inom ramen för denna studie räknar vi 

Neudings inlägg den 16 maj som startskottet för “stökdebatten”. Efter juli 2015 avtar 

inläggen i debatten markant, men ett antal nya texter publiceras i ämnet i september i 

samband med att enkätresultat från DIK och Sveriges Radios Kulturnytt publiceras. 

Dessa texter som publiceras i september 2015 refererar ibland till debatten som om den 

är avslutad, men de presenterar också nya vinklar och ger nya perspektiv på frågan som 

debatteras. Efter att resultatet från DIK:s och Sveriges Radios Kulturnytts enkäter har 

diskuterats mattas frekvensen av inlägg ut. Vi har därför valt att göra en tidsmässig 

avgränsning av vårt textmaterial från stökdebatten till texter som publicerats mellan 17 

maj fram till och med september 2015. 

 

En ytterligare avgränsning som vi har valt är att begränsa vilka medieformat texterna 

som vi studerar är publicerade i. En större studie än vår skulle kunna ta del av ett rikt 

utbud av inlägg på sociala medier. Dessa medieformat tar vi i beaktning, Lindbergs 

twitterinlägg är svårt att bortse från i och med dess genomslag i debatten, men vi 

kommer inte att inkludera dem i vår analys. De inlägg som vi studerar har publicerats 

i dags-, kvälls- och branschtidning samt i radio. Att välja bort sociala medier är en 

avsevärd begränsning av tillgängligt material men vi är ändå av uppfattningen att vårt 

textmaterial är tillräckligt brett för att ge en god bild av hur mediedebatten ser ut. De 

utsagor vi har tagit del av är också sannolikt inlägg som har nått stora målgrupper 

genom sina breda plattformar. 

 

De inlägg som vi tagit del av från radio har varit i form av skriftliga transkriberingar 

av reportage som är publicerade på Sveriges Radios hemsida. Dessa reportage har stor 
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likhet med tidningsreportage. Den avgörande faktorn till att vi valt att inkludera 

reportage från radio beror på att det här gick att finna en intervju med personer som tar 

på sig skulden för den stökiga situationen på folkbibliotek. Vi kommer vid några 

tillfällen att beröra enkäter från DIK och Sveriges radio, som vi nämnt i kapitel 1. Dessa 

enkäter analyserar vi dock inte, varken formulär eller resultat. 

 

För att analysera hur folkbibliotekspersonal beskriver att de har tagit emot och tolkat 

stökdebatten och hur de diskuterar stökdebatten ett år senare har vi valt att intervjua 

yrkesverksamma bibliotekarier på folkbibliotek, samt en enhetschef för bemötande och 

service på ett folkbibliotek som tidigare arbetade som bibliotekarie. Vi har valt att 

intervjua personal på folkbibliotek eftersom vi menar att debatten främst handlar om 

folkbiblioteket. Intervjuerna transkriberade vi för att analysera dem som texter. Dessa 

texter ser vi inte som en del av stökdebatten utan som reaktioner på och tolkningar av 

den. 

 

Det är viktigt att poängtera att denna uppsats inte har för avsikt att avgöra om det 

verkligen är stökigt på folkbibliotek runt om i landet. Det som vi har undersökt är 

uttalanden, då vi inte har haft för avsikt att undersöka fysiska biblioteksrum eller 

incidentrapporter. 
 

1.3 Definitioner 
Användare: Genom att använda benämningen användare behöver vi inte uttrycka hur 

användandet ser ut. En användare kan, men behöver inte, vara en låntagare. Med 

benämningen användare avser vi personer som på något sätt, utan att behöva specificera 

hur, utnyttjar bibliotekets resurser eller dess lokaler. Denna benämning anser vi passa 

även användare som aldrig nyttjar de resurser som bibliotek erbjuder i form av böcker 

och andra medieformat. Benämningen passar även användare som ibland, men inte 

alltid, nyttjar bibliotekens resurser. Genom att använda benämningen “användare” 

läggs det därför ingen värdering vid hur en användare nyttjar biblioteksrummet, vilket 

eventuellt kan bli en konsekvens av att använda olika benämningar beroende på vilka 

typer av användande som anges. 
 

Bibliotek: eftersom vår studie handlar om folkbibliotek, är det denna typ av bibliotek 

vi menar om vi inte anger något annat. Även då informanter eller debattörer uttalar sig 

om biblioteket är det folkbiblioteket som vi anser att de syftar på om vi inte anger att 

det är en annan form av bibliotek som de uttalar sig om. 
 

Bibliotekspersonal: de gånger då vi inte vet, eller då det inte är av betydelse, om 

personen är anställd som bibliotekarie, biblioteksassistent eller liknande använder vi 

termen bibliotekspersonal. 

 

Rasifierad: vi kommer att använda begreppet rasifiering som ett begrepp som beskriver 

hur människor ses som en stereotyp utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung. 

I begreppet rasifiering ska ras förstås som en social konstruktion, att någon förknippas 

med stereotypa karaktärsdrag på grund av sitt utseende som kopplas till föreställningar 

om ras. I vår studie kommer ordet att användas för att visa hur man i debattmaterialet 
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och intervjumaterialet pratar om en stereotyp utifrån personers ursprung när de talar 

om användare som anses vara problematiska. 
 

1.4 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel har vi presenterat uppsatsens studieområde, uppsatsens 

syfte samt frågeställningar. I detta inledande kapitel har vi också presenterat studiens 

avgränsningar och definitioner. Följande kapitel, kapitel 2, är en litteraturgenomgång 

där vi går igenom den tidigare forskning som vi anser relevant för forskningsområdet. 

Avsnittet är uppdelat i tre kategorier: Föreställningar om folkbiblioteket, 

Biblioteksanvändaren och Bibliotekarien. Därefter följer kapitel 3 där det teoretiska 

ramverket presenteras. Kapitlet börjar med en redogörelse för kritisk diskursanalys, 

sedan institutionell teori och och avslutas med stigma-teori samt hur teorierna fungerar 

i kombination. I kapitel 4 presenteras de metodologiska ansatser som använts i studien. 

Kapitlet inleds med en redogörelse av kritisk diskursanalys som metod, sedan följer en 

redogörelse för kvalitativ intervju som metod och därefter följer urval, etiska aspekter 

och genomförande. 

 

Kapitel 5 är ett inledande kapitel i resultatredovisningen, det är en kronologisk 

genomgång av den debatt som analyseras i studien. Därefter, i kapitel 6, presenteras 

resultat och analys av debattinlägg, utifrån de två första analysnivåerna i kritisk 

diskursanalys: textnivå och diskursiv praktik. Analysen presenteras utifrån teman som 

vi identifierat i det empiriska materialet. De teman som presenteras är: Ungdomsgäng, 

missbrukare och sura gubbar, Biblioteket som bildningsinstitution för barn, Vad 

biblioteket ska och kan vara, Biblioteket som agent och de försvunna bibliotekarierna 

samt Den passiva personalen. I kapitel 7 presenteras analys och resultat av materialet 

från intervjuer, även här utifrån de två första analysnivåerna i kritisk diskursanalys: 

textnivå och diskursiv praktik. Analysen presenteras under följande tema: Användaren, 

Bibliotekarien i debatten och Institutionen. I kapitel 8 presenteras analys och resultat 

från den tredje analysnivån i kritisk diskursanalys: sociala praktiker. Då vi i 

analyskapitlen tar med många citat från både debattmaterialet och intervjumaterialet 

blir analysen lång, vilket gör att omfånget av uppsatsen blir stort. 

 

Den avslutande diskussionen och slutsatser presenteras i kapitel 9. I detta kapitel 

sammanfattar vi våra slutsatser, beskriver hur vi har svarat på forskningsfrågorna, vi 

redogör för hur teori och metod har fungerat samt hur studien förhåller sig till tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vidare forskning. Efter 

källförteckningen följer tre bilagor, den första är en förteckning över vilka artiklar som 

vi använt oss av i studien, den andra är en intervjuguide som legat till grund för de 

intervjuer som vi genomfört i studien och den tredje är en förteckning över 

intervjutillfällena.  
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom relevant forskning för vår uppsats. Detta gör vi 

för att belysa vår uppsats och placera in den i det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningsfältet. Vi har valt att dela upp detta kapitel i tre 

delar som vi anser är tematiskt närliggande. Den första delen som vi går igenom är 

föreställningar om folkbiblioteket. Där efter följer delarna Biblioteksanvändaren och 

Bibliotekarien. Dessa tre delar angriper vi ur olika synvinklar och vi kommer att 

redogöra för dessa olika vinklar nedan. Vi har valt att inte bara ta med diskursanalytisk 

forskning i detta kapitel, även om det förekommer i hög grad, utan även forskning vars 

syfte är att kartlägga exempelvis användning av biblioteksrummet eller vilka typer av 

biblioteksanvändare som kan uppfattas som problematiska. Vår tidigare forskning är 

vald med avsikt att ge oss en grund att stå på för att besvara våra frågeställningar samt 

ge en förståelse för vilken forskning som bedrivits inom forskningsfältet. Delar av den 

forskning vi här kommer att gå igenom är från slutet av 90-talet och början av 00-talet 

vilket kan tyckas lite föråldrad. Framförallt är forskningen om användaren något äldre. 

Vi menar dock att den forskning som vi redogör för är relevant och då vi inte har funnit 

nyare studier bedömer vi den som nödvändig för vår studie.  
 

2.1 Föreställningar om folkbiblioteket 
Föreställningar kring vad folkbiblioteket är och borde vara uppfattar vi som centralt i 

det material som vi kommer att analysera i uppsatsen. Nedan följer ett antal texter som 

behandlar föreställningar om och förväntningar på folkbiblioteket. Dessa texter menar 

vi kan bidra till att ge en kontext till de föreställningar som vi kommer att analysera i 

vårt textmaterial. 

 

Joacim Hansson visar hur folkbiblioteken har utvecklats ur ett historiskt perspektiv 

(1998). En av folkbibliotekets viktigaste ideologiska uppgifter har enligt Hansson varit 

att fostra medborgarna (1998 s. 131). Biblioteken har setts som det demokratiska 

tänkandets institution men det har varit “ett demokratiskt tänkande på en dominerande 

elits villkor” (ibid.). Hansson menar också att nationalism har varit ett viktigt tema i 

biblioteksdiskussionen, bland annat när det gäller vilken litteratur som lämpar sig bäst 

för barn och i argument om folkbibliotekens förmåga att bidra till den ekonomiska 

utvecklingen (ibid. s. 132). Det fanns en tro på att arbetarna skulle kunna producera 

bättre varor om de var bildade (ibid.).  Ingen annan möjlighet att ge dem bildning 

presenterades heller som rimlig att erbjuda (ibid.). Medborgarna delades upp i dugliga 

och icke dugliga, där odugliga ansågs kostsamma men man ansåg också att de med 

bibliotekets hjälp kunde bli nyttiga för samhället (ibid.). Att människor upplevdes som 

formbara innebar att biblioteken fick ett stort intresse för barnen, som då ansågs särskilt 

mottagliga för formande (ibid.). Vi menar att ideologiska aspekter är relevanta även i 

den debatt som vi ska analysera, till skillnad från Hansson tar vi dock utgångspunkt i 

ett samtida material istället för ett historiskt. 
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En annan diskursanalys av biblioteksdiskurser utförs av Åse Hedemark som studerar 

biblioteksdebatter från 70-talet fram till 2000-talet (2009). Hedemark använder 

rikstäckande radio, TV och press som källmaterial för att på så vis nå utanför 

branschens och forskningsfältets diskurser (ibid. s. 44-45). Detta innebär att vårt val av 

textmaterial har likheter med Hedemarks. Vi har dock istället fokuserat på en enskild 

debatt vilket ger oss ett komprimerat tidsperspektiv, vi har även valt att utöka vårt 

material genom att utföra kvalitativa intervjuer. De diskurser som Hedemark menar är 

tongivande på 70-talet är den bokliga diskursen och allaktivitetsdiskursen (ibid. s. 49-

51). Den bokliga diskursen menar Hedemark betonar att tryckt skönlitteratur av hög 

kvalitet ska vara bibliotekens primära verksamhet och att folkbiblioteken ska sprida 

upplysning och bidra till folkbildning genom förmedling av böcker (ibid. s. 49-50). 

Inom den bokliga diskursen betonas bibliotekets roll som kulturinstitution och 

kulturarvsbärare och inom denna diskurs legitimeras biblioteken i sin funktion som 

motvikt till kommersiell underhållningslitteratur (ibid. s. 150). Den bokliga diskursen 

återkommer sedan under övriga årtionden i Hedemarks analys. 

 

Allaktivitetsdiskursen som Hedemark identifierar menar hon istället betonar att inte 

bara boken bör stå i centrum i biblioteken, utan att bibliotekens verksamhet ska vara 

bred och bestå av aktiviteter som inte tidigare varit självklara i bibliotek (ibid.s. 50-51). 

Allaktivitetsdiskursen betonar andra aktiviteter än läsning och präglas av en optimism 

angående bibliotekens roll och betydelse i samhället. Enligt Hedemark försvinner 

allaktivitetsdiskursen efter 70-talet (ibid. s. 151). 

 

Hedemark menar att den bokliga diskursen fortfarande är stark under 80-talet men att 

den nu får sällskap av vad Hedemark kallar för den informationsförmedlande 

diskursen. Den informationsförmedlande diskursen lyfter fram bibliotekens roll för 

utbildning och lärande samt den roll som bibliotek spelar för att Sverige ska kunna stå 

sig i konkurrens med andra länder om att vara en kunskapsnation (ibid. s. 116-117). Att 

framhålla bibliotekens roll i att bidra till en bildningsgrad som kan konkurrera med 

andra länder visar att det i diskursen som Hedemark identifierar finns koppling till den 

ideologiska diskurs som Hansson beskriver (1998). I den informationsförmedlande 

diskursen anses böcker vara passé, ny teknik och nya medieformat anses vara viktiga 

för att utveckla bibliotekens verksamhet (Hedemark 2009 ss. 151-152). I den 

informationsförmedlande diskursen knyts bibliotekens legitimitet till individen och 

hens personliga utveckling (ibid.). Den informationsförmedlande diskursen 

återkommer sedan under följande årtionden, där den tävlar om utrymmet med den 

bokliga diskursen. 

 

Det finns tydliga mönster i vilka det är som uttrycker sig i debatterna som Hedemark 

undersökt. I hennes källmaterial lyser, framför allt, kvinnliga bibliotekarier med sin 

frånvaro (ibid. s. 121-122). Hedemark tror att den ensidiga representationen bidrar till 

att debatterna kan uppfattas som begränsade och att bibliotekens betydelse för till 

exempel integration, som plats för upplevelser eller som mötesplats inte diskuteras 

(ibid. s. 160). Även om berörda parter tillfrågas och får möjlighet att uttala sig i större 

eller mindre utsträckning så menar Hedemark att det är av betydande skillnad att ingå 

i en debatt genom att själv vara drivande eller genom att bli tillfrågad (ibid. ss. 120-

121). 
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Om Hedemark inte uppfattar att bibliotekets betydelse som mötesplats diskuteras så 

menar Hansson istället att det är en betydande del av biblioteksutvecklingen. Hansson 

säger att det har skett en utveckling där särskilt folkbibliotek försökt definiera sig på 

nya sätt (2004). Ett av de sätt som Hansson menar är mest slående är utvecklingen av 

folkbiblioteket som en social arena (ibid. s. 5). Eftersom Hansson menar att 

folkbibliotek på många sätt går ifrån förmedlingen av kultur och information genom 

dokumentsamlingar och alltmer satsar på sociala aktiviteter blir det samtida biblioteket 

i högre grad beroende av extern legitimitet än vad de förut var (ibid. s. 10). Extern 

legitimitet är enligt Hansson den legitimitet som skapas av behov och förväntningar 

som finns utanför institutionen, medan intern legitimitet är en identitetsskapande 

process inom institutionen (ibid. s. 7). 

 

Hanna Carlsson visar på andra bilder av folkbiblioteket som framträder i ett mer 

samtida perspektiv. Carlsson redogör för hur Malmö stadsbibliotek implementerade en 

strategi, The darling library, som skulle förändra biblioteket från ett ”bokhus” till ett 

upplevelseinriktat kulturhus (2013 s. 117). Enligt Carlsson har förväntningarna på 

bibliotekets uppgift och roll förlängts (ibid. ss. 14, 171). Bibliotek förväntas nu också 

bidra till att skapa en attraktiv bild av staden vilket i sin tur ska bidra till ekonomisk 

tillväxt (ibid.). Trots att omvandlingen av Malmö Stadsbibliotek ofta uppfattas som 

progressiv ger Carlsson också exempel på hur ”bibliotekets traditionella 

bildningsuppdrag förstärks” (ibid. s. 64). Den facklitterära avdelningen Ljusets 

kalender beskrivs, i enlighet med det traditionella bildningsuppdraget, enligt Carlsson 

som ”ett sakralt rum för dyrkandet av kunskapens värde” (ibid. s. 65). 

 

Att förändra biblioteket på ett sådant sätt som gjordes i Malmö kan innebära att 

förändringen möter motstånd, se avsnitt 1.1. Sunniva Evjen och Ragnar Audunson 

(2009) menar att allmänhetens normer och uppfattningar styr graden av frihet en 

organisation har för att införa reformer. Reformerna måste vara förankrade i 

allmänhetens bild av organisationen för att reformerna ska uppfattas som legitima (ibid. 

s. 163). Evjen och Audunson kommer fram till att allmänheten uppfattar bibliotek som 

komplexa institutioner (ibid. s. 172). Bibliotek uppfattas både som platser som är fyllda 

av aktivitet och som platser för reflektion, som katedraler och som ett samhällets 

vardagsrum med låga trösklar (ibid.). I Evjen och Audunsons studie framkommer det 

att förändringar kan accepteras av allmänheten men också att det finns en vilja hos 

allmänheten att känna igen ett bibliotek som ett bibliotek (ibid.). Evjen och Audunson 

tolkar viljan att känna igen biblioteket som att det finns vissa kärnvärden som ett 

bibliotek inte kan utmana om de vill behålla sin legitimitet (ibid.). Dessa värden 

inkluderar en icke-kommersialism, tillgång till information, läsfrämjande arbete och 

demokratiska värden (ibid.). Dessa värden kan tyckas, i viss mån, gå emot den 

kommersialisering som Carlsson uppfattar som underliggande i The darling library-

strategin där biblioteken blir en del av stadens branding och platsspecifika 

marknadsföring (Carlsson 2013 s. 121). 

 

I Hanssons historiska genomgång nämner han att många argument som framförs i 

diskussionen om folkbibliotek är känslomässiga och saknar vetenskapliga grunder 

(Hansson 1998 s. 136). För att exemplifiera hur känslomässiga argument kan se ut 

nämner han argumentet att “folkbiblioteken är den sanna demokratins främsta 

institution, då det inom dess väggar inte längre existerar några sociala skillnader.” 

(ibid.). Ett exempel på hur känslomässiga argument kan spela in kan även sägas finnas 
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i SOM-institutets rapport Vägskäl (Höglund s. 351). I rapporten framgår det att 

biblioteken har fortsatt högt förtroende bland den svenska allmänheten (ibid. s. 345). 

Men iögonenfallande är att också icke-användare av biblioteket anger ett högt 

förtroende för biblioteket (ibid. s. 351). 

 

Sammanfattning av 2.1 

Vi har här visat olika möjliga framställningar som vi tror kan belysa vårt material då vi 

genomför vår analys. Tidigare forskning visar att biblioteket kan framställas som en 

plats för fostran av medborgare (Hansson 1998). Biblioteket kan också ses som särskilt 

viktigt för förmedling av litteratur och bildning, uppfattas som en plats som bör erbjuda 

ett bredare utbud av aktiviteter eller som en institution som särskilt bör inrikta sin 

verksamhet på ny teknik och informationsförmedling (Hedemark 2009). 

Biblioteketsutvecklingen kan också uppfattas som om den går mot att biblioteken ska 

bli sociala arenor (Hansson 2004). Utvecklingen kan också uppfattas gå mot att 

biblioteket ska vara ett ”upplevelseinriktat kulturhus” (Carlsson 2013). Biblioteket kan 

också uppfattas som en institution som har vissa värden knutna till sig som inte kan 

utmanas ifall dess legitimitet ska kunna bevaras (Evjen & Audunson 2009). Eftersom 

vi vill undersöka vilka förväntningar som finns på institutionen folkbibliotek inom 

diskurser som används i stökdebatten menar vi att den tidigare forskning om 

framställningar av biblioteket som vi presenterar här kan ge oss ett underlag för att 

genomföra analysen. 

 

2.2 Biblioteksanvändaren 
Eftersom den debatt vi undersöker i stor utsträckning diskuterar biblioteksanvändarna 

kommer vi här att gå igenom relevant biblioteksforskning som fokuserar på användaren 

och beskrivningar av användaren. I den biblioteksforskning som vi går igenom finns 

flera amerikanska biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare med. Som bland 

andra Hansson (1998) påvisat är de tidiga svenska folkbiblioteken inspirerade av sina 

amerikanska föregångare, mycket beroende av Valfrid Palmgrens studieresa till USA 

1907 (s. 82), därför anser vi att den amerikanska forskning vi tagit med kan vara 

relevant för vår studie. Exempel på amerikansk forskning som vi kommer att gå igenom 

här är artiklar från tidskriften Reference Librarian som ägnade år 2002 ett nummer helt 

åt frågan om den ”problematiska användaren”.  

 

I vår studie kommer vi att analysera de diskurser som finns i mediedebatten och utifrån 

dem analysera vilka normer och förväntningar som finns på användaren. Hedemark 

menar att användarsynen skiljer sig åt inom olika diskurser, men att de kännetecknas 

alla av olika sorters paternalistiska sätt att se på användaren (2009 s. 122). Hedemark 

menar att vissa sätt att prata om och se på användare kan få konsekvenser som 

manifesteras i förväntade informationsbehov vilket leder till konsekvenser för 

bemötandet av användare (ibid. ss. 159-160). I diskurserna framgår det att användarna, 

särskilt barn och ungdomar, inte själva vet vad som är bäst för dem, de väljer till 

exempel sällan högkvalitativ litteratur, utan anses vara i behov av vägledning (ibid. ss. 

87-88). 

 

Svanhild Aabø och Ragnar Audunson menar att biblioteksbesökare följer vissa normer 

som förknippas med att röra sig på offentliga platser (Aabø & Audunson, 2012 s. 148). 
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Till exempel visar besökarna återhållsam hjälpsamhet, de hjälper andra vid behov men 

erbjuder den på ett försiktigt sätt, användare försöker även låta bli att lägga märke till 

dem som sticker ut på olika sätt, genom utseende eller beteende, och visar på så sätt 

upp finkänslighet och tolerans (ibid.). Aabø och Audunson menar dock att det finns de 

besökare som låter bli att iaktta normer för offentliga platser och istället betraktar 

biblioteket som ”sitt”, detta kan till exempel yttra sig genom att de låter sina barn leka 

på ett sätt som de inte skulle ha låtit dem göra på andra platser (ibid. s. 147). 

 

Då vi i studien kommer att diskutera hur olika användargrupper framställs i debatten 

och om någon eller några av dessa användargrupper stigmatiseras har vi valt att 

fokusera en stor del av den tidigare forskningen om användare på användare som 

framställs som oönskade eller problematiska. Åse Hedemark och Jenny Hedman 

kommer fram till att i de texter då användare omtalas som tillhörande en kategori 

betraktas de ofta som problematiska (2002 s. 47, 48). En av dessa grupper som beskrivs 

som besvärliga är ungdomar, särskilt unga killar (ibid. s.25-26). Dessa beskrivs som 

stökiga och att de använder Internet för att surfa på olämpliga sidor (ibid. s. 26). Genom 

att beskriva ungdomar som störande, högljudda, stökiga, för många och i vägen befarar 

Hedemark och Hedman att beskrivningarna kan komma att påverka föreställningar och 

förväntningar kring unga människors biblioteksbesök och hur de bemöts i 

biblioteksrummet (ibid. s. 50-51). Att användarna i många av texterna uppfattas som 

besvärliga tror Hedemark och Hedman beror på att det sällan finns något att skriva om 

ifall det inte finns något problem (ibid. s. 47). Hedemark och Hedmans studie baseras 

på branschtidningar vilket skiljer vårt material från deras, dock tror vi att Hedemark 

och Hedmans studie kan vara relevant för oss då den handlar om hur man talar om 

användare och de konsekvenser som det kan få. 

 

Precis som Hedemark och Hedman riktar Mary K. Chelton sin uppmärksamhet mot 

ungdomar, hon menar att ungdomar som grupp ofta utmålas som problematisk (2002). 

Chelton braskar för att trots att det kanske i vissa fall är rättmätigt så är det också vanligt 

att bibliotek har förutfattade meningar om att ungdomar är stökiga (ibid. s. 23). Chelton 

menar att, trots att det finns en trend mot att tala om problematiskt beteende snarare än 

problematiska personer, så tycks ungdomar ändå utmålas som en särskilt problematisk 

grupp (ibid. s. 23-24). Att ungdomar utmålas som en särskilt problematisk grupp menar 

Chelton beror på att ungdomar har stigmatiserats i USA (ibid. s. 24). Gruppen 

ungdomar har länge betraktats misstänksamt, skolskjutningar och en allt mer 

omfattande ålderssegregering menar Chelton har bidragit till en ökande rädsla för 

ungdomar (ibid. s. 24). 

 

Kelly D. Blessinger menar att biblioteket en gång ansågs vara en trygg hamn, men att 

det nu är en plats dit avvikare kan gå för att hitta sina offer (2002 s. 6). Det är med 

andra ord en dyster, kanske till och med alarmerande, bild som målas upp. 

Folkbibliotek utsätts mer än andra bibliotekstyper för vissa besvärliga grupper, menar 

Blessinger, och tar upp som exempel hemlösa personer och barn utan uppsikt av en 

vuxen (ibid. s. 7). Även om Blessinger säger sig mena att hemlösa har samma rätt att 

använda bibliotek som andra besökare så skriver hon att deras blotta närvaro kan skapa 

obehag hos andra besökare, detta eftersom hemlösa tenderar att bära med sig ett stigma 

av att antingen vara galna eller farliga (ibid. s. 8). När hon jämför sin samtids problem 

med sådana problem som biblioteken hade med sina besökare förr, uppfattar Blessinger 

att problemen i hennes samtid får de tidigare problemen att blekna och kännas 
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skrattretande i jämförelse (ibid. s. 9). Vad hon betecknar som ”förr” är inget som hon 

definierar vidare.  

 

Flera artiklar från Reference Librarian använder sig av uttrycket “the problem patron” 

för att beskriva de som bryter normerna inne på biblioteket.  Barbara Pease menar att 

det är viktigt för bibliotek att undvika att stämpla eller kategorisera särskilda grupper 

av människor som störande och vill därför problematisera uttrycket ”problem patron” 

(1995 s. 33). Hon menar också att det finns en diskrepans mellan allmänhetens bild av 

bibliotek och hur historien faktiskt sett ut (ibid. s. 30). Till skillnad från Blessinger 

menar Pease att biblioteket har en lång historia av möten med störande, oroliga och 

potentiellt våldsamma användare (ibid. s. 30). Hon menar att denna bild av biblioteket 

bryter mot allmänhetens bild av biblioteket som en tillflyktsort med plats för tyst 

läsning och eftertänksamhet (ibid.). Eftersom den engelska termen ”problem patrons” 

beskriver alltifrån irriterande till hotfullt eller våldsamt beteende menar Pease att det 

leder till att seriösa problem förminskas till samma nivå som de mildare graderna av 

problem som termen betecknar (ibid. s. 33). Pease menar också att vissa av problemen 

med störande beteenden kan härstamma från att biblioteken har få krav på sina 

användare och varken kan eller vill begränsa dem (ibid. s. 35). Även Shelley Ferrell 

diskuterar kring begreppet “the problem patron” och kommer fram till att en mängd 

förväntningar och beteenden ryms under etiketten “problematisk” och att beteckningen 

kan komma från ett flertal nivåer: samhälls-, biblioteks- eller individuell nivå (2010 s. 

144). Eftersom olika grupper opererar under olika normer och förväntningar så kan 

förändringar på samhällsnivå resultera i att den typiska användaren plötsligt utgörs av 

en ny grupp, vilket kan leda till svåra situationer i mötet mellan användare och 

bibliotekarie (ibid. s. 146).  

 

Sammanfattning av 2.2 

Vi har i detta avsnitt visat möjliga sätt att se på och diskutera användaren i tidigare 

forskning, vilket vi tror kan belysa vårt material när vi genomför analysen. Tidigare 

forskning visar att det finns olika sätt att diskutera och prata om användare, framförallt 

de användare som ses som problematiska. I den tidigare forskningen finns det vissa 

användargrupper som är mer diskuterade än andra, de grupper som framförallt 

diskuteras är ungdomar (Hedemark & Hedman 2002) och hemlösa (Blessinger 2002). 

Hur grupper beskrivs och vad det kan få för konsekvenser är intressant för vår analys 

då vi ämnar undersöka vilka grupper som framställs i vårt material och om dessa 

användargrupper stigmatiseras. Även i den tidigare forskning vi nu gått igenom finns 

det exempel på att man talar om att grupper blir stigmatiserade och på vilket sätt de 

stigmatiseras (Chelton 2002; Blessinger 2002). De texter som inte diskuterar de 

användargrupper som orsakar eller potentiellt kan orsaka problem i biblioteksrummet, 

diskuterar hur användare beter sig i biblioteksrummet och att de är styrda av normer 

och förväntningar (Aabø & Audunson, 2012), men också hur olika diskurser påverkar 

synen på användaren (Hedemark 2009).  För oss kan dessa texter om normer och 

förväntningar och hur diskurser påverkar synen på användarna vara intressanta utifrån 

vilka diskurser som finns i vårt material och vad dessa diskurser förknippas med för 

normer och förväntningar. Vi tror att de texter vi presenterat i det här avsnittet kan 

fungera som en bra grund för vår uppsats att förhålla sig till när vi analyserar hur man 

i mediedebatten talar om användaren.  
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2.3 Bibliotekarien 
Då debatten vi studerar delvis handlar om våldsincidenter som skett på bibliotek anser 

vi att det är av vikt att redogöra för hur detta diskuterats i den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningsfältet tidigare. Vi kommer också utifrån 

forskningsfrågorna att analysera kring föreställningar om bibliotekarien. Nedan följer 

ett antal texter som behandlar bibliotekspersonalens arbetsmiljö samt föreställningar 

om bibliotekspersonal.  

 

Hannah McGrath och Anne Goulding diskuterar kring om våldet på bibliotek är eller 

ses av bibliotekspersonalen, som en del av jobbet (1996). De menar att allmänheten ser 

biblioteket som en trygg och lugn plats där det inte förekommer våld. Trots 

allmänhetens syn på biblioteket så menar McGrath och Goulding att både det fysiska 

och det verbala våldet på biblioteket ökar (ibid. s. 4). De hävdar att det inte finns 

tillräckligt med artiklar och information om ämnet och att det därför har blivit vad de 

kallar professionens ”skelett i garderoben” och att professionen sopar problemet under 

mattan (ibid.). De menar att det är vanligt att det fysiska våldet rapporteras av 

personalen men att det verbala våldet ofta ses som en del av jobbet (ibid. 5). Dock är 

det svårt för personalen att avgöra var gränsen för våld går då det oftast inte finns några 

riktlinjer för vad som anses vara våld. Det är även problematiskt att det är upp till den 

enskilda bibliotekspersonalen att avgöra vad som är våld (ibid.). För att lösa problemet 

med våld på bibliotek menar McGrath och Goulding att ledningen måste 

uppmärksamma problemet och ta det på allvar, att bibliotekspersonalen måste känna 

att de kan rapportera och bli trodda (ibid. s. 12). 

 

Precis som McGrath och Goulding menar Sarah Farruggia att ledningen undviker 

problemen med våld på bibliotek. Farrugia refererar till McGraths och Gouldings 

uttalande om professionens ”skelett i garderoben” (2002 s. 309). Farrugia menar att 

våldsamma situationer uppstår på biblioteket dels för att biblioteksbyggnaden är öppen 

för allmänheten och att den är tillgänglig för alla men också för att ingen äger den, 

vilket gör att den inte inger respekt hos våldsverkarna (ibid. s. 311). Men Farrugia 

menar att det är ett dilemma att öka säkerheten på biblioteket eftersom det enligt 

tradition ska vara öppet för alla (ibid.). Farrugia menar att existensen av biblioteksvåld 

speglar våldet i samhället och därför är det värre idag än vad det var förr i tiden, men 

hon specificerar inte vad “förr i tiden” är (ibid.). Hon lägger också stort ansvar på 

bibliotekspersonalen, hon menar att bibliotekspersonalen är så öppen och tillgänglig att 

de uppfattas som svaga av biblioteksanvändarna (ibid.). Dock menar hon att det skiljer 

sig beroende på personalens personlighet och att personalen måste förstå att bara för 

att de arbetar med service så måste de inte stå ut med att bli behandlade illa (ibid.). Hon 

säger också att det kan finnas olika anledningar för personal att inte rapportera problem, 

en anledning kan vara att personen inte vill visa sig svag (ibid. s. 313). 

 

Abigail Luthmann resonerar kring olika framställningar av bibliotekarier och ifall en 

negativ stereotyp av bibliotekarien finns i media, hos allmänheten och i 

populärkulturen (2007). Luthman hänvisar till en studie från 2004 som visar att medias 

framställning av bibliotekarier till största del är positiv och beskriver bibliotekarien 

som innovativ, framtidsfokuserad, entusiastisk, kunnig och organiserad (ibid. s. 775). 

Hon hänvisar också till studier som visar att den negativa stereotypen är associerad med 

kvinnor och hon menar att det vore bättre om kvinnliga bibliotekarier fick mer positiv 

uppmärksamhet istället för att föra fram männen (ibid.) Hon menar att trots att studier 
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visar att medias bild av bibliotekarier till stor del är positiv, så existerar det fortfarande 

en stereotyp av bibliotekarien hos allmänheten och i litteraturen från den egna 

branschen (ibid. s. 776). I sin artikel skriver Luthman också att forskningsbibliotek får 

mer utrymme i media än vad folkbibliotek får (ibid. s. 775). Luthmans resonemang 

kring hur media framställer bibliotekarien och hur allmänhetens bild av bibliotekarien 

ser ut kan vara intressant för vår analys då vi kommer att analysera hur bibliotekarierna 

framställs i mediedebatten.  

 

Sammanfattning av avsnittet 2.3 

Vi har i detta avsnitt visat möjliga sätt att diskutera bibliotekspersonals arbetsmiljö och 

hur de hanterar våldsamma biblioteksanvändare samt hur bibliotekariestereotyper finns 

eller inte finns i medias och allmänhetens syn på bibliotekspersonal. Tidigare forskning 

visar att det finns en diskrepans mellan allmänhetens syn på bibliotekspersonalens 

arbetsmiljö och den reella arbetsmiljön, att bibliotekspersonal arbetar i en miljö som är 

lättillgänglig för våldsamma personer samt presenterar olika anledningar till att 

bibliotekspersonalen utsätts för våld och på vilket sätt bibliotekspersonalen reagerar 

och hanterar våldsamma situationer. Den tidigare forskningen har också visat att bilden 

av bibliotekarien i media är till stor del positiv men att det fortfarande kan finnas en 

negativ stereotyp av bibliotekarien hos allmänheten. Vi menar att den tidigare 

forskning som vi presenterat i detta avsnitt kan belysa vårt material när vi genomför 

vår analys om hur bibliotekarien framställs i mediedebatten. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som 

teori och metod, då kritisk diskursanalys både fungerar som teori och metod kommer 

vi att i detta avsnitt presentera den ur ett teoretiskt perspektiv och sedan presentera den 

som metod i följande kapitel. Vi har valt att kombinera kritisk diskursanalys med 

institutionell teori och Erving Goffmans stigmateori för att skapa ett teoretiskt ramverk. 

I detta kapitel presenterar vi teorierna och de begrepp ur teorierna som är relevanta för 

vår uppsats. Kapitlet avslutas med en presentation av hur teorierna samspelar och hur 

vi har valt att kombinera dem. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys 
Diskursanalys är en vanlig metod för att studera debatter (Bergström & Boréus 2005 s. 

357) och har använts inom biblioteks- och informationsvetenskap av flera forskare. Ett 

exempel inom svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning är ovan 

nämnda (se avsnitt 2.1 och 2.2) Åse Hedemarks avhandling Det föreställda 

folkbiblioteket (2009). Diskursanalys är dock inte en enda ansats utan inbegriper en rad 

tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser (Winther Jørgensen & Phillips 2000 

s. 7). Den form av diskursanalys som vi valt att använda är, som vi tidigare nämnt, den 

kritiska diskursanalysen så som den artikuleras av Fairclough. Kritisk diskursanalys är 

både en teori och en metod för att undersöka diskurser i tal eller, som i vårt fall, skrift.  

 

Michel Foucaults arkeologiska och genealogiska diskursanalys lämpar sig bättre för att 

undersöka diskurser och dess utveckling under längre tidsperioder (Bergström & 

Boréus 2005 s. 310). Vår avsikt är att undersöka diskursers utveckling under en kortare 

tidsperiod och därför lämpar sig inte Foucalts diskursanalys för denna studie. 

Diskursteori i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes anda behandlar alla sociala 

fenomen diskursivt (Bergström & Boréus, s. 314) medan Fairclough istället ser ett 

dialektiskt förhållande mellan diskurs och sociala praktiker (Winther Jørgensen & 

Phillips ss. 67-68), ett perspektiv som vi anser vara fördelaktigt för vår studie. Exempel 

på när kritisk diskursanalys har använts inom biblioteks- och informationsvetenskap 

har vi bland annat sett hos Beth Brendler i hennes artikel “Diversity in Literary 

Response: Revisiting Gender Expectations” (2014). 

 

3.1.1 Diskursbegreppet 
Inom diskursanalys uppfattas inte språk som ett neutralt verktyg för att beskriva 

världen, att använda språk är en social aktivitet som formas av och formar sin 

omgivning (Bergström & Boréus 2005 s. 326). Diskurs är enligt Fairclough en praktik 

som inte enbart representerar världen utan också konstituerar och bygger den 

(Fairclough 1992 s.64). Fairclough använder uttrycket diskurs i betydelsen språkbruk 

såsom social praktik och uttrycket en diskurs som ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser från ett bestämt perspektiv: en diskurs som går att skilja från andra 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 72). Marianne Winther Jørgensen och 



 

 18 

Louise Phillips beskriver diskursbegreppet som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (ibid. s. 7). Fairclough skiljer mellan diskursiv praktik och annan social praktik 

och reserverar därmed diskursbegreppet för tal, text och andra semiotiska system (ibid. 

s. 25). 

 

3.1.2 Faircloughs tre dimensioner  
Faircloughs diskursanalys består av tre dimensioner: Text, diskursiv praktik och social 

praktik (Bergström & Boréus 2005 s. 308). Textdimensionen av en diskurs är en 

språklig analys av texter som kan utgöras av skriven text eller transkriberade samtal 

och intervjuer, men även en kombination av bild och text är möjliga att analysera som 

diskurser (Fairclough 1992 s. 4). Genom att analysera textnivån kan man se hur 

processer framställs och vem som förbinds, eller inte förbinds, med händelser som 

beskrivs i texterna. Detta kan ha sociala, kulturella, ideologiska eller politiska 

bakgrunder eftersom det finns flera sätt att framställa en och samma händelse (ibid. ss 

179-182). I vissa fall kan deltagare helt försvinna ur beskrivningar och det lämnas då 

implicit vem som gör vad mot vem i texten (ibid. s. 179). Att utelämna vem som agerar 

i texten kan få en ideologisk effekt, till exempel när det skrivs om “nedskärningar” 

istället för att uttryckligen beskriva vem som beslutat om minskat anslag, detta kallas 

för nominalisering (Bergström & Boréus 2005 s 284-285).  

 

Diskursiv praktik är den nivå där texten används, produceras, konsumeras och tolkas 

(Fairclough 1992 s. 71). Diskurser bygger på andra diskurser, texter och genrer på olika 

sätt och de begrepp som Fairclough använder för att beskriva hur texter bygger på 

varandra är interdiskursivitet (1995 s. 134) samt intertextualitet (1992 s. 10). Enligt 

Fairclough bygger all textproduktion på tidigare etablerade betydelser, intertextualitet 

innebär alltså att texten bygger på element från tidigare texter (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s. 13). Genom att fokusera på intertextualiteten kan man undersöka 

reproduktion av diskurser, då inga nya element förs in, samt förändring av diskurser 

genom nya sammansättningar (ibid.). Interdiskursivitetsbegreppet är en bredare form 

av intertextualitet, som används för att sätta ljus på hur texter konstitueras av olika 

genrer och diskurser (Fairclough 1992 s. 134). 

 

I dimensionen social praktik analyseras den samhälleliga kontext som diskurserna 

befinner sig i (ibid. s. 4). Diskurserna existerar i ett dialektiskt förhållande till andra 

sociala dimensioner, vilket innebär att diskursen bidrar till att forma sociala strukturer 

samtidigt som den formas av existerande sociala strukturer (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s. 67-68). När två eller flera diskurser försöker etablera sig inom samma 

domän kallas det för diskursordning, diskursordningen är alltså ett område för 

potentiell diskursiv konflikt (ibid. s. 64). Diskurserna kan även vara i samklang med 

varandra, genom att analysera diskursordningen kan man undersöka vad diskurserna 

strider om och vad det råder konsensus kring (ibid. s. 65). 
 

3.1.2 Makt i kritisk diskursanalys 
Ordet “kritisk” i kritisk diskursanalys implicerar föresättningen att visa på dolda 

kopplingar och orsaker (Fairclough 1992 s. 4). Mats Alvesson (2008) menar att kritisk 

teori vill väcka medvetenhet om sociala fenomens politiska karaktär samt utveckla 
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forskarens förmåga till reflektion över det som annars tas för givet (s. 289). För kritisk 

diskursanalys är det alltså viktigt att kritiskt granska diskurser eftersom språket är ett 

sätt att strukturera verkligheten, inte en objektiv beskrivning av den. Kritisk 

diskursanalys har som övergripande syfte att undersöka hur relationerna mellan 

diskurser och sociala strukturer ser ut (Bergström & Boréus 2005 s. 322). Kritisk 

diskursanalys är därför inte att betrakta som neutral utan har för avsikt att ställa sig på 

de undertrycktas sida (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 70). 
 

I kritisk diskursanalys är diskurs är inte ett fristående fenomen, de formas och 

begränsas av sociala strukturer, så som klass, normer och konventioner (Fairclough 

1992 s. 64). Hur vi producerar och konsumerar texter bidrar till att skapa och 

upprätthålla ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s. 69). I Faircloughs kritiska diskursanalys får alltså diskurser flera olika 

funktioner: de konstruerar sociala identiteter, vidmakthåller befintliga sociala 

relationer samt upprätthåller rådande maktstrukturer (Bergström & Boréus 2005 s 321). 

Det finns dock en kamp över hur texter och diskurser struktureras, och människor kan 

motsätta sig lika väl som tillägna sig förändring i diskurs (Fairclough 1992 s. 4). 
 

Två viktiga begrepp i den kritiska diskursanalysen är hegemoni och 

ideologi.  Hegemoni skapas enligt Fairclough genom att integrera snarare än att 

dominera underordnade grupper för att vinna deras medhåll (Fairclough 1992 s.92). 

Det är inte en statisk dominans, utan en förhandlingsprocess, där betydelsekonsensus 

skapas (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 80). Konkurrerande element som införs 

kan innebära motstånd mot denna konsensus och hegemonin kan därför aldrig sägas 

vara helt stabil (ibid.). Hegemonin kan dock vara starkare eller svagare. Om hegemonin 

är förhållandevis stark minskas möjligheterna till förändring (Fairclough 1995 s. 134). 

Ideologi är det som förklarar samhällets horisontella och vertikala struktur, det vill säga 

uppdelningen av arbete samt varför en grupp dominerar över en annan (Chiapello & 

Fairclough 2002 s. 187). Diskurser är till sin natur ideologiska, och Fairclough 

använder ideologibegreppet för att beteckna det system av idéer, värderingar och 

uppfattningar som förklarar en given politisk ordning och legitimerar hierarkier och 

maktrelationer (ibid.). 
 

3.2 Institutionell teori 
Eftersom kritisk diskursanalys öppnar för ytterligare teorier för att analysera social 

praktik har vi även valt att använda oss av institutionell teori. Institutionell teori är en 

ram snarare än en enhetlig teori, men själva kärnan i teorin är att institutionell teori 

motsätter sig förklaringar som innebär en ekonomiskt rationell modell (Eriksson-

Zetterquist 2009 s. 6). Institutionell teori har använts av flera forskare inom biblioteks- 

och informationsvetenskap, bland andra Sunniva Evjen och Ragnar Audunson (2009), 

Nanna Kann-Christensen (2009) och Joacim Hansson (2004). Gemensamt för de olika 

inriktningarna inom institutionell teori är att de belyser hur handlande i organisationer 

följer det som tas för givet, hur organisationer påverkas av sin omgivning och att de 

följer regler för handlande snarare än agerar på ett rationellt sätt (Eriksson-Zetterquist 

2009 s. 5). Kann-Christensen menar att varianterna av institutionell teori har fler 

likheter än skillnader och behandlar de därför gemensamt under beteckningen 
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institutionell teori, utan att skilja på traditionell eller nyinstitutionell teori (Kann-

Christensen 2008 s. 139), ett exempel som vi kommer följa.  

 

Institutioner kan förstås som en särskild slags konvention som har fått en regelliknande 

status i människors tankar och handlingar (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 20). 

Institutioner kan vara organisationer, men de kan även vara begrepp som har en särskild 

status som föregivettagna, till exempel äktenskap eller demokrati (Kann-Christensen 

2008 s. 140-141). Ett exempel på en sådan institution som förgivettaget begrepp som 

Kann-Christensen tar upp inom biblioteksväsendet är gratisprincipen (ibid. 142). Kann-

Christensen menar att institutioner reproducerar sig själva eftersom att de tas för givet, 

vilket gör att de förändras långsammare än omvärlden (ibid. s. 141). Om en 

organisation uppfattas som en institution kan det därför bli svårt att åstadkomma 

förändringar, i och med att den är välutvecklad och relativt fast i sin struktur (Eriksson-

Zetterquist 2009 s. 122). Lars-Eric Jönsson, Anders Persson och Kerstin Sahlin (2011) 

menar att institutionernas tröghet skänker trygghet till individer då det leder till att 

individerna vet hur de ska förvänta sig att institutionen är och därmed hur omgivningen 

beter sig (s. 109). De menar dock inte att det är omöjligt att förändra institutioner, men 

om förändring ska ske är det lättare att förändra skrivna regler än oskrivna (ibid. s. 

109). Genom att använda institutionell teori vill vi undersöka normer gällande 

beteenden som omgivningen har lagt på folkbiblioteket som institution. 

 

Ett centralt begrepp inom institutionell teori är legitimitet (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 

63, Evjen 2015 s. 30). Legitimitet tycks även stå i fokus och diskuteras livligt i 

biblioteksdebatter, som vi pekade mot i avsnitt 1.1. Legitimitet uppnås när en 

institution klarar av att uppfylla och följa de normer och värderingar som utgörs av 

externa förväntningar (Evjen 2015 s. 30). Legitimitet är även vitalt för att en 

organisation eller institution ska kunna överleva (ibid.). Det innebär att om ett bibliotek 

inte klarar av att möta de förväntningar som finns, det vill säga misslyckas med att 

agera inom de institutionaliserade ramarna, kan de förlora sin legitimitet (ibid.). Ulla 

Eriksson-Zetterquist tar upp ett antal sätt för en organisation att behålla, eller skaffa 

sig, legitimitet (2009 s. 63-82). Genom att införa samma handlingsmönster eller 

tekniska utrustning som andra, liknande, organisationer har infört och som anses vara 

moderna och rationella, kan en organisation framstå som legitim (ibid. s. 66). Om 

organisationen däremot inte inför dessa handlingsmönster eller tekniska utrustning kan 

organisationen istället förlora sin legitimitet (ibid. ss. 66-67). Organisationer kommer 

att anpassa sig när normerna i samhället förändras för att behålla sin legitimitet och det 

är ofta tydligare i de fall då en organisation saknar legitimitet än när legitimiteten finns 

där (ibid. ss. 104-105). 

 

Inom institutionell teori betraktas handlingar inom ramen för den institutionella 

kontexten och fokus ligger på de villkor och den omgivning som påverkar beslut och 

handlingar i biblioteket (Kann-Christensen 2009 s. 31). Institutionella ramar fastställs 

av förväntningar från omgivningen, i folkbibliotekens fall kan omgivningen ses som 

utgörande av bland annat biblioteksanvändare och politiker vars värderingar och 

normer upprätthåller institutionens stabilitet och identitet (Evjen 2015). Men 

omgivningen behöver inte bara beteckna de som står utanför organisationen, även en 

organisations ledning kan utgöra en del av omgivningen eftersom de delar de normer 

och värderingar som är förknippade med institutionen (Kann-Christensen 2009 s. 40). 

Normer och värderingar är alltså centrala begrepp inom institutionell teori. Andra, 



 

 21 

formaliserade, normer och värderingar som styr folkbiblioteken är till exempel 

UNESCOS folkbiblioteksmanifest (Evjen 2015). 

 

3.3 Stigma-teori 
Goffmans teori om stigmatisering har tidigare använts inom Biblioteks- och 

informationsvetenskapliga studier, till exempel av Mikael Borg då han skrev sin 

masteruppsats Den osynliga användaren (2013). Borg använder i sin masteruppsats 

stigmateori som ett teoretiskt perspektiv för att belysa hur biblioteksanvändare med 

osynliga funktionsnedsättningar särbehandlas negativt trots att målet är likabehandling. 

Även Per Schmidt och Mikael Gilles använder sig av Goffmans teori om stigma i 

magisteruppsatsen Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa (2005). Schmidt 

och Gilles använder sig av stigmateori som en del av ett teoretiskt ramverk för att 

undersöka hur kvinnliga interner använder läsning vid anstalten Hinseberg (2005 ss. 

20-21). 

 

Begreppet stigma myntades i antikens Grekland för att beteckna kroppsliga tecken 

avsedda att påvisa något ovanligt, nedsättande, i en persons moraliska status (Goffman 

2001 s. 11). Dessa kroppsliga tecken, som brändes eller skars in, angav att personen 

skulle undvikas, särskilt på offentliga platser (ibid.). Goffman menar att betydelsen 

fortfarande har starka likheter med den dåvarande, men att det har skett förskjutningar 

i vilka olycksöden som kan väcka ett sådant obehag (ibid.). Goffman menar att stigma 

idag är att avvika från förväntningarna på, och föreställningarna om hur en individ ska 

vara, uppträda, se ut och göra (Jönsson, Persson och Sahlin 2011 s. 34). Ett begrepp 

Goffman besrkiver är tribala stigman, vilket är stigman som härstammar från ras, 

nation och religion och förmedlas från generation till generation och där hela familjer 

drabbas (2001 s. 14). Både stigma och tribala stigma kan vara intressant för vår uppsats 

då vi vill belysa vilka det är som framställs som de oönskade användarna i debatten och 

om dessa oönskade användare är stigmatiserade.  

 

För personer med stigma menar Goffman att det finns en socialisationsprocess att gå 

igenom: först får hen lära sig att tillägna sig de identitetsföreställningar som råder inom 

samhället i stort och hur det skulle vara att vara behäftad av ett visst stigma, senare får 

hen lära sig att hen har ett visst stigma och lär sig nu vilka konsekvenser detta medför 

(ibid. s. 40). Dessa faser kan infalla tätt inpå varandra, andra gånger kan den andra 

fasen infalla långt senare (ibid. ss. 40-41). Ofta infaller den andra fasen då barnet börjar 

i skolan och kommer i kontakt med andra än familj och släkt, andra gånger infaller det 

först i kontakt med arbetsgivare i arbetssökningssammanhang (ibid. s. 41). Det finns 

också en tredje fas, där den stigmatiserade kan lära sig att passera som icke-

stigmatiserad (ibid. s. 87) 

 

Goffman skiljer på stigma som är synliga och stigma som inte är direkt synliga (ibid. 

s. 25). Enligt Goffman bidrar det synliga stigmat till en problematik i umgänget med 

personer utan stigma: antingen kan den stigmatiserade dra sig undan eller så kan hen 

medvetet söka blandade kontakter (ibid. s. 26). Oavsett taktik från den stigmatiserades 

sida leder umgänget med icke stigmatiserade personer till att de utan stigma kan komma 

att uppleva situationen som pinsam, antingen för att den stigmatiserade personen 

upplevs som alltför påträngande eller för att hen upplevs som onödigt skamsen av sig 
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(ibid. ss. 26-27). I sociala situationer där någon av aktörerna har ett stigma menar 

Goffman att det finns risk för att tillgripa kategoriseringar som inte stämmer och att 

den stigmatiserade och de icke-stigmatiserade därför kommer att uppleva situationen 

som besvärande (ibid. s. 28). Goffman menar att individer i stigmatiserades närhet i 

viss mån måste dela den diskreditering som den stigmatiserade individen lider av, en 

reaktion på detta kan vara att acceptera det och leva i den stigmatiserade världen (ibid. 

s. 38). Stigmats tendens att sprida sig får dock oftare till följd att umgänge med en 

stigmatiserad individ undviks eller avbryts (ibid. s. 39). 

 

Goffman menar att en egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer i ett 

sammanhang i ett annat sammanhang kan verka som en bekräftelse på 

grupptillhörighet, stigma rör enligt honom därför i högre grad relationer än egenskaper 

(ibid. ss. 12-13). Andra med samma stigma som den stigmatiserade kan utgöra en 

sympatiskt inställd grupp som dels kan bistå med handledning i hur stigmat kan 

hanteras men även godta den stigmatiserade individen som vilken “normal” person som 

helst (ibid. ss. 28-29). Men även om andra personer med samma stigma kan vara ett 

sätt att bygga upp sin värld kan det också innebära ytterligare ett straff att tvingas umgås 

med andra med samma “problem” eftersom problemet kan uppfattas som det centrala 

i det umgänget (ibid. s. 30). Eftersom den stigmatiserade personen vet sig vara 

“normal” kan det vara svårt att behöva associera sig med människor som betecknas 

med samma stigma: eftersom personen vet att de är stigmatiserade och för att de kan 

besitta vissa egenskaper som hen kan ha svårt att förena med bilden av sig själv (ibid. 

s. 45). En stigmatiserad individ kan alltså räkna med ett visst stöd från de som har 

samma stigma, eftersom de upplever sig själva och upplevs av andra som tillhörande 

samma kategori (ibid. s. 36). Men ambivalensen som är inbyggd i känslan av 

samhörighet kan leda till att identifieringen och samvaron med de med samma stigma 

växlar i intensitet (ibid. s. 46). 

 

För den stigmatiserade finns det alltså två grupper som erbjuder hen olika sätt att 

identifiera sig själv, dels de ”normala” och dels de med samma stigma (ibid. s. 128). 

Dessa två läger kommer ha skilda, och oförenliga, krav på den stigmatiserade. De 

”normala” kommer att kräva att den stigmatiserade beter sig på sätt som underlättar 

och gör interaktion bekväm för dem. De med samma stigma kommer däremot att kräva 

att den stigmatiserade bejakar vissa drag av ”olikhet” som förknippas med gruppen 

(ibid. ss. 118-128). 

 

3.4 Teorierna i kombination  
Då vi valt att kombinera olika teorier kommer vi i detta avsnitt att beskriva hur dessa 

teorier kan berika varandra i vår analys. Winther Jørgensen och Phillips menar att man 

i diskursanalys bör använda ytterligare teorier för att fånga in de omkringliggande 

faktorerna i analysen av den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 

75).  Vi menar att det är fruktbart för vår uppsats att använda institutionell teori och 

Goffmans stigmateori för att kunna analysera den samhälleliga kontext som 

diskurserna befinner sig (Fairclough 1992 s. 4). 

 

Genom att skapa ett teoretiskt ramverk kan vi berika den kritiska diskursanalysen med 

institutionell teori och Goffmans stigmateori.  Vi anser att institutionell teori kan vara 
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användbart för vår analys för att se hur biblioteket som institution framställs i debatten. 

Vi har valt att ta upp bland annat begreppet legitimitet från institutionell teori för att vi 

ska kunna lyfta fram hur biblioteket i debatten anses behålla eller mista sin legitimitet. 

Legitimitet kan även vara intressant utifrån bibliotekspersonalens perspektiv och hur 

de i debatten förhåller sig till biblioteket som institution. Goffmans stigmateori låter 

oss komma närmre individerna än vad institutionell teori gör, stigmateori utgår ifrån 

individer eller individer i grupp och låter oss se hur användarna framställs i debatten. 

Tillsammans skapar dessa teorier ramar för den analys som den här uppsatsen baseras 

på. Det är också viktigt att teorierna samspelar med varandra så att inte vissa delar av 

det teoretiska ramverket enbart anspelar på vissa delar av analysen. Vi menar att genom 

att vi har den kritiska diskursanalysen som grund, behåller vi en stadig ram till teorierna 

och kan sedan använda institutionell teori och Goffmans stigmateori för att lyfta 

intressanta aspekter av den sociala kontext som de diskurser vi funnit existerar i. 
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de metoder för materialinsamling samt 

analys som vi har använt oss av i uppsatsen. Vi har tidigare redogjort för kritisk 

diskursanalys som teori, i detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur kritisk 

diskursanalys kan tillämpas som metod. För att kunna besvara våra forskningsfrågor 

om vilka diskurser som finns i stökdebatten, hur användargrupper framställs i 

diskurserna samt hur bibliotekarier har tolkat och tagit emot stökdebatten har vi valt att 

använda oss av kritisk diskursanalys som metod. Vi kommer att analysera debattinlägg 

och transkriberade intervjuer som texter för att skapa en uppfattning om vilka diskurser 

som finns i debatten och i de tolkningar av stökdebatten som uttrycks av bibliotekarier 

ett år efter debatten. Som vi nämner i Avsnitt 1.2.1, har vi valt att använda intervjuer 

som kommenterar debatten för att det gör det möjligt för oss att reflektera över debatten 

med en mer nyanserad bild ur bibliotekariernas perspektiv. Vi kommer även att 

redogöra för vilka forskningsetiska frågor som är kopplade till våra metoder, hur vi 

genomfört urvalet av vårt material samt hur materialet har analyserats. 

 

4.1 Kritisk diskursanalys som metod 
Analys av en debatt med kritisk diskursanalys som angreppssätt innebär att analysera 

texterna utifrån de tre dimensioner som Norman Fairclough definierar. Vi kommer 

alltså att analysera inläggen i debatten och de transkriberade intervjuerna utifrån 

textens diskursiva praktik, texten som text och som social praktik. 

 

För att analysera textdimensionen krävs närläsning av de texter som vårt material består 

av. Inom den kritiska diskursanalysen är det viktigt att analysera hur förhållandet 

mellan talare i materialet ser ut, samt metaforer, ordval och grammatik (Fairclough 

1992 ss. 234-241; Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 87). Vi kommer att undersöka 

hur processer framställs och vem som förbinds eller inte förbinds med händelser. Detta 

benämns transitivitet och används för att undersöka om skeenden beskrivs som en 

handling eller en händelse och vem det är som beskrivs som verbalt, mentalt eller 

materiellt agerande (Bergström & Boréus 2005 s 284). En annan viktig företeelse att 

undersöka är ifall vissa deltagare helt försvinner ur beskrivningen, det vill säga att det 

lämnas implicit vem som gjort vad mot vem, detta kallas för nominalisering (ibid. s 

284-285). Även hur en producent presenterar sin text eller sitt tal som sanning bör 

studeras, vilket kan ha olika anledningar och effekter beroende på i vilken kontext detta 

sker (Fairclough 1992 ss.158-162). 

 

En texts diskursiva praktik innebär hur texten produceras, distribueras och konsumeras. 

För att analysera vårt materials diskursiva praktik kommer vi att undersöka texternas 

interdiskursivitet och intertextualitet. Detta för att försöka se hur producenten bygger 

på redan existerande genrer och språkbruk för att skapa sin text samt vilka andra 

diskurser som ligger bakom vårt undersökningsmaterial, det vill säga hur texterna 

producerats. Tecken på hur texter konsumerats och distribuerats kan vara vilket 

genomslag vissa texter får i debatten, ifall de refereras till av andra författare och 
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huruvida de får medhåll eller kritiseras. Genom att analysera de transkriberade 

intervjuerna kommer vi också att kunna undersöka hur texterna har tolkats, 

konsumerats, av folkbibliotekarier. 

 

I social praktik analyserar vi den samhälleliga kontext som diskurserna befinner sig i 

(Fairclough 1992, s. 4). Vi kommer att utgå från det vi hittat i analysnivå ett och två 

utifrån både debattmaterialet och intervjumaterialet och titta på ideologiska och 

hegemoniska effekter. Vi kommer att försöka klarlägga vilket nät av diskurser som den 

diskursiva praktiken ingår i, det vill säga undersöka diskursordningen. Här kommer vi 

även att använda oss av institutionell teori och stigma-teori för att försöka se vilka icke-

diskursiva sociala strukturer som skapar ramen för den diskursiva ordningen. 
 

4.2 Kvalitativ intervju som metod 
För att kunna svara på forskningsfrågan om hur stökdebatten har tolkats och tagits emot 

av yrkesverksamma bibliotekarier, samt hur bibliotekspersonal diskuterar debatten ett 

år senare, har vi valt att använda intervjuer som metod. Genom intervjuer kan vi få 

tillgång till hur bibliotekarier på folkbibliotek uttrycker att de har uppfattat hur deras 

yrkesroll framställts i debatten, hur användarna framställs i debatten och hur biblioteket 

framställs samt hur de uttrycker att detta stämmer överens med deras upplevelser 

utifrån det egna folkbiblioteket. Vi valde att göra kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer eftersom vi ville ta del av vilka möjliga tolkningar bibliotekspersonal kunde 

ha av debatten. Genom en kvantitativ undersökning hade vi inte kunnat ta del av deras 

tolkningar på samma sätt utan ett sådant tillvägagångssätt hade kunnat begränsa vilka 

möjliga tolkningar som kunde uttryckas. Om vi hade utgått från fokusgrupper finns det 

också en risk för att informanterna hade begränsat varandra, eftersom debatten ibland 

rör känsliga ämnen. Vi valde därför att utföra intervjuerna enskilt.  

 

Intervjuerna tillämpas för att utöka analysen av texterna i stökdebatten med ett 

biblioteksperspektiv där bibliotekarierna får en röst utöver det som finns i texterna från 

debatten. Fairclough skriver att intervjuer är ett mycket använt sätt att förhöja sitt 

samlade material och att det kan användas inte bara för att ta reda på hur personerna 

tolkar undersökningsmaterialet utan även för att till exempel försöka undersöka hur 

medvetna personerna är vad gäller diskursiva konventioners ideologiska innehåll 

(Fairclough 1992 s. 227). Han framhåller dock att intervjuer blir ytterligare 

diskursmaterial som ska behandlas som sådant, och att de alltså förhöjer materialet 

genom att utöka det (ibid.). Vi ser intervjumaterialet som diskursmaterial men har valt 

att inte analysera det tillsammans med debattmaterialet då vi anser att diskrepansen i 

tiden är av betydelse. Intervjuerna är gjorda nu, 2016, och vi har valt att studera 

debatten så som den var 2015. Därför har vi valt att analysera debattmaterialet och 

intervjumaterialet var för sig i de två första nivåerna av kritisk diskursanalys, för att 

sedan koppla materialen till varandra i den tredje nivån i kritisk diskursanalys. 

Intervjuer gör det möjligt för oss att reflektera över debatten med en mer nyanserad 

bild utifrån bibliotekariers perspektiv. 

 

I Handbok för kvalitativa metoder menar Ulla Zetterquist-Eriksson och Göran Ahrne 

att i en kvalitativ intervju är intervjuaren fri att ta upp nya ämnen, ställa nya frågor och 

hitta nya angreppssätt under samtalets gång (2015 s. 38). Vi valde att göra 
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semistrukturerade intervjuer. Till intervjuerna hade vi en intervjuguide med frågor 

uppdelade efter tema (se bilaga 2: intervjuguide). De teman som vi strukturerade 

intervjuguiden efter baseras på våra forskningsfrågor. Genom att använda en semi-

strukturerad intervjuform är vi fria att ställa nya frågor och kan anpassa oss efter hur 

intervjun utvecklas. Att ha en ram av teman hjälper oss att inte komma för långt ifrån 

forskningsfrågorna. 

 

Det finns olika sätt att benämna de som intervjuas, Zetterquist-Eriksson och Ahrne 

beskriver två slags benämningar för personerna som blir intervjuade: informant och 

respondent (2015 s. 46). De menar att informant syftar till någon som svarar på frågorna 

som kommer ur hens kultur eller sociala miljö och respondent syftar till en person som 

svarar på frågorna så som de är formulerade (ibid.). Vi uppfattar det så att benämningen 

informant tillhör den mer fria och flexibla intervjun och vi kommer därför i 

fortsättningen använda den benämningen i uppsatsen. I Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2009) benämner Steinar Kvale och Svend Brinkmann de personer 

som intervjuas som ”intervjuperson”, men då vi uppfattar det som ett långt ord och som 

alltför likt ”intervjuare” har vi valt att inte använda oss av det. Intervjuerna har utförts 

på det folkbibliotek där informanten arbetar eftersom uppsatsen och analysen sker 

utifrån informanternas respektive yrkesroll och deras identiteter som bibliotekarier 

samt delvis handlar om folkbiblioteket som plats. 
 

4.3 Urval 
Materialet för vår undersökning består av texter. Dels består vårt material av texter som 

ingår i den mediala debatt som vi benämner stökdebatten och dels av texter som vi 

skapat genom att vi genomfört intervjuer som vi sedan transkriberat. 

 

4.3.1 Debattmaterial 
Debattinläggen i stökdebatten har vi valt utifrån kriterierna att de refererar till varandra 

eller kommenterar liknande händelser, samt att de befinner sig inom den tidsram som 

vi har definierat. Den tidsram som vi har valt sträcker sig från den 16 maj fram till slutet 

av september 2015. Vårt debattmaterial består av 59 texter: dags- och 

kvällstidningsartiklar, krönikor, artiklar i facktidningar, insändare samt transkriberade 

radioreportage. För att hitta material från debatten har vi dels sökt efter artiklar på 

Mediearkivet med sökorden “bibliotek” OCH “stök” men vi har även haft stor 

användning av snöbollsmetoden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 41). 

Snöbollsmetoden har varit effektiv för att hitta texter som ingår i debatten i och med 

att även andra skribenter då har identifierat dessa som tillhörande samma debatt. 

 

4.3.2 Intervjumaterial 
Förutom materialet från debatten har vi material som består av transkriberade intervjuer 

med folkbibliotekarier, vi ser intervjumaterialet som skiljt ifrån de andra texterna 

eftersom intervjumaterialet består av tolkningar av den debatt så som den var under 

perioden från den 16 maj fram till slutet av september 2015. För att samla in material 

om tolkningar av debatten har vi valt att intervjua personer som är yrkesverksamma på 
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folkbibliotek. Eftersom den biblioteksform som debatterades under stökdebatten var 

folkbiblioteket har vi valt att avgränsa oss till att intervjua personer som är 

yrkesverksamma på folkbibliotek och som har insikt i stökdebatten. Huruvida våra 

informanter är tillräckligt insatta i debatten för vilja diskutera debatten har de själva 

fått avgöra, vår undersökning baseras inte på deras detaljkännedom om debatten utan 

om de känslor och tolkningar de velat uttrycka i en intervju. Vi har också fått avgränsa 

vårt intervjumaterial beroende på var informanterna befinner sig rent geografiskt. 

Möjligheten att ta oss till informanterna och utföra intervjuerna på plats har fått styra 

och det geografiska område vi har avgränsat oss till för att utföra intervjuer är Skåne 

och Halland. 

 

Det finns olika sätt att nå ut och välja ut informanter. Här valde vi att inte använda oss 

av ett snöbollsurval, där man utgår från en informant och frågar efter tips som leder 

vidare till en nästa informant, då ett sådant urval riskerar att inte blir tillräckligt spritt 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 41). Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar att 

det finns en risk att materialet blir för ensidigt om informanterna har haft möjlighet att 

diskutera debatten med varandra och därför kunnat utveckla gemensamma erfarenheter 

och attityder (ibid.). Vi har istället utgått från ett tvåstegsurval där vi först valt vilken 

typ av organisation vi vill att informanten ska vara kopplad till och därefter valt 

informanten (ibid. s. 40). Efter att vi valt biblioteksorganisation mejlade vi dit med en 

förfrågan om ifall någon var intresserad av att ställa upp på en intervju. Informanterna 

har valt att medverka i undersökningen på grund av intresse. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne kan 6-8 informanter vara nog om det är en särskild grupp 

personer som ska intervjuas (ibid. s. 42). Om det ska ske en jämförelse mellan flera 

grupper bör det finnas fler informanter för att möjliggöra en jämförelse (ibid.). Vi 

utförde fem intervjuer som geografiskt var spridda över västra Skåne och i Halland. 

Eftersom intervjumaterialet ska ses som en tolkning av debatten anser vi att det räcker 

med fem intervjuer eftersom intervjumaterialet endast utgör en del av det empiriska 

materialet.   

 

Fyra av de fem informanterna i studien arbetar på stadsbibliotek i olika stora städer. En 

av informanterna som arbetar på stadsbibliotek arbetar också ibland på filialbibliotek. 

En av de fem informanterna arbetar endast på två filialbibliotek. Om vårt syfte med 

intervjuerna hade varit att undersöka hur informanterna ser på det så kallade “stöket” 

på sitt bibliotek eller hur många våldsamma incidenter som sker där så hade det varit 

rimligt för oss att utgå från sådan statistik i urvalet av informanter. Eftersom syftet 

istället är att ta del av bibliotekspersonals syn på debatten, utifrån deras yrkesroll och 

syn på biblioteket och användarna, anser vi att deras intresse av debatten och hur insatta 

informanterna är i debatten har varit viktigare i urvalet. Vi har därför inte valt 

informanter utifrån huruvida de bibliotek som de arbetar på anses vara “stökiga” eller 

ej. 
 

4.4 Etiska aspekter 
I detta avsnitt redogör vi för vilka etiska aspekter som vi har haft i åtanke då vi använt 

kritisk diskursanalys och intervjuer som metod. Vilka etiska aspekter som forskaren 

bör ta hänsyn till är tätt kopplade till den metod som används, vi kommer därför först 

att redogöra för de etiska aspekterna som man bör ta hänsyn till när man samlar in redan 
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skapat textmaterial och analyserar det med kritisk diskursanalys. Sedan kommer vi att 

redogöra för de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till då vi samlat in vårt 

intervjumaterial.  

 

4.4.1 Etiska aspekter på kritisk diskursanalys  
En problematik i användandet av diskursanalys är att en forskare kan ha svårt att 

undersöka diskurser som ligger för nära den som ska utföra analysen, om hen redan har 

en åsikt kan forskaren få svårt att inte låta sina förutfattade meningar och värderingar 

ta över analysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 28-30). I de fall då diskursen 

är riktigt närliggande kan den vara svår att överhuvudtaget uppfatta den som en diskurs 

(ibid.). Winther Jørgensen och Phillips föreslår att man vid analys bör försöka ställa sig 

främmande till materialet, samt överväga sin inställning och redogöra för sina 

ställningstaganden i förhållande till de diskurser som man undersöker (ibid. s. 29-30). 

Vår utbildning kan påverka hur vi ställer oss till de diskurser som vi kan analysera i 

vårt material. Eftersom vår utbildning i stor utsträckning är inriktad på 

biblioteksutveckling kan det påverka oss till att bli mer positivt inställda till diskurser 

som framhåller progressiva tankar om vad ett bibliotek kan vara. 

 

Forskaren ska inte heller gå i fällan att anamma den syn på verkligheten som 

undersökningssubjektet förmedlar (Alvesson och Sköldberg 2008 s. 466). Detta är ett 

etiskt ställningstagande som är särskilt relevant i förhållande till de intervjuer vi ska 

genomföra och vi kommer därför diskutera det i avsnitt 4.4.2. Diskursanalys handlar 

inte om att tolka vad undersökningssubjektet menar utan att arbeta med det som har 

sagts eller skrivits (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 28-30). Enligt den 

socialkonstruktionistiska premissen är all kunskap en representation av världen och 

därmed aldrig en objektiv sanning (ibid. s. 29). 

 

Då vi i studien analyserar diskurser som är förknippade med bibliotek vilket också är 

den institution där vi kommer att arbeta efter vår examen, befinner vi oss ganska nära 

de diskurser som vi undersöker. Det empiriska materialet i analysen består av texter 

inte enbart från bibliotekspersonal utan också från utomstående. Detta kan påverka oss 

att ta ställning för den yrkesroll som vi utbildar oss till. Dock är vi medvetna om detta 

och försöker förhålla oss till materialet på ett så neutralt sätt som möjligt.  

 

Fairclough har själv redogjort för ett etiskt dilemma som forskaren kan komma att 

ställas inför då hen använder sig av kritisk diskursanalys, nämligen att diskursforskning 

kan bidra till en teknologisering av diskursen. Teknologisering av diskurs innebär att 

människor kan använda resultatet av forskning för att medvetet förändra diskursiva 

praktiker och lära sig själv och andra att använda nya former av diskursiv praktik, 

framförallt i ett top-downperspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 92). 

Fairclough beskriver diskursteknologisering som en medveten förändring av diskurser, 

som kan utövas av någon med kunskap om språk och diskurs som befinner sig i en 

maktposition (Fairclough 1992 s. 216). Det är alltså möjligt att föreställa sig att någon 

i en högt uppsatt position i en organisation uppmanar sina anställda att använda ett 

särskilt språk för att uppnå vissa mål. Teknologisering är ett allvarligt dilemma, men vi 

anser att det är viktigt att försöka synliggöra diskurserna i debatten och att det väger 

upp risken för teknologisering. 
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I vårt urval av textmaterial har vi inte gjort några förändringar på grund av etiska 

ställningstaganden. Upphovspersonerna till de artiklar och uttalanden som vi studerat 

har haft för uppsåt att publicera dessa i offentliga kanaler och vi menar därför att vi har 

rätt att studera dem. Det kan förvisso upplevas som om det finns en skillnad mellan 

tidningsartiklar och insändare, där de förra kan anses vara mer överlagda och där 

upphovspersonerna förväntas ha tänkt igenom konsekvenserna av sina uttalanden mer 

noggrant. Insändare kan möjligen i högre grad skrivas i affekt och med en lägre grad 

av eftertänksamhet, men vi anser att även i dessa fall bör upphovspersonen vara 

medveten om att texterna kommer att vara offentliga och kan användas av den som 

behagar, oavsett om det handlar om att svara med ett nytt debattinlägg eller att använda 

texterna till forskning. Insändare har dock inte varit den bärande kärnan av vårt 

debattmaterial, utan etablerad media såsom tidningsartiklar och radioreportage har 

utgjort den större delen. 

 

4.4.2 Etiska aspekter på kvalitativ intervju  
Att samla in intervjumaterial innebär andra forskningsetiska ställningstaganden än vad 

det gör i diskursanalys, därför kommer vi i detta avsnitt redogöra för våra etiska 

ställningstaganden utifrån kvalitativ intervju. Kvale och Brinkman tar i Den kvalitativa 

forskningsintervjun upp fyra etiska aspekter som kan användas som riktlinjer för 

forskare: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (2009 

s. 84). Vi kommer att ta utgångspunkt i de fyra etiska aspekterna för att klargöra vad 

forskaren bör ha i åtanke då hen utgår ifrån kvalitativa intervjuer som metod, samt hur 

vi valt att ställa oss i förhållande till de fyra etiska aspekterna. 

 

Informerat samtycke innebär att forskarna innan intervjun har informerat informanterna 

om syftet med uppsatsen, hur den är upplagd och vilka konsekvenser uppsatsen kan få 

för deltagarna (ibid. s. 87). Det betyder också att informanterna deltar frivilligt och när 

som helst kan dra sig ur (ibid.). I informerat samtycke ingår att informera informanten 

om studien, dock måste forskaren själv avgöra vad det är för information som ges och 

hur mycket (ibid.). Det är en balans mellan att ge för mycket information och att 

undanhålla information från informanten, att ge för mycket information kan bli ledande 

för informanten och påverka hur hen svarar (ibid.). Vi har informerat kort om syftet 

med intervjuerna och vad uppsatsen handlar om, men inte gått in på detaljer som 

forskningsfrågor eller syfte med uppsatsen. Samtidigt har vi berättat för informanterna 

om konfidentialiteten som också ingår i den här informationen. 

 

Konfidentialitet innebär att privata data som identifierar deltagarna i undersökningen 

inte kommer att avslöjas (ibid.). Deltagaren måste godkänna om sådan data ska vara 

med i publiceringen (ibid. s. 88). Vi har valt att inte benämna informanterna vid namn, 

den enda personliga information vi kommer att lämna ut om informanterna är kön och 

ålder. Inte heller vilket folkbibliotek de arbetar på kommer att synas i uppsatsen, men 

däremot kommer vi att ange ungefärlig storlek och befattning då det är av intresse. 

Informanterna kommer att benämnas med koder bestående av varsin bokstav från A till 

E i stället för namn. 

 

Konsekvenser som kan uppstå efter en studie kan till exempel vara att informanterna 

upplever att de inte framställs på ett positivt sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 

s. 51). Man kan uppleva att det är stor skillnad mellan tal och skriftspråk, vilket innebär 
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att det kan vara bra att inte skicka ordagranna transkriberingar till informanterna (ibid.). 

Transkriberingarna kan innehålla uttalanden och formuleringar som upplevs som 

annorlunda i skrivna ord mot hur de upplevdes när de uttalades muntligt, vilket därför 

kan påverka informanten negativt (ibid.). Vi vill inte att informanterna ska uppleva 

några negativa konsekvenser av att ha deltagit i vår studie, Anonymiteten hoppas vi ska 

bidra till att få kan tro sig veta vilka informanterna är och vi vill heller inte att 

informanterna ska behöva stå till svars för något uttalande. Deras medverkan i studien 

ska endast leda till ett bidrag till forskningen. 

 

Forskarens roll är avgörande för den vetenskapliga kvaliteten. I intervjusituationen är 

det genom forskaren som kunskapen erhålls och då är det forskarens integritet som är 

avgörande för den vetenskapliga kvaliteten (Kvale och Brinkmann 2009 s. 90). 

Forskningens oberoende kan till exempel hotas både uppifrån och nedifrån, uppifrån 

genom finansiärer och nedifrån av informanterna (ibid. s. 91). För den här uppsatsen 

kan en drivande kraft uppifrån vara att vi inte enbart gör studien av intresse utan också 

för att få ut vår examen. Då informanterna arbetar på bibliotek, en yrkesroll som vi kan 

identifiera oss med, finns en risk att vi kan bli påverkade till att se för mycket ur 

informanternas perspektiv, det kan ses som en drivande kraft underifrån (ibid.). De 

drivande krafterna som skulle kunna påverka hur vår uppsats kommer att formas är 

något vi uppmärksammat och tänker på för att bibehålla den vetenskapliga kvaliteten. 

Även vid transkriberingen är forskarens roll viktig, transkribering är inte bara 

översättning från talade ord till skrivna ord, utan det är en tolkning av de talade orden 

och det är upp till forskaren hur orden tolkas och skrivs ner (Fairclough 1992 s. 229). 

Då vi inte kommer att tolka tystnader och utfyllnadsord i vår analys har vi valt att gå 

in och ta bort vissa ord som stör läsningen av citaten för att göra det lättare för läsaren. 

Att låta citaten likna skriftspråk bidrar också till att informanterna presenteras och 

framställs på ett mer fördelaktigt sätt. Dock har vi gjort detta med försiktighet för att 

inte påverka informantens uttalande för mycket.  

 

4.4.3 Presentation av informanterna  
Informanterna presenteras här utifrån vilken bokstav vi har valt att kalla dem, deras 

kön, ålder, yrkesroll, uppgifter och bibliotek.  

 

Intervju 1: A, kvinna, 40 år, bibliotekarie, jobbar på avdelningen för barn och unga, 

stadsbiblioteket i medelstor stad i södra Sverige. 

Intervju 2: B, man, 60 år, bibliotekarie, samordnare för IT och bibliotekssystemen, 

stadsbiblioteket i medelstor stad i södra Sverige. 

Intervju 3: C, man, 42 år, bibliotekarie, ansvarig för användarundervisning, två 

områdesbibliotek i medelstor stad i södra Sverige.  

Intervju 4: D, kvinna, 42 år, anställd som biblioteksassistent på grund av ofärdig 

biblioteks- och informationsvetenskapsutbildning, men arbetar som barn- och 

ungdomsbibliotekarie, stadsbiblioteket i medelstor stad i södra Sverige.  

Intervju 5: E, kvinna, 51 år, enhetschef för enheten bemötande och service, har arbetat 

som bibliotekarie under perioden 1992-2008, på stadsbiblioteket i stor stad i södra 

Sverige.  
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4.5 Genomförande 
För att kunna genomföra våra analyser har vi först skapat vårt undersökningsmaterial. 

För att få materialet har vi sökt upp och skrivit ut debattartiklar, insändare och 

transkriberade radioreportage från Sveriges Radios Kulturnytt som berör stökdebatten 

och är publicerade från maj 2015 till och med september 2015. Vi har också genomfört 

fem intervjuer (se avsnitt 4.4.3) dessa intervjuer har vi spelat in och transkriberat.  

 

När vi ansåg att insamlingen och skapandet av vårt material var fullgjort, återstod det 

för oss att sortera och reducera materialet, för att göra empirin överskådlig och skapa 

en ordning i vårt material (Rennstam & Wästerfors 2015 s. 220). Vi har ägnat perioder 

åt att bli förtrogna med vårt material, genom att läsa materialet noggrant flera gånger. 

Som strategi för att sortera i vår empiri har vi valt att använda oss av den kodning som 

sociologen Kathy Charmaz förespråkar. Enligt henne bör materialet läsas rad för rad, 

samtidigt som forskaren skriver kommentarer i marginalen, kommentarerna kan likna 

sammanfattningar eller tolkningar av empirin (ibid. s. 224). Dessa kommentarer eller 

koder skrivs först initialt, spontant och öppet, senare selektivt och med en mer 

begränsad vokabulär (ibid.). Den första kodningen tvingar forskaren att börja ta 

analytiska beslut kring den insamlade empirin, medan den selektiva kodningen låter 

forskaren, med hjälp av den initiala kodningen, beskriva, sortera och konceptualisera 

materialet (Charmaz 2002 s. 684). 

 

För att skapa en initial kodning av vårt material har vi först läst debattinläggen rad för 

rad och sedan antecknat i marginalen vad som sker i texterna. Att använda aktiva termer 

och se data i form av handlingar ser Charmaz som ett hjälpmedel för forskaren att 

definiera vad som händer i empirin utan att dra förhastade slutsatser (ibid. s. 684-685). 

Kodningen av materialet var ett sätt för oss att närma oss materialet med respekt och 

låta materialet påverka vår förståelse av debatten (Rennstam & Wästerfors 2015 s. 

224). I den selektiva kodningen beslöt vi oss för att ge varje rad ett antal tecken 

beroende på om uttalandet hade något med vår frågeställning att göra. Eftersom vi 

kodat varje text som ett antal handlingar tog vi i detta stadium beslutet att då en 

handling var någon form av beskrivning av folkbiblioteksanvändaren, 

folkbibliotekspersonalen eller folkbiblioteket som institution så var det utav intresse 

för vår undersökning. Dessutom markerade vi om handlingarna var intertextuella eller 

interdiskursiva. Vi gick tillväga på samma sätt med det textmaterial som vi samlat in 

genom intervjuer, men i ett senare skede eftersom vi ser det materialet som reaktioner 

på debattmaterialet från 2015. I intervjumaterialet var det viktigt för oss att närma oss 

materialet med respekt, för att inte låta våra tolkningar av debattmaterialet ta över och 

influera hur informanterna uttrycker sina tolkningar. 

 

Fairclough menar att ett möjligt tillvägagångssätt för kritisk diskursanalys är att välja 

ut ett mindre antal texter ur en stor mängd för att närläsa dessa, valet av texter ska då 

baseras på den förkunskap som forskaren har skapat kring sitt undersökningsmaterial 

(Fairclough 1992 s. 230). I denna uppsats har vi valt att istället presentera stycken ur 

olika texter för att visa hur språket har använts i de olika texterna, då vi bedömer det 

som mer lämpligt för den här studien än att dyka ner i närläsning av ett fåtal 

debattinlägg och intervjutranskriberingar. Istället för att göra stickprov på texter i sin 

helhet har vi alltså närläst ett flertal texter. Vi valde att först analysera texterna utifrån 

de första två nivåerna av kritisk diskursanalys: diskursiv praktik och textnivå. Här 

koncentrerade vi oss på vem som talade och hur texterna förhöll sig till varandra, samt 
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ordval och metaforer samt till viss del nominalisering och transitivitet. Då vi 

analyserade den tredje nivån av kritisk diskursanalys valde vi att analysera den sociala 

praktiken utifrån både debattinläggen och intervjumaterialet. På den här analysnivån 

koncentrerade vi oss på att analysera debattens diskursordning och vilka ideologiska 

och politiska effekter som diskurserna kan innebära. 
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5. Stökdebatten 

Det här kapitlet är avsett att presentera stökdebatten kronologiskt eftersom följande 

analyskapitel, kapitel 6, inte är kronologiskt utan presenteras utifrån teman. Här 

kommer vi därför att ge en övergripande bild av stökdebatten i media. Vi kommer att 

presentera några av de riktningar som debatten tar, nämna något om hur debatten 

utvecklas över tid samt ta upp något om vilka som deltog i den mediala debatten om 

stök på bibliotek. 

 

Som tidigare nämnts, i kapitel 1, publicerade Svenska Dagbladet den 16 maj 2015 en 

ledarkrönika skriven av den liberala tidskriften Neos chefredaktör Paulina Neuding. 

Rubriken på Neudings ledarkrönika var “Social oro ger stök på bibliotek”. I krönikan 

beskriver Neuding att situationen på folkbibliotek runt om i Sverige är ohållbar: hot 

och våldsamma incidenter ökar och det är i allmänhet otrygg miljö på svenska 

folkbibliotek. “Stök” är det samlande uttryck som Neuding använder för att beskriva 

situationen, ett ord som kommer att användas genomgående i debatten. 

Utgångspunkten för sin tes tar Neuding i artiklar från lokalmedier som beskriver 

incidenter på folkbibliotek. Neudings ledarkrönika blir, som vi nämnt tidigare, 

startskottet för stökdebatten. Neudings ledarkrönika består i huvudsak av redogörelser 

för olika hotfulla eller våldsamma incidenter som har rapporterats av 

bibliotekspersonal, vilket innebär att mycket fokus läggs på besökare som har uppträtt 

“stökigt” på biblioteken:  

 
Sedan några månader har stökiga ungdomar och unga män hållit till på biblioteket i Hässelby 

villastad. Väktare har tillkallats flera gånger. 

Neuding 2015a 

 

Det Neuding ämnar göra är att ge en bild av hur situationen ser ut och hon ger därför 

ett flertal exempel från olika folkbibliotek i Sverige. Neuding vill på så vis kunna visa 

hur social oro i samhället påverkar och tar sig in i folkbibliotek runt om i landet. 

 

Som svar på Neudings ledarkrönika skriver Stockholms stadsbibliotekarie Katti Hoflin 

en kommentar, som publiceras den 27 maj i Svenska Dagbladet. Hoflin väljer att 

fokusera mer på vilken roll hon anser att folkbiblioteken bör spela i samhället och hon 

lägger tyngd vid att folkbiblioteken ska vara öppna för alla: 

 
Biblioteken är den största kulturpolitiska succén i vårt samhälle. Människor kommer till biblioteket 

oavsett på vilket steg de befinner sig i en tänkt eller verklig hierarki. De kommer krypande, redan 

innan de lärt sig gå. De kommer när de fått mer utsträckt tid och vill reflektera inåt, senare i livet. 

De kommer också i alla livets skeden där emellan. 

Hoflin 2015a 

 

Genom det svar som Hoflin ger Neudings ledarkrönika kom debatten tidigt att få två 

riktningar. En av dessa riktningar följer Neudings spår, vilket yttrar sig i att 

debattörerna skriver om våldsamma, hotfulla eller otrevliga incidenter samt om de 

personer som anses orsaka “stökiga” situationer. Debattens andra riktning handlar till 

stor del om att definiera vad biblioteket ska vara och vilken roll biblioteket bör spela i 
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samhället. Dessa riktningar ska inte tolkas som att de är helt skilda från varandra, de 

har flera beröringspunkter. Riktningarna är överlag överens om att det finns “stök” på 

bibliotek och ofta även om vem det är som “stökar”. Men det finns olika politiska 

strömningar som påverkar hur skribenterna i de olika riktningarna skriver sina inlägg. 

Riktningarna skiljer sig också i hur skribenterna förhåller sig till olika diskurser, detta 

kommer vi att återkomma till senare i analysen. 

 

I Hoflins kommentar går det att se tydlig intertextualitet då hon refererar till Neuding 

och skriver att Neuding förenklar ett komplext samhällsfenomen genom att skylla 

incidenterna på ungdomarna och fattiga EU-migranter:  

 
Jag vänder mig mot förenkling av komplexa samhällsfenomen. De kan inte reduceras till att 

‘ungdomar är stökiga’ eller ‘fattiga EU-medborgare stör’. Gå en mil i en annans skor först. Sedan 

kan du uttala dig. 

Hoflin 2015a 

 

Hoflin ger fler exempel på intertextualitet:   

 
Också unga människor vill vara på biblioteket. Det är oerhört! Och alla kan inte kunna alla koder, 

tänkta eller explicita beteenden som ligger outtalade som ett kitt mellan vana biblioteksbesökare 

Hoflin 2015a 

 

Ovanstående citat tyder på intertextualitet eftersom det kan tolkas som en refererens 

till hur Neuding i sin text uppmärksammar att ungdomar är gärningsmännen bakom de 

hotfulla och våldsamma incidenterna som hon radar upp. Hoflin väcker genom sitt svar 

många känslor och flera skribenter ger efter hennes kommentar sina egna bilder av vad 

folkbibliotekets uppdrag ska vara. Bilderna av vad folkbiblioteket ska vara kan ofta tätt 

kopplas till vem skribenterna anser att folkbiblioteket är till för. 

 

Biblioteksföreningens ordförande Niclas Lindberg svarar också på Neudings 

ledarkrönika. Lindberg svarar på Twitter i ett inlägg där han motsätter sig 

“tysthetsnormen” som han menar förtrycker de biblioteksanvändare som inte rättar sig 

efter de normer som gäller på folkbibliotek. Tysthetsnormen är ett begrepp som 

kommer att användas livligt av debattörer och som många gör sig lustiga över i debatten 

(Helmerson 2015b, Persson 2015a, Lindbäck 2015). 

 

Efter att Hoflins svar publiceras är det flera skribenter som uttrycker åsikten att Hoflin 

aktivt försöker ändra debattens riktning, eftersom hon talar mer om bibliotekets 

uppdrag än om hotfulla och våldsamma situationer (Helmerson 2015a, Linder 2015). 

Bibliotekarien Einar Ehn menar också att Hoflin försöker göra frågan till något den inte 

är och påpekar att hon inte lyssnar på sina anställda: 

 
Du vill inte att man ska uttala sig i vissa frågor förrän man gått ”en mil i en annans skor”, Det är ett 

effektivt sätt att tysta motstånd och reducerar dessutom diskussionen till en fråga om identifikation. 

Däremot ska man alltid lyssna på den med förstahandserfarenhet. Där har du en guldgruva, Katti 

Hoflin. 

Ehn 2015 
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Ehn har tidigare figurerat som en anonymiserad bibliotekarie som Neuding intervjuar 

i sin första ledarkrönika. Men efter att Svenska Dagbladet publicerar Hoflins svar på 

Neudings text väljer Ehn att figurera med sitt namn och sin arbetsplats i en ledare 

Expressen den 30:e maj. I ledaren framstår Ehn som drivande i att frågan har väckts:  

 
I Hässelby ringer biblioteket efter väktare när läget blir kritiskt. Men det kan ta 40-45 minuter innan 

väktarna dyker upp, säger bibliotekarien Einar Ehn. Det duger inte. Så länge oroligheterna sker får 

man väl se till att ha väktare på plats. Övervakningskameror borde också kunna övervägas, även 

om de inte är invändningsfria. Det alternativ som Hässelby har valt – sämre öppettider – är dock 

det sämsta. 

Expressen 2015 

 

Ehn figurerar alltså både i Neudings texter och i Expressens ledare. Den 2 juni 

återkommer Ehn för att ge ett svar till Hoflin, denna gång är det han som är skribenten. 

Ehns svar publiceras i Svenska Dagbladet. I denna text hänvisar Ehn till Neudings 

ledarkrönika:  

 
För några veckor sedan skrev Paulina Neuding en kolumn i SvD om hur stöket i Hässelby villastads 

bibliotek tvingat dess ledning att ändra öppettiderna. Väktare hade fått tillkallas flera gånger och 

flitiga biblioteksbesökare hade slutat komma. 

Ehn 2015 

 

Genom att svara Hoflin och beskriva sin egen arbetssituation kan Ehn beskriva vilka 

besökare han anser orsaka stök på biblioteket i Hässelby:  

 
Du [Hoflin, vår anm.] pratar om hur bristen på kännedom om ”koder, tänkta eller explicita 

beteenden som ligger outtalade som ett kitt mellan vana biblioteksbesökare” får ungdomar och 

vuxna människor att kasta böcker, skrika och trakassera. Menar du att det är så alla beter sig innan 

de läst lappen med bibliotekets trivselregler? 

Ehn 2015 

 

Ehn skriver att anledningen till att han gör detta är för att han vill visa hur stora problem 

med användare de har haft på hans arbetsplats:  

 
När jag bestämde mig för att öppet berätta om situationen i Hässelby var det just på grund av att 

många resonerar som du [Hoflin, vår anm.]. Och för att det uppenbarligen är problematiskt att kräva 

att samtliga invånare i vårt land ska ha samma rättigheter. 

Ehn 2015 

 

Hoflin får kritik av fler skribenter än Ehn. I Hoflins nästa uttalande, som publiceras den 

3 juni i SvD, tonar Hoflin ner sitt språk och sina åsikter. Inlägget är ett svar till 

bibliotekarien Ehn och även om Hoflin tonar ner sig så understryker hon återigen att 

biblioteket är till för alla:  

 
Våra bibliotek är inte bara till för den som redan älskar läsning eller bibliotek. De är också till för 

den som inte vet vad man kan göra på ett bibliotek. 

Hoflin 2015b 

 

Men hon ger också Ehn rätt:  
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Men den som kastar böcker, skriker och trakasserar kan inte stanna på biblioteket. Då är det vårt 

ansvar att se till att den som tar över bibliotek på bekostnad av andras behov; ro att plugga, nöjesläsa 

eller bara vara sig själv; går ut. Ingenstans hävdar jag att det är rätt att bete sig så i biblioteket. 

Hoflin 2015b 

 

I debatten hörs ett antal bibliotekarier: Ehn, Jenny Lindh, Alle Eriksson och Gustav 

Almestad. Lindh är en skribent vars text får ett stort intertextuellt genomslag i 

debatten.  Att Lindhs åsikter får stor tyngd kan förklaras med att hon förutom att vara 

bibliotekarie dessutom är en väletablerad skribent i Dagens Nyheter med en egen spalt: 

“Fråga bibliotekarien”. Därigenom är Lindh en känd representant för 

bibliotekarieyrket. Lindh kritiseras förvisso av Eriksson:  

 
Det exempelvis Jenny Lindh och Malte Persson påstår, att folkbibliotekens unika selling point alltid 

har varit tystnad, är med andra ord historierevisionism. 

Eriksson 2015 

 

Men i de flesta texter ges Lindh stor auktoritet. Lindh talar om en allmän brist på 

omsorg om folkbiblioteksrummet och ger exempel som inte ger konnotationer till hot 

eller våld:  

 
Avståndet mellan bröliga mobilpratare och våld är såklart enormt och kanske är det två skilda 

diskussioner. Men som bibliotekarie, placerad på biblioteksgolvet ett antal timmar varje vecka, ser 

jag ändå ett samband. Det handlar om den tynande omsorg om biblioteksrummet som orsakas inte 

minst av biblioteksbranschen själv, en bransch med mindervärdeskomplex som sneglar mot närmsta 

förändringskonsult som dreglar efter att biblioteken ska likna en migränkäck lördag på Ikea. 

Lindh 2015. 

 

Förutom bibliotekarier som själva skriver texter är det också flera bibliotekarier som 

intervjuas och på så vis ges möjlighet att uttala sig. Som Hedemark påpekar är det dock 

av betydande skillnad ifall en person får möjlighet att uttrycka sig i texter skrivna av 

andra skribenter än vad det betyder att ha möjlighet att skriva dem själv (2009 ss. 120-

121). 

 

Den 8 juni intervjuas två av de användare som anses vara “stökiga” i Sveriges Radios 

Kulturnytt. Det är två unga män med invandrarbakgrund som beskriver vad de har gjort 

på biblioteket och varför de har stökat. Radioprogrammet har valt ut dem för att de ska 

representera den grupp som Neuding, och andra med henne, talar om som “de stökiga 

ungdomarna”:  

 
Hani, 17, och Wasam, 24, tillhör gruppen som stökar. De berättar att stöket beror på att de unga 

inte har något att göra och ingenstans att vara. 

Nilsson Boij 2015 

 

I juli börjar inläggen mattas av. Under mitten av sommaren skickar DIK ut en enkät till 

sina bibliotekariemedlemmar för att undersöka hur medlemmar runtom i Sverige 
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uppfattar sin arbetsmiljö.6 Ungefär under samma period skickar Sveriges Radios 

Kulturnytt ut en enkät till bibliotekschefer.7 Även Kulturnytts enkät handlar om 

arbetsmiljön på bibliotek. Syftet med enkätundersökningarna är att de ska ge en bild av 

hur arbetsmiljön faktiskt ser ut på bibliotek runt om i landet. 

 

I september publiceras resultaten från DIK:s och Kulturnytts enkätundersökningar 

vilket leder till att flera nya inlägg publiceras. Enkätresultatet från Sveriges Radios 

Kulturnytts enkät följs upp av reportage där flera bibliotekschefer intervjuas (Engström 

2015a, 2015b, 2015c). Detta bidrar till att bibliotekschefer hörs relativt mycket i 

debatten. Bibliotekschefer kan också benämnas bibliotekspersonal, men det finns ofta 

betydande skillnader i vilken status och utbildning som bibliotekschefer har gentemot 

den status och utbildning som bibliotekarier har. Ofta skiljer sig även graden av 

erfarenhet av att vistas i biblioteksrummet åt mellan bibliotekschefer och bibliotekarier. 

Med stöd av enkätresultaten är det också flera debattörer som i september argumenterar 

för att ungdomar felaktigt pekas ut som de “stökiga”: 

 
Enligt en enkät som Kulturnytt i Sveriges Radio har gjort med bibliotekschefer, samt annan statistik 

från bibliotekariernas fackförbund DIK, är det inte ungdomar utan vuxna som förorsakar de flesta 

störningsproblemen. 

Brodrej 2015 

 
Det är just att det är vuxna som står för den största delen av stöket och inte barn. 

Engström 2015e 

 

Resultaten från enkäterna tycks bidra till att förändra tonen i debatten något. I 

september skriver debattörerna mindre om vad bibliotek ska vara för att istället 

fokusera mer på hur arbetsmiljön ser ut på bibliotek: 

 
Nu är det facket som cheferna och politikerna måste argumentera mot. Nu kanske något händer. 

Helmerson 2015d 

 
Det är oacceptabelt att en majoritet av bibliotekarierna i fackförbundet DIK:s undersökning upplevt 

oro, oordning, skadegörelse och aggressivitet på biblioteken. 

Nathanson & Lindberg 2015 

 

Även efter september fortsätter inlägg att publiceras, men de kommer allt mer 

sporadiskt. Som vi såg i kapitel 1 har debatten fortfarande inte helt dött ut. Framförallt 

är dock den största mängden inlägg i mediadebatten om stök på bibliotek koncentrerad 

till juni månad 2015. 

                                                 
6 http://www.dik.se/nyheter/arbetsmiljoen-ohaallbar-paa-maanga-bibliotek/ [hämtad 2016-03-07] 
7 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6254581 [hämtad 2016-04-01] 
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6. Analysnivå I & II: Text- och diskursiv 

praktiknivå utifrån mediedebatten 

I detta kapitel presenterar vi vår analys av debattinläggen utifrån de två första 

analysnivåerna i kritisk diskursanalys: textnivå och diskursiv praktik. Vi kommer 

framförallt att se på intertextualitet, interdiskursivitet och ordval men även till viss del 

nominalisering, transitivitet och metaforer. 

 

Analysen presenteras utifrån teman som vi identifierat i det empiriska materialet då vi 

genomfört analysen, vilket vi beskriver i avsnitt 4.5. De teman som vi presenterar är: 

Ungdomsgäng, missbrukare och sura gubbar, Biblioteket som bildningsinstitution för 

barn, Vad biblioteket ska vara och kan vara, Biblioteket som agent och de försvunna 

bibliotekarierna samt Den passiva personalen. I nästa kapitel kommer vi att presentera 

vår analys av intervjumaterialet. Även vår analys av intervjumaterialet kommer att utgå 

från de två första nivåerna i kritisk diskursanalys. 
 

6.1 Tema 1: Ungdomsgäng, missbrukare och sura gubbar 
Under detta tema presenterar vi vilka grupper som beskrivs i mediedebatten som de 

användare som orsakar eller potentiellt kan orsaka stök i biblioteksrummet, de som 

stör, som är våldsamma och som stökar på biblioteket. Vi presenterar också hur man i 

mediedebatten pratar om dessa grupper och vilka förväntningar som ställs på dem. 

Temat är uppdelat i avsnitt efter de grupper som fick störst fokus i debatten och som vi 

kommer att diskutera.  I avsnitt 6.1.1 diskuterar vi hur man i mediedebatten pratar om 

ungdomar, i 6.1.2 diskuterar vi hur man pratar om missbrukare och hemlösa i 

mediedebatten och i 6.1.3 diskuterar vi hur man i mediedebatten pratar om vuxna som 

användargrupp. 

 

6.1.1 Ungdomar 
Den första grupp av användare som vi identifierat att man i mediedebatten pratar om 

som orsakar ”stök” på biblioteket är gruppen “ungdomar”. Det är många skribenter 

som använder uttrycket “ungdomar”, men det finns också de som skriver 

“ungdomsgäng” eller “unga killar”. Det som är gemensamt för texterna är att skribenter 

använder ord som tyder på att det skulle vara unga människor i grupp som utför stöket 

på biblioteket: 

 
Sedan några månader har stökiga ungdomar och unga män hållit till på biblioteket i Hässelby 

villastad. 

Neuding 2015a 

 

Även när skribenterna inte refererar direkt till stöket utan försvarar de unga personerna 

bekräftar de vilka som ses som de stökiga användarna i mediedebatten:  
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Gemensamt för alla de här ungdomarna var att de ofta inte hade något att göra och gillade att hänga 

på stadsbiblioteket – en miljö som många av dem bar med sig när de efter några år försvann igen. 

Då kom nästa omgång. Det finns nämligen alltid kringdrivande skuggor i staden, oavsett om vi ser 

dem eller inte. 

Palmkvist 2015 

 

Trots att skribenterna inte alltid skriver ut tydligt att det är ungdomar så erbjuds ett 

åldersspann som visar att det är unga människor det handlar om. Men då det är svårt 

att åldersbestämma gruppen ungdomar så varierar åldersspannen. En kvinnlig 

biblioteksbesökare citeras:  

 
Det har aldrig varit så stökigt och otryggt som sista halvåret. Nu går jag dit på mornarna. På 

eftermiddagarna – aldrig, och ser jag att det sitter det stora grupper där med 17-20 åringar så går 

jag inte in. 

Neuding 2015b 

 
Einar Ehn tycker att det har blivit lugnare på biblioteket i Hässelby än det var i våras, då en grupp 

i åldrarna 10-30 år bråkade och skrämde bort andra besökare. 

Engström 2015d 

 

Bibliotekarie från Hässelbybiblioteket citeras:  

 
När det var stökigt här hade vi 20-25 ungdomar i åldern 10-25 år som satt på alla möjliga ställen i 

biblioteket. 

Nilsson Boij 2015 

 

Det är många skribenter i debatten som citerar tidigare texter när de talar om stöket på 

biblioteket, genom att referera eller citera reproduceras synen på användarna. Den 

första texten i debatten markerar tydligt att det är gruppen “ungdomar” som är den mest 

problematiska användargruppen genom att använda ord som “ungdomsgäng”, 

“ungdomar” och “unga killar”. Genom att hänvisa till denna text kan skribenterna 

uttrycka sig om ungdomarna som ett problem men inte själva behöva skriva ut vilka 

grupper det är som orsakar stöket: 

 
En av årets stora debatter initierades av Paulina Neuding då hon beskrev hur “social oro ger stök på 

bibblan” (17/5) med exempel från biblioteket i stockholmsförorten Hässelby, som höll stängt efter 

att ha plågats av ungdomsgäng. 

Gudmundson 2015 

 
/.../ temat är den bibliotekstrend som Paulina Neuding pekat ut (SvD 16/5). Ett fåtal unga män och 

pojkar har skapat ett sådant kaos att bibliotek har fått kalla in polis och väktare. I Hässelby villastad 

gick det så långt att man beslutade att hålla stängt på eftermiddagarna. 

Björkman 2015 

 
Jag tänker på förändringen när jag läser den serie artiklar och blogginlägg där SvD:s ledarskribent 

Paulina Neuding belyser problemet med stök på bibliotek. Hon uppmärksammar Hässelby 

villastads bibliotek som tvingades ändra öppettider sedan ungdomsgäng kastat möbler och levt 

rövare i lokalerna. 

Lindh 2015 
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Andra skribenter använder tidigare texter på ett mer aktivt sätt för att föra fram sina 

åsikter:  

 
Kanske finns det andra vägar till “ett mer avancerat, litteratur, hopp” än att använda Thomas 

Tranströmers “För levande och döda” som tillhygge? Eller genom att råka trampa på Sylvia Plaths 

“Glaskupan” i samband med orden “Jag ska döda dig, jag ska visa dig min kuk” skriks ut av fyra 

unga män i en ring runt en lika ung bibliotekarievikarie som vågat säga ifrån. 

Borås Tidning 2015 

 

Under hela debatten finns det antydningar till att gruppen “ungdomar” som 

skribenterna pratar om blir rasifierade, det är inte alltid utskrivet i texterna och kan vara 

svårt att peka på. Men det blir tydligt när skribenterna talar om förorterna och använder 

ord som “utanförskap” och “segregation”: 

 
I själva verket blottar det [Katti Hoflins syn på förorten, vår anm.] en samhällssyn som är produkten 

av en tillvaro i en av Europas mest segregerade städer. 

Ehn 2015 

 
Det är inte “rätt fint” det är en absolut nödvändighet för att vi ska vända en utveckling mot än mer 

utanförskap och segregation. 

Ehn 2015 

 
Nej, det är ingen naturlag att människor som byter land söker sig till bibliotek där de hotar andra. 

Men bibliotekshaveriet är ett tydligt resultat av ett utanförskap och segregation som har blivit många 

invandrares vardag, Det finns redan tusentals ackumulerade berättelser om den invandrade pojken 

som tidigt kände sig chanslös, och därför utgör ett lätt rekryteringsmål för kriminella gäng som kan 

erbjuda en identitet och “karriär”. 

Lifvendahl 2015 

 

Det framgår också att “ungdomarna” rasifieras när skribenter skriver ut “Sverige” som 

agent i texten eller använder sig av “vi” och “de”: 

 
Det är ett tydligt budskap [Hässelbybibliotekets ändrade öppettider, vår anm.], vilket säger att 

Sverige inte avser att vika ner sig inför dem som orsakar otrygghet. Det är den enda rimliga signalen. 

Lifvendal 2015 

 

En icke namngiven bibliotekarie citeras: 

 
De här gängen visar en total brist på respekt som går över i fientlighet. Jag upplever att jag 

representerar den delen av samhället de hatar, de beter sig som att de inte skiljer biblioteket från 

skolan eller polisen 

Neuding 2015a 

 

Även Sveriges Radios Studio Ett visar vilka “ungdomarna” är, inte genom att skriva 

om unga män i förorten utan genom att intervjua två unga män med invandrarbakgrund 

som ska representera det som skribenterna talar om som “de stökiga ungdomarna”. Det 

är den enda gången som de som ses som de problematiska användarna i debatten blir 

hörda. 
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I en del texter diskuteras vad som bör göras åt problemen på biblioteken och vad 

orsaken till problemen kan vara. Något som då återkommer är de stängda 

fritidsgårdarna och fritidsgårdarnas roll i förhållande till biblioteken:  

 
Men när fritidsgårdarna läggs ner och väktare får makt att avhysa människor från allt större del av 

förortscentrumens ytor spiller detta över på biblioteken. 

Wiklander 2015 

 
Ja, nerlagda fritidsgårdar och färre tillgängliga offentliga rum är en del av kommersialiseringen av 

städerna. Men det försvarar inte de unga männens stökiga agerande i biblioteket, som inte är en 

plats där man gör vad som helst. 

Franke 2015 

 
Fritidsgårdar har lagts ner eller dragit ner på öppettider. Det här [stöket på biblioteket, vår anm.] 

blir en av konsekvenserna. Ungdomarna vill/behöver vara någonstans. Synd bara att deras 

uppförande har urartat. 

I.T. 2015 

 

Fritidsgårdsexemplet används för att visa att det inte är ungdomarnas eget fel att de 

stökar på biblioteket, men det bekräftar också att det är just ungdomarna som är den 

användargruppen som orsakar problem och att de egentligen inte borde vara på 

biblioteket, utan på fritidsgården. 

 

Sammanfattande diskussion 

Majoriteten av skribenterna i debatten menar att det är gruppen “ungdomar” som är 

problemet på biblioteken. De bekräftar sin tes genom att referera till tidigare texter i 

debatten. 

 

Mary K. Chelton menar att ungdomar generellt är en grupp i USA som pekas ut som 

misstänkta framförallt på grund av medias framställning av dem (2002 s. 24). Chelton 

menar att ungdomar också pekas ut på biblioteket som “problematiska” användare och 

att det kan stämma i vissa fall men att det är vanligt att biblioteken har förutfattade 

meningar om ungdomar (ibid. s. 23). Även Åse Hedemark och Jenny Hedman menar 

att ungdomar och unga killar ofta pekas ut som en problematisk användargrupp (2002 

s. 25-26). Barbara Pease menar att det är viktigt för bibliotek att undvika att stämpla 

eller kategorisera särskilda grupper av människor som störande (1995 s. 33). 

 

Men vilka är “ungdomarna” i den här debatten? Just begreppet “ungdomar” är ett 

ganska vagt begrepp som kan innefatta många unga människor på ett ganska brett 

åldersspann. En skribent använder åldersspannet 17-20 år medan en annan använder 

åldersspannet 10-30 år. I åldersspannet 10-30 år ingår väldigt många användare och 

även vi som skriver den här uppsatsen hade blivit ”ungdomar” i den bemärkelsen. Men 

det är inte vem som helst i åldersspannet 10-30 år som är ”ungdomar”, vi menar att de 

som benämns i debatten som “ungdomar” är unga män. Många gånger i debatten så 

skrivs det ut att det är unga män som är ungdomarna men inte alltid. “Ungdomar” ger 

konnotationer till det manliga könet då män är norm i samhället och därför är något 

manligt betingat så länge inget annat sägs. Hade man talat om unga tjejer i debatten 

istället hade man antagligen sagt “unga tjejer”.  Vi menar också att de unga männen 
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som beskrivs som ”ungdomar” i debatten blir rasifierade. Dels för att det skrivs om 

förorten och om segregationsproblem men också för att några skribenter använder ett 

“vi” och “de”-perspektiv, till exempel: “vilket säger att Sverige inte avser att vika ner 

sig inför dem som orsakar otrygghet” (Lifvendal 2015), där “vi” är Sverige och ”de” är 

“de som orsakar otrygghet”. Speciellt tydligt att de rasifieras blir det när Sveriges Radio 

Studio Ett intervjuar två unga män med invandrarbakgrund som ska representera de 

stökiga användarna. 

 

Det är många skribenter i debatten som pratar om fritidsgårdar i förhållande till 

problemen på biblioteken. Genom att skriva om fritidsgårdar bekräftar de att det är 

unga människor som är de som är problematiska för biblioteket utan att egentligen 

skriva att det är ungdomar de menar. Skribenterna som skriver om fritidsgårdarna gör 

det för att visa att det inte är ungdomarnas fel att de “stökar” på biblioteket, utan att det 

är samhällets fel som inte tar hand om ungdomarna och istället stänger fritidsgårdarna. 

Hans-Erik Olson, forskare inom fritidsvetenskap, menar att man historiskt sett har 

använt fritidsgårdarna för att försöka fostra och socialisera de ungdomar som man 

enligt honom kallade för “gatans löshästar” (2008 s. 64). När man i debatten skriver att 

lösningen på problemen på biblioteket är fritidsgårdar så säger man kanske också vilka 

“ungdomarna” är, de är unga människor som behöver socialiseras och därför inte bör 

vara på biblioteket. Olson menar också att det under fritidsgårdarnas utveckling under 

större delen av 1900-talet inte problematiserades att man såg föreningslösa ungdomar 

som en stor homogen grupp, utan man buntade ihop halvkriminella, knarkande 

ungdomar med ungdomar som stod och hängde i gathörnen (Olson 2008 s. 64). 

 

Texterna som beskriver “ungdomar” som problematiska användare innehåller mycket 

intertextualitet. De flesta som refererar till en annan text refererar till Paulina Neudings 

debattkrönikor, och det är många som gör det. En anledning till att de refererar till 

Neudings debattkrönikor kan vara att de själva inte behöver skriva ut vilka de 

problematiska användarna är utan låter Neudings text göra det. Några skribenter 

refererar till Neudings text mer aktivt och med ett tillspetsat språk, samtidigt som de 

svarar Katti Hoflins med ironi. Anledningen till intertextualiteten här är snarare för att 

föra fram åsikter om Hoflins reaktion på debatten. Genom att citera tidigare texter när 

de talar om stöket på biblioteket, reproduceras synen på användarna. Att det finns så 

mycket intertextualitet kan vara en av anledningarna till att det är så många som skriver 

om “ungdomarna”. 

 

6.1.2 Missbrukare och hemlösa 
Den andra gruppen av användare som vi identifierat att man i mediedebatten pratar om 

som problematiska är missbrukare och hemlösa. Ibland används hemlösa och 

missbrukare som exempel på problematiska användare för att visa att det inte är enbart 

ungdomar som orsakar problem på biblioteket. Ibland pekas hemlösa och missbrukare 

ut självständigt i texten: 

 
En anställd rapporterar om bråk i samband med att lånekort utfärdats till en större grupp hemlösa 

“När vi i personalen försökte be om lägre ljudnivå och hjälpa till så reagerade många av de hemlösa 

starkt – knutna nävar mot oss och ilska”. 

Neuding 2015c 
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Biblioteken har också problem med missbrukare som sover i lokalerna och tar droger på toaletten. 

Neuding 2015c 

 

Bibliotekschefen på biblioteken i Borås citeras: 

 
Det händer väl ibland att vi har haft missbrukare som kommit in och kanske spridit en stämning 

som kan uppfattas som oberäknelig 

Koskelainen 2015 

 
I de flesta fall har det varit regnigt eller kallt utomhus när situationen [att missbrukare kommit in 

på biblioteket, vår anm.] uppstått, vilket kan har varit den bidragande faktorn till att de sökt sig in 

till biblioteket. I de flesta av fallen så kontaktades Securitas som då får se till att personerna lämnar 

platsen. 

Koskelainen 2015 

 

Dock har inte alla samma syn på hur missbrukarna och de hemlösa ska bemötas: 

 
Biblioteksbesökare får inte vara hur högljudda som helst. Inte skrika, inte spela musik ut i lokalen, 

inte springa omkring, inte slå på varandra. Men när någon klagar på att en annan är berusad så 

svarar jag att hen får vara hur påverkad som helst, så länge hen inte stör någon. Den som dricker 

sprit i lokalen får gå, eller den som kräks. Men du får sova på biblioteket – så länge du inte snarkar 

för högt. Vi är en ganska viktig sovplats och fristad för hemlösa. 

Lönnlöv 2015 

 
Här i stan kastas ingen ut, om de inte stör. Nej, inte ens den sovande tjommen i stolen, som 

uppenbart druckit mer än juice till frukost, vräks ut i vinterstormen. Då och då såg jag honom läsa 

en bok, alltid samma. Jag kan tänka mig att inte alla gillar honom, eller det han representerar, men 

så länge han inte förstör eller bråkar är det hans rätt att sitta där han sitter. 

Palmkvist 2015 

 

Då stor vikt har lagts vid ungdomarna i debatten besvarar vissa skribenter det med att 

också räkna upp andra problematiska användare och tar då upp missbrukare och 

hemlösa i den kontexten: 

 
Katti Hoflin säger att “verkligheten är komplex” och att det som uppfattas som bråk eller oro 

handlar både om integrations- och missbrukarproblem och andra sociala problem. 

Fälldin 2015 

 

Sammanfattande diskussion  

Det finns två sidor av diskussionen kring missbrukarna och de hemlösa i debatten. 

Några skribenter ger exempel på när biblioteket inte välkomnar berusade människor 

som värmt sig i bibliotekets lokaler och andra skribenter pratar om missbrukare och 

hemlösa som personer som är välkomna på biblioteket trots att de är berusade, luktar 

illa eller på annat sätt sticker ut. Kelly D. Blessinger menar att hemlösa som befinner 

sig på biblioteket skapar obehag trots att människor egentligen vill visa sympati (2002 

s. 6 ). Även om Blessinger säger sig mena att hemlösa har samma rätt att använda 

bibliotek som andra besökare så skriver hon att deras blotta närvaro kan skapa obehag 

hos andra besökare, detta eftersom hemlösa bär på ett stigma av att antingen vara galna 

eller farliga (ibid. s. 8). Vi kommer att analysera vårt textmaterial utifrån stigma i den 
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tredje analysnivån, social praktik (se avsnitt 8.1). Blessinger skriver enbart om hemlösa 

men vi menar att missbrukare och hemlösa är kategorier som ofta kan flyta samman. 

En missbrukare kan vara hemlös och vice versa, men det kan också uppfattas så även 

när detta inte är fallet. I våra texter görs heller inga skarpa uppdelningar. 

 

På samma sätt som ungdomar ger konnotationer till det manliga könet då män är norm 

i samhället och därför är något manligt betingat så länge inget annat sägs, syftar också 

begreppen missbrukare och hemlösa på män. Ett undantag är när en skribent citerar en 

person som berättar om en situation när lånekort skulle utfärdats till en större grupp 

hemlösa och personalen försökte be om en lägre ljudnivå då gruppen blev välidgt 

högljudd. Vi menar att den gruppen inte bestod av den stereotypa manliga hemlösa utan 

här tror vi att de syftar på en grupp EU-migranter som vill skaffa bibliotekskort. Men 

det kan bli problematiskt precis som med begreppet ungdomar att använda ett så 

otydligt begrepp som “hemlös” för att beskriva olika personer i helt olika situationer. I 

alla exempel förutom exemplet ovan, beskrivs de hemlösa och missbrukarna som 

ensamma när de kommer till biblioteket. 

 

De som beskriver missbrukarna och de hemlösa som problematiska användare i 

debatten är både skribenter och bibliotekspersonal. I de citat som är exempel på att 

missbrukarna och de hemlösa har blivit utestängda från biblioteket eller varit mer 

problematiska är skrivna av ledarskribenter. De texter som handlar om att trots att 

missbrukarna och de hemlösa kan vara störande så är de ändå välkomna, är framförallt 

skrivna av bibliotekspersonal. 
 

Det är inte lika stor mängd intertextualitet i dessa citat som i avsnittet om ungdomarna, 

detta kan bero på att det inte blev en så stor del av debatten och att man därför inte 

hänvisade lika mycket till detta. 
 

6.1.3 Vuxna 
Den tredje guppen av stökiga användare som vi identifierar att man pratar om i 

mediedebatten är vuxna. När DIK:s och Sveriges Radios Kulturnytts 

enkätundersökningar publiceras efter sommaren förändras debattklimatet, några 

artiklar utgår från resultatet av undersökningen och menar att ungdomarna pekats ut 

felaktigt och att det inte är ungdomarna som är de problematiska användarna. Istället 

för att peka ut ungdomarna som problematiska användare pekas nu arga vuxna personer 

eller psykiskt sjuka ut. Diskussionen i artiklarna handlar inte bara om vilka det är som 

är de problematiska användarna istället för ungdomarna utan genom att beskriva vilka 

det är som stökar argumenterar man mot att det skulle vara ungdomar som är den 

problematiska användargruppen. 

 
Det är just vuxna som står för den största delen av stöket, inte barn. Facket säger att det kan handla 

om allt från att blir fly förbannad över att behöva betala en förseningsavgift till att langa droger. 

Engström 2015e 

 
Enligt en enkät som kulturnytt i Sveriges Radio har gjort med bibliotekschefer, samt annan statistik 

från bibliotekariernas fackförbund DIK, är det inte ungdomar utan vuxna som förorsakar de flesta 

störningsproblemen. Det kan exempelvis röra sig om gubbar som är sura för att de måste betala 

förseningsavgift, eller personer med diverse psykosociala problem. 
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Brodej 2015 

 

Sammanfattande diskussion 

Det är endast ett fåtal textproducenter som pekar ut vuxna som de användare som 

orsakar eller potentiellt kan orsaka problem i biblioteket och när detta görs är det för 

att säga att det inte endast är ungdomarna som orsakar stöket. Vi menar att det är 

problematiskt i när de vuxna pekas ut i debatten, därför att det inte finns några 

nivåskillnader i det som kallas för “stök”. Det tycks ibland inte finnas någon skillnad 

mellan en person som pratar så högt i mobiltelefon så att det stör och att någon 

misshandlar en annan biblioteksanvändare. Barbara Pease diskuterar det amerikanska 

begreppet “problem patron” och menar att genom att använda begreppet för att beskriva 

alltifrån irriterande till hotfullt eller våldsamt beteende, leder det till att seriösa problem 

förminskas till samma nivå som de mildare graderna av problem som termen betecknar 

(1995 s. 33). På samma sätt menar vi att begreppet “stök” används i mediedebatten. Då 

man ofta i mediedebatten använder begreppet “stök” för att beskriva olika typer av 

incidenter i biblioteksrummet blir konsekvenserna att mobilpratande och misshandel 

likställs. Shelley Ferrell som också diskuterar kring begreppet “the problem patron” 

menar att en mängd förväntningar och beteenden ryms under etiketten “problematisk” 

och att beteckningen kan komma från olika nivåer: samhälls-, biblioteks- eller 

individuell nivå (2010 s. 144). På samma sätt som under begreppet ”problematisk” kan 

det finnas olika förväntningar från olika nivåer under begreppet ”stök”.  
 

Den intertextualitet som finns i citaten om de vuxna är referenser till DIK:s och 

Sveriges Radios enkätundersökningar samt till viss del till de artiklar som målar ut 

ungdomarna som de problematiska användarna. 
 

6.2. Tema 2: Biblioteket som bildningsinstitution för barn 
Det andra temat som vi identifierat utifrån vår analys av debattmaterialet, som vi 

redogör för i avsnitt 4.5, handlar om att debattörer framhåller att biblioteket bör fungera 

som en bildningsmöjlighet. Flera texter identifierar vem det är som har särskilt behov 

av folkbiblioteket och framförallt framkommer det att det är en socioekonomiskt utsatt 

klass som identifieras som varande i störst behov av folkbiblioteket. Folkbiblioteket 

framställs som en institution som kan ge bildningsmöjligheter och bildning framställs 

i sin tur som essentiellt för att kunna genomgå en klassresa. 

 

När debattörerna diskuterar vad biblioteket ska vara och vem som mest behöver 

biblioteket har ungdomar, liksom i avsnitt 6.1.1, en central roll. Särskild vikt läggs dock 

nu vid barns behov av biblioteket. De barn och ungdomar som framhålls av 

debattörerna som de som mest behöver biblioteket är de som bor i socioekonomiskt 

utsatta områden. I flera texter verkar avsändaren hålla med om att det är ungdomarna 

som är stökiga men menar ändå att det är de som behöver biblioteket mest: 

 
Den som åtrår detta kontrakt [samhällskontraktet, vår anm.] söker sig alltså till rätt plats, man går 

till biblioteket, men har man inte fått verktygen att tillägna sig det som finns där, kan man i värsta 

fall bara äga platsen genom störningens, frustrationens och destruktivitetens verktyg. 

Sjölin 2015 
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Stäng inte dörren för de som inte hunnit bli läsare. De flesta av dem har ingenting med de anmälda 

incidenterna att göra och problemen är ofta koncentrerade till vissa utsatta bibliotek i 

ytterområdena, där vi måste stödja och hjälpa personalen med riktade insatser. 

Palmkvist 2015 

 

I flera av dessa texter är det läsning av böcker som framhålls som den aktivitet som kan 

möjliggöra en klassresa. Då läsning tillskrivs stor vikt för människors möjlighet att 

klättra uppåt i ett klassamhälle framställs även biblioteket som en plats för läsning: 

 
Det är till och med så att studier visar att barn med läslust bryter klassmönster, könsroller och 

bildningsbakgrund. Barn från enklare sociala förhållande som får lusten att läsa, läser mer och 

presterar bättre i sin läsning än barn från socialt snajdigare hem som kan läsa, men inte vill. Lust 

kan bryta klass. 

Sjölin 2015 

 
Den som nämner att medborgarna i en utsatt stadsdel måste få plugga eller lustläsa i fred kommer 

att läxas upp – av den ansvariga [Hoflin, vår anm.] – och pekas ut som någon som blir störd av 

fattigdom. 

Helmerson 2015a 

 
Biblioteken måste få vara och förbli fredade zoner. Det är en absolut demokratisk förutsättning och 

något som alla i samhället tjänar på – alldeles särskilt ungdomar i socialt utsatta områden. 

Holmström 2015 

 

Framförallt är det just barnens behov av den lugna platsen som framhålls i texterna. 

Ibland utan att fastställa läsning som den viktigaste sysselsättningen på folkbibliotek: 

 
För vi [Hoflin och Ehn, vår anm.] är också eniga om att ordningsproblem måste tas på allvar, 

eftersom det frirum en trångbodd mellanstadieelev behöver är den största gåvan biblioteken kan ge. 

Hoflin 2015b 

 
Själv tror jag att folkbiblioteken har många roller att spela. Att vara rum för boksamlingar förvisso 

den viktigaste (det unika för bibliotek). Att erbjuda lugna miljöer också avgörande. Inte minst i 

områden där familjer med många barn bor i trånga lägenheter – som på Råslätt, Österängen och 

Oxnehaga. 

Lindfelt 2015a 

 
För många är hemmiljön otillräcklig, kanske finns det småsyskon eller för den delen vuxna som 

stör. Biblioteken måste då kunna vara den oas där det går att få lugn och ro. 

Bohlin 2015 

 

Folkpartisten Birgitta Ohlsson uttrycker också att socioekonomiskt utsatta barn är i 

störst behov av att folkbiblioteken är lugna, men hon är också intresserad av att 

fastställa att läsning är den huvudsakliga sysselsättningen på folkbibliotek. Genom 

intertextualitet fastställer Ohlsson vilka det är som behöver lugna bibliotek: 

 
Virginia Woolf skrev i sin klassiker Ett eget rum ”En kvinna måste ha pengar och ett eget rum, om 

hon ska skriva romaner.” Detta citat skulle efter de senaste veckornas biblioteksdebatt om stökiga 
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bibliotek kunna ersättas med ”Varje trångbott förortsbarn måste få ha arbetsro på sitt lokala 

bibliotek om hen ska kunna göra sina läxor ostört, läsa av lust och upptäcka nya världar.” 

Ohlsson 2015a 

 

I vissa texter jämförs biblioteket med skolan. Skolan framställs då som att den har 

bristande möjligheter att bidra med en positiv lärandemiljö: 

 
Jag var en blyg tonåring i en förhållandevis stökig klass. Skolbiblioteket blev min tillflyktsort. 

Holmström 2015 

 
Hur väl arbetar svensk skola med de pedagogiska verktyg som finns för att väcka läslust och fri 

läsning? Suck. Det är stampat jordgolv. 

Sjölin 2015 

 
Minns ni när de senaste Pisa-resultaten presenterades och de var katastrofala? Och att en del röster 

i diskussionen som följde gick på linjen att ”svenska elever är bra på andra saker”. Till exempel att 

vara socialt kompetenta och ha trevligt med sina lärare. Kärnverksamheten att lära sig läsa, skriva 

och räkna funkar inte så bra, men de har i alla fall kul i skolan och det är faktiskt mer än vad man 

kan säga om de asiatiska länderna! Ska det bli likadant med de svenska biblioteken nu? 

Lindbäck 2015 

 

Sammanfattande diskussion 

Även om vissa texter uttrycker att folkbibliotek är viktiga för alla socioekonomiskt 

utsatta människor blir det tydligt att folkbibliotek är särskilt viktiga för 

socioekonomiskt utsatta barn. En del av texterna handlar om att ungdomarna som 

“stökar” ska bli bemötta på ett sätt som ska väcka deras läslust. Andra texter framhåller 

socioekonomiskt utsatta barn som en grupp som behöver mer lugn på folkbiblioteken 

än andra grupper. Att barn framhålls som i störst behov av lugn medan ungdomar 

framställs som “stökiga” är problematiskt, eftersom ålderskategorierna är så 

närliggande. 

 

Joacim Hansson skriver att det historiskt sett har funnits en syn på bibliotek som särskilt 

viktiga för en lägre klass. Att vänsterdebattörer argumenterar för att biblioteket ska 

fungera klassutjämnande anser inte Hansson vara anmärkningsvärt, däremot menar han 

att det är anmärkningsvärt att även konservativa och liberala debattörer framhåller 

biblioteket som en möjlighet för lägre klasser att ta sig uppåt (1998 s. 132). Enligt 

Hansson fanns det en tro på att arbetare skulle kunna producera bättre varor om deras 

bildningsgrad höjdes (ibid.). Hansson menar också att biblioteket framställdes som den 

enda möjligheten för arbetarna att bilda sig (ibid.). Människor betraktades som 

formbara vilket innebar att kostsamma medborgare ansågs kunna bidra till samhället 

om de bildade sig (ibid.). Bildning kunde de få med hjälp av biblioteket (ibid.). Att 

människor ansågs vara formbara menar Hansson ledde till att barnen blev av stort 

intresse för folkbiblioteksverksamheten, eftersom barn ansågs vara särskilt mottagliga 

(ibid.). 

 

Barn tycks fortfarande vara den grupp som anses mest formbar, eftersom barnens rätt 

till bildning framhålls starkt i dessa texter. Även i den här debatten framhåller 

skribenter från hela den politiska skalan att biblioteket kan bistå med möjligheter som 

kan hjälpa socioekonomiskt utsatta människor att göra en klassresa. Att genom bildning 
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ta sig upp från en klass skulle kunna anses vara skolans uppgift. I de här texterna 

framhålls biblioteken som lika viktiga läroinstanser som skolan. Folkbiblioteket verkar 

i de här texterna kunna erbjuda en fristad och en möjlighet till klassresor för utsatta 

barn, medan skolan tycks ha misslyckats och vara uträknad. 

 

De som uttrycker sig här är författare, tidningsskribenter, bibliotekschefer samt en 

politiker. Intertextualitet är närvarande i alla texterna, då samtliga debattörer förhåller 

sig till Neuding eller Hoflin på något sätt. Genom denna intertextualitet visar de hur 

deras inlägg är relevanta i debatten. Intertextualiteten skiljer sig i Helmersons text från 

andra skribenter eftersom han använder intertextualitet ironiskt för att visa hur mycket 

han ogillar Hoflins första text. Intertextualiteten skiljer sig även hos Ohlsson som 

skriver in sitt argument i en litterär kanon genom att parafrasera Virginia Woolf. 

 

6.3 Tema 3: Vad biblioteket ska och kan vara 
Detta tema handlar om de förväntningar på folkbiblioteket som institution så som vi 

ser dem uttryckas av debattörer i mediedebatten. 6.3.1 handlar om vilka förväntningar 

som uttrycks på vad biblioteket ska vara och vad det ska innehålla i form av 

verksamhet, litteratur och informationsresurser. I 6.3.2 diskuterar vi hur flera texter i 

debatten innehåller formuleringar som tyder på att skribenterna vill förmedla att det 

finns en diskrepans mellan vad biblioteket skulle kunna vara och hur de uppfattar att 

biblioteket faktiskt är. 
 

6.3.1 Det perfekta biblioteket 
Flera debattörer uttrycker en önskan om att biblioteken ska kunna rymma flera 

aktiviteter samtidigt. Aktiviteterna kan vara organiserade av bibliotekspersonalen eller 

uppstå spontant ur användarnas behov. Aktiviteterna ska kunna pågå utan att någon 

störs utav dem: 

 
Men i varje bibliotek ska man både kunna prata, plugga och skratta högt. Och fördjupa sig, vila. 

Det går. Och det är vårt mål varje dag. 

Hoflin 2015a 

 
Våra bibliotek är inte bara till för den som redan älskar läsning och bibliotek. De är också till för 

den som inte vet vad man kan göra på ett bibliotek. 

Hoflin 2015b 

 
Men: det goda folkbiblioteket är också en given plats för lyrikuppläsningar, författarbesök, 

samhällsdebatt, föredrag, bokcirklar… Och rum för film, musik, teater, e-spel, datorer och mycket 

mer. 

Lindfelt 2015a 

 
En riktig lösning existerar dock. Den stavas resurser. För all del till bra väktarhjälp, men också till 

lokaler som kan husera både barngrupper och tystare vuxna, fler studierum, och förstås till insatser 

utanför biblioteket för att stävja ”social oro”. 

Almestad 2015 
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Det fantastiska med bibliotek, som många – medvetet eller omedvetet – verkar missa i den här 

debatten är att samtidigt som aktiviteter kan pågå på en plats i biblioteket kan det vara helt tyst på 

en annan i samma bibliotek. 

Eriksson 2015 

 

De ovan nämnda citaten visar på en mer övergripande bild av att biblioteken ska kunna 

rymma flera aktiviteter samtidigt. Men de finns också uttalanden som fokuserar på att 

vissa aktiviter bör prioriteras över andra. Här går åsikterna om vad som bör prioriteras 

isär. Flera skribenter anser att biblioteket framförallt ska vara tyst, eftersom det 

viktigaste för biblioteken är att vara platser för läsning. Att erbjuda andra aktiviteter 

ska vara möjligt, men även dessa aktiviteter bör vara utformade för att stärka 

läsförmågan. Ljudnivå är alltså sammankopplat med läsning vilket är den typ av 

aktivitet som anses vara förknippad med bibliotek: 

 
Om biblioteket kan vara en mötesplats där människor med olika bakgrund kan träffas för att studera, 

diskutera, läsa böcker och tidskrifter, söka information på offentliga datorer eller spela schack – 

något jag minns var vanligt förekommande på Härnösands stadsbibliotek när jag växte upp – så har 

jag svårt att se något särskilt negativt [vår kursiv] med det. 

Bohlin 2015 

 
Självklart behövs tystnad och möjlighet till koncentration på biblioteket, men för den som inte redan 

är läsare behövs också andra aktiviteter 

Corneliuson 2015 

 
Läsprocessen fungerar på ett förutbestämt sätt; precis som skrivprocessen. Och hjärnan reagerar på 

ett förutbestämt sätt på olika störningar. Det gäller gammal som ung 

Dahlström 2015 

 

Ett fåtal debattörer lyfter dock fram biblioteket som en mötesplats: 

 
Ända sedan folkbibliotekens tidiga historia har biblioteken rymt mer än enbart volymer av tysta 

böcker. De har rymt körverksamhet, föreläsningsserier och varit mötesplatser, detta ord som 

tydligen är så förhatligt /.../ Bibliotek är i dag kanske det mest demokratiska vi har i samhället. 

Eriksson 2015 

 
Och vi bygger relationer till våra besökare i alla åldrar. 

Hoflin 2015a 

 
Men de där gångerna när vi når fram och ett intressant samtal uppstår. När vi börjar skämta. När de 

lär sig vad vi heter och vi lär oss vad de heter. 

Lönnlöv 2015 

 

Det finns också debattörer som uttrycker sin syn på vad bibliotekets “kärnverksamhet” 

är. Åsikterna kan gå brett isär i fråga om vad skribenter uppfattar som det viktigaste i 

folkbibliotekens verksamhet: 

 
Om extra resurser tillkommer är det för kortsiktiga projekt som ska planeras och dokumenteras, 

vilket stjäl tid från kärnverksamheten på golvet. 



 

 50 

Almestad 2015 

 
Självklart ska man kunna få läs- och studiero på ett bibliotek. Det är bibliotekets bröd och smör, 

den kärnverksamhet som måste finnas. 

Bohlin 2015 

 

I debatten finns det flera beskrivningar av bibliotek som bidrar med illustrationer av 

hur ett lyckat bibliotek kan se ut. Att gå in på Gävle bibliotek är: 

 
/…/ svalt – och tyst. Utanför vid ungdomsgården sitter ett gäng och skrattar och pratar högt, men 

inne på biblioteket finns den läsro som den senaste tidens biblioteksdebatt har efterlyst. 

Ekenberg 2015 

 

Det är varmt och högljutt utomhus, men inne i biblioteket är det svalt och tyst. 

Beskrivningen kan ge konnotationer till att besöka en kyrka, som också brukar 

beskrivas som lugna och svala. Hanna Carlsson visar också hur folkbibliotekslokalen 

kan beskrivas som ett sakralt rum (2013 ss. 63-65). Hon visar hur den del av Malmö 

Stadsbibliotek som kallas för Ljusets kalender också beskrivs just “som ett sakralt rum 

för dyrkandet av kunskapens värde” (ibid.). I citatet från stökdebatten tolkar vi det som 

att folkbiblioteket istället snarare erbjuder det lugn och den stillhet som brukar 

förknippas med mindre kyrkor. 

 

I Biblioteksbladets specialnummer beskrivs Högdalens bibliotek som att det tidigare 

var en otrygg miljö att vistas i. Biblioteket har nu genomgått en positiv utveckling och 

blivit en lugnare miljö. Biblioteket beskrivs både rent fysiskt och hur atmosfären har 

förändrats: 

 
Trivselreglerna hänger synligt på flera ställen: ”visa varandra hänsyn”, ”håll ner ljudnivån” och 

”följ personalens anvisningar” /.../ Stöket är inte huvudfrågan längre, och biblioteket har i större 

utsträckning kunnat fungera som en plats för lugn och ro, läsning och studier. 

Aase 2015a 

 

Det finns också texter som ger exempel på “stök” som inte beskrivs som så farligt. I 

vissa texter beskrivs “stöket” som något väsentligt. Det kan handla om att användare 

talar om vad de har lärt sig för att förankra sina kunskaper. Att visst “stök” framställs 

som produktivt kan sanktionerar annat “stök” som kan uppstå när “det spelas spel”, ett 

stök som kanske står lägre i rang. Att det inte är helt tyst kan också beskrivas som att 

det hörs ett “sorl”. Att välja ordet “sorl” bidrar till att ge konnotationer till en behaglig 

ljudnivå där läsron kan bibehållas: 

 
Spel spelas och det skypas. Men det är ofta under kortare perioder, till exempel när en skolklass är 

på besök. Läsron finns oftast där. 

Ekenberg 2015 

 
Sommarlovet står snart för dörren för eleverna på Bäckängsgymnasiet och det är lugnare än vanligt 

på Borås stadsbibliotek, men trots det sorlar det ändå av aktivitet runt om i byggnaden 

Koskelainen 2015 

 

En bibliotekarie citeras: 
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Det kan vara stökigt när det sitter människor här och spelar spel, men det kan vara stökigt också när 

många lånar böcker eller pratar om sådant de läser i tidningarna. 

Ekenberg 2015 

 

Ytterligare en egenskap som förknippas med ett lyckat bibliotek är trygghet. 

Biblioteket ska vara en trygg plats för användarna att vistas i. Det är viktigt att 

användarna ska känna sig trygga och biblioteken ska vara trygga för användarnas skull: 

 
Men den som kastar böcker, skriker och trakasserar kan inte stanna på biblioteket. Då är det vårt 

ansvar att se till att den som tar över biblioteket på bekostnad av andras behov; ro att plugga, 

nöjesläsa eller bara vara sig själv; går ut. 

Hoflin 2015b 

 

En bibliotekschef citeras: 

 
Sedan ser vi till att ha bra med personal runt om i byggnaden så att besökare kan känna sig trygga 

Koskelainen 2015 

 

Vi får också reda på vad biblioteket inte ska vara. Motsatsen till ett väl fungerande 

bibliotek presenteras då i texten för att visa hur biblioteket inte ska vara. Det finns till 

exempel vissa minimikrav som framställs. Öppettider får inte understiga ett visst antal 

timmar om det fortfarande ska kunna kallas för ett bibliotek: 

 
För att ett bibliotek skall fungera som ett sådant måste det vara tillgängligt, säg, minst tio timmar i 

veckan eller så. 

Lindfelt 2015b 

 
Biblioteket ska inte heller vara ett skydd mot regn och kyla eftersom “missbrukare som kommit in 

och kanske spridit en stämning som kan uppfattas som oberäknelig” i de flesta fall har kommit in 

när “det varit regnigt eller kallt utomhus 

Koskelainen 2015 

 

Sammanfattande diskussion 

Carlsson beskriver hur förväntningarna på bibliotekets uppgift har förlängts och att 

biblioteket nu också förväntas bidra till en attraktiv bild av staden för att därigenom 

bidra till den ekonomiska tillväxten (Carlsson 2013 s. 14). När biblioteken beskrivs 

som att de ska kunna innehålla flera aktiviteter samtidigt tycks det ha med bibliotekets 

förlängda roll att göra. Flera aktiviteter bör kunna locka fler människor med olika 

intressen och ge staden ett bättre kulturutbud. Fler aktiviteter som ryms inom samma 

väggar kan alltså ses som ett effektiviserande av bibliotekets verksamhet. 

 

Sunniva Evjen och Ragnar Audunson kom i sin studie fram till att biblioteken uppfattas 

som komplexa institutioner: de uppfattas både som pulserande av aktivitet och som 

platser för reflektion, som katedraler och som samhällets vardagsrum med låga trösklar 

(2009 s. 172). Det visade sig även att det är viktigt för människor att känna igen ett 

bibliotek som ett bibliotek (ibid.). Evjen och Audunson tolkade det som att det finns 

vissa kärnvärden som ett bibliotek inte kan utmana om de vill behålla sin legitimitet 

(ibid.). I flera av de texter som vi presenterar här är det tydligt att folkbibliotekens 
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externa legitimitet vilar tungt på läsning som aktivitet. Exempel på att läsning ses som 

centralt i biblioteket är att ordet “läsro” används för att beskriva lugn. Om läsning inte 

vore det centrala skulle det ha räckt att skriva “ro”. 

 

Hansson menar att folkbiblioteken är allt mer beroende av extern legitimitet då de i 

högre utsträckning än förr satsar på sociala aktiviteter (Hansson 2004 s. 10). Därför kan 

vi tycka att det är slående att de sociala aktiviteter som förespråkas i många av texterna 

i vårt material till hög grad förknippar sociala aktiviteter med läsning på olika sätt.  

 

Att debattörerna håller fram läsning som centralt kan relateras till den bokliga diskurs 

som Åse Hedemark (2009) identifierar. Hedemark menar att den bokliga diskursen 

kännetecknas av att tryckt skönlitteratur av hög kvalitet och möjlighet till folkbildning 

anses vara folkbibliotekens primära uppgift (ibid. ss. 49-50). Men att påpeka hur 

biblioteken kan fungera som en plats för många aktiviteter kan också härledas till 

allaktivitetsdiskursen som Hedemark identifierar (2009). 

 

Det framkommer även i texterna att det finns högljuddhet som inte framstår som 

hotfull. Den högljuddheten framstår istället som dynamisk och att det händer något som 

kan vara värdefullt. Till exempel beskrivs högljudda barn som “barn som spelar spel” 

och inte “barn som stökar”. Detta tyder på att det finns diskurser i mediedebatten som 

framhåller mötet som något positivt. Det finns även debattörer som framställer 

mötesplatsen som något positivt och eftertraktat, även om det är färre debattörer som 

uttrycker den åsikten än den motsatta åsikten. Att framhålla möten och mötesplatser 

som eftertraktade ser vi som kopplat till allaktivitetsdiskursen (Hedemark 2009). Dessa 

uttalanden menar vi också framställer biblioteket på ett mycket positivt sätt. 

 

Flera av skribenterna som vi presenterat i det här temat skriver in sig intertextuellt i 

stökdebatten genom att referera till “debatten”. Att skribenter kan referera till 

“debatten” visar att stökdebatten blivit vedertagen då dessa texter publiceras. Texterna 

som vi presenterat här produceras framförallt av dagstidningsskribenter, men också av 

skribenter på facktidningen biblioteksbladet. Även en bibliotekarie, Eriksson, ger sin 

syn på hur biblioteket ska vara. I andra artiklar citeras bibliotekarier och 

bibliotekschefer. 

 

6.3.2 Diskrepansen mellan folkbiblioteket då och nu 
Många skribenter uttrycker att biblioteken inte uppnår sin fulla potential. Detta menar 

vi syns i många debattörers texter som en besvikelse över att bibliotekens potential inte 

uppfylls. En av anledningarna till att potentialen inte uppfylls anges av flera debattörer 

bero på att biblioteksutvecklingen är på väg åt fel håll. Flera debattörer uttrycker sig på 

sätt som tyder på att de uppfattar att det finns en diskrepans mellan vad folkbiblioteket 

borde vara mot hur de tycker att biblioteken är. Vissa av texterna innehåller närmast 

nostalgiska uttalanden: 

 
Fram till för några år sedan var alla bibliotek fridfulla platser där man kunde räkna med att vistas i 

tystnad och trygghet. Nu har lugnet i många bibliotek bytts ut mot terror som personal och besökare 

får lida av. 

Scheutz 2015 
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I min barndom var biblioteket det enda offentliga rum jag kände mig helt trygg i. Jag frodades där, 

på bibblan blev man inte ifrågasatt, bortträngd eller störd. Jo, det lektes på barnbiblioteket och 

samtalades dovt på lite olika ställen, men i dessa rum strävades det efter tystnad och hänsyn. 

Nilsson 2015 

 

Många debattörer uttrycker en rädsla över att biblioteken ingår i en negativ utveckling. 

Enligt flera debattörer borde biblioteket vara en fredad zon, men den utvecklingen som 

de menar pågår gör att biblioteket inte är fredat. Det uttrycks i flera texter en ovilja mot 

att bibliotek ska utvecklas i allmänhet. Men en utveckling som flera debattörer särskilt 

vänder sig emot är en utveckling av biblioteket till ett allaktivitetshus. Istället uttrycker 

debattörer att biblioteket borde fungera som en lugn plats i ett allt mer hetsigt samhälle. 

Biblioteket, menar skribenterna, ska motstå utveckling och förbli platser för lugn och 

ro: 

 
Trots att samhället står på maxvolym dygnet runt anses det snipkonservativt att förespråka lugn på 

biblioteken, skriver DN:s fantastiska bibliotekariekrönikör Jenny Lindh /.../ Och nej, hon hejar inte 

på utvecklingen. 

Avellan 2015 

 
Om inte de som ansvarar för biblioteken tycker att deras klassiska uppgift är värd att slå vakt om, 

hur ska man då kunna begära att de stackars vanliga medarbetarna gör det? 

Linder 2015 

 
På vems uppdrag har biblioteket upphört att vara en fredad zon för bildning och läslust? 

Helmerson 2015c 

 

Texterna slår fast att det finns ett “traditionellt bibliotek” som kännetecknas av att där 

finns lugn och ro och att verksamhetens fokus ligger på böcker. Ett “modernt bibliotek” 

som i texterna utmålas som en oönskad framtid kännetecknas istället av uttryck som 

“vardagsrum” och “mötesplats”. Skribenterna vill också ta stöd i en “allmänhet” som 

de menar vill ha det traditionella biblioteket:  

 
Det handlar om den tynande omsorg om biblioteksrummet som orsakas inte minst av 

biblioteksbranschen själv, en bransch med mindervärdeskomplex som sneglar mot närmsta 

förändringskonsult /.../ Jag får krupp om jag tvingas uthärda ytterligare en konferens där slagorden 

”mötesplats”, ”vardagsrum” och ”allaktivitetshus” blinkar mot mig i en powerpoint. 

Lindh 2015 

 
Ett stort problem i sammanhanget är att biblioteken, liksom så många andra institutioner i dag, 

gripits av svår nervös identitetskris. Författaren Malte Persson beskriver /.../ hur de söker nya 

målgrupper, de vill vara “mötesplatser” där allt möjligt fint och odefinierat förväntas ske. Jenny 

Lindh berör samma fenomen 

Helmerson 2015b 

 
Biblioteken borde kunna vara trygga i att de erbjuder en fantastisk produkt: litteratur i alla dess 

former. I hyllorna, i e-böckerna och i datorerna finns oändligt mycket kunskap och möjligheter till 

utflykter i fantasins underbara värld. Det borde räcka långt, biblioteken behöver inte bli 

allaktivitetshus. Det finns tillräckligt med andra platser fyllda med aktiviteter, lek och ljud. /.../ 

Biblioteken måste få förbli fredade och i huvudsak tysta zoner. 
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Franke 2015 

 
Ska det vara en plats där man får sporta, sitta och snacka, hänga med sina kompisar, spela tevespel 

eller göra musik? Ett allaktivitetshus som inte alls har så mycket med böcker att göra. De andra som 

redan har hittat dit för att läsa i lugn och ro får maka på sig för de är konservativa. De kanske till 

och med vill utestänga vissa grupper från bibblan? Nej. Inte alls, men jag är ändå extremt intresserad 

av att biblioteket ska fortsätta vara och se ut som just ett bibliotek. 

Lindbäck 2015 

 
Det är sant att resursbrist är ett problem. Och att det finns ett yttre tryck som tvingar biblioteken att 

ta på sig allt fler uppgifter, när andra institutioner stängs och det offentliga rummet 

kommersialiseras. Men varför väljer biblioteken att heja på denna utveckling, i stället för att 

problematisera den? Biblioteksföreningens egna forskningsrapporter visar tydligt att det mest 

efterfrågade är det traditionella biblioteket med ‘lugn och ro’ och fokus på böcker. Det är dessutom 

inte bara de faktiska besökarna som önskar detta, utan även potentiella besökare som ännu inte 

kommit. Sådant som ”möten” och nya medier kommer långt ner på listan. 

Persson 2015a 

 

Även skribenter som inte uttryckligen vill att det ska vara tyst på biblioteken håller med 

om att det har skett en utveckling. Det “klassiska biblioteket” är alltså en form av 

bibliotek som man kan vilja ha tillbaka, eller som man kan uppfatta som lite förlegad, 

men det anses finnas ett nutida och ett klassiskt. Det går att ifrågasätta tidigare 

skribenters lust att skydda institutionen: 

 
Personligen har jag mycket lite till övers för det fabricerade, ljudlösa rum som så många i debatten 

tycks skydda så intensivt. Vilken tystnad är det vi försöker stjäla från dem, och varför målar de upp 

begreppet mötesplats som antagonist till det klassiska biblioteket? 

Palmkvist 2015 

 

Eller ställa sig neutral inför lusten att skydda institutionen: 

 
Problemet som det inte verkar gå att enas om, är att det alls inte är tyst längre på biblioteken, 

eftersom moderna människor vistas där. 

Fälldin 2015a 

 

Men det finns också de som menar att debatten om stök på bibliotek inte är en ny 

diskussion. Att säga att det inte är en ny diskussion är att gå emot övriga skribenters 

åsikter eftersom deras argument bygger på att en utveckling mot ett stökigare bibliotek 

har skett på senare tid: 

 
Det här problemet har ju funnits till och från i många år. Signaturen Henrik [Scheutz, vår anm.] 

skrev bland annat att alla bibliotek fram till för några år sedan var platser där man kunde räkna med 

att vistas i tystnad och trygghet. Det stämmer inte. 

I.T. 2015 

 
Bibliotekschefen Anja Dahlstedt låter lite matt när hon konstaterar att stökdebatten har funnits 

sedan 70-talet och knappast är ny. 

Engström 2015c 
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Sammanfattande diskussion 

Flera skribenter som uttrycker att biblioteket en gång varit något annat än vad det är 

idag och att det sker en utveckling av biblioteket som är negativ och bör stoppas tar 

stöd i att referera till Jenny Lindh. Genom att binda sig intertextuellt till Lindh får deras 

argument större tyngd, då hon är en yrkesaktiv bibliotekarie som också uttrycker sig 

negativ till den biblioteksutveckling som hon menar sig se och utsättas för. Både Erik 

Helmersson och Heidi Avellan hänvisar och citerar till Lindh för att bevisa att 

biblioteksutvecklingen är på väg åt fel håll. Både Helmerson och Avellan citerar också 

Niclas Lindberg och ironiserar över tysthetsnormen. Genom att referera till Lindberg 

och Lindh på så vitt skilda sätt placerar sig Helmerson och Avellan intertextuellt i 

debatten som pålästa och rationella. Genom att stödja en bibliotekarie visar de att de 

ställer sig på bibliotekariernas sida och genom att ironisera över Lindberg framstår de 

själva som rationella.  

 

Ordval som att välja att skriva “klassiska” om uppgifter som debattören menar inte 

längre utförs är ett av exemplen på hur debattörer fastställer att det finns ett “före” och 

ett “efter”, där det som var “före” var bättre. Att ställa “moderna” uppgifter mot 

“klassiska” romantiserar en svunnen tid, eftersom ordet “klassisk” i sig har positiva och 

värdefulla konnotationer. Ett annat ordval som sticker ut är att kalla biblioteket för 

“bibblan”. Att använda smeknamn som “bibblan” anger en äganderätt och förtrogenhet 

som visar att de debattörer som känner sig bekväma med att använda det är vana 

biblioteksanvändare som känner sig hemma på folkbibliotek. 

 

Flera debattörer uttrycker att det är ett problem att bibliotekspersonalen anstränger sig 

för hårt för att locka nya användare. I sin iver att locka nya grupper menar några 

debattörer att personalen av olika anledningar glömmer bort vad biblioteket 

“egentligen” ska vara. En debattör skriver att biblioteket borde vara en plats för läsning 

och inte en idrottshall, vilket hon skriver att biblioteket alltmer liknar.  

 

Evjen och Audunsson (2009) menar i sin studie att de kärnvärden som människor vill 

kunna känna igen i bibliotek är icke-kommersialism, tillgång till information, 

läsfrämjande arbete och demokratiska värden. I vårt textmaterial tycks det framför allt 

vara det läsfrämjande arbetet som debattörerna saknar. Det läsfrämjande arbetet tycks 

också vara tätt kopplat till fysiska ting som böcker och till en låg ljudnivå, utifrån 

texterna. I textmaterialet uttrycks starka känslor som tyder på att den externa 

legitimiteten är skör. Detta kan enligt Hansson bero på att folkbiblioteket blir allt mer 

beroende av extern legitimitet om verksamheten börjar handla mer om sociala 

aktiviteter (2014 s. 10). Att den externa legitimiteten är skör blir också tydligt då flera 

negativa uttalanden görs av debattörer som befinner sig utanför biblioteksfältet. 

 

Den bokliga diskursen som Hedemark (2009) identifierar är närvarande i vårt 

textmaterial och uttrycks i att flera debattörer eftersöker ett tyst och lugnt bibliotek just 

för att läsning av böcker ska möjliggöras. Allaktivitetsdiskursen såsom Hedemark 

(2009) definierar den kan också sägas vara närvarande, men på ett annat sätt. 

Allaktivitetsdiskursen och dess ideal syns här som ett exempel på vad debattörerna inte 

eftersöker. “Allaktivitetshus” och “mötesplats” framstår närmast som skällsord. 
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6.4 Tema 4: Biblioteket som agent och de försvunna 

bibliotekarierna 
Detta tema handlar om hur biblioteket framställs på ett särskilt sätt i mediedebatten, en 

framställning som påverkar hur personalen framställs i texterna. Vi menar att debattörer 

i flera texter ger biblioteket som institution en egen agens. Biblioteket framställs då 

som en person med känslor som kan utföra handlingar.  

 

I texterna kan institutionen folkbibliotek genomgå en identitetskris, livskriser brukar 

sällan tillskrivas institutioner, utan är ett exempel på hur institutionen förmänskligas: 

 
Biblioteken har gripits av svårt nervös identitetskris 

Helmerson 2015b 

 

Ett annat exempel på mänskliggörande av institutionen är när biblioteket tillskrivs 

känslor av debattörerna. Biblioteken i texterna kan agera och krympa sin tillgänglighet 

eftersom institutionen känner oro och rädsla. Det är mer troligt att det är 

bibliotekspersonal eller -chefer som tagit beslut om minskade öppettider eftersom de 

har känt sig otrygga: 

 
I Hässelby har man fattat rätt beslut. Samma beslut måste fattas på alla andra orter där biblioteken 

har krympt sin tillgänglighet av oro och rädsla för dem som hotar tryggheten. 

Lifvendahl 2015 

 

Bibliotekarien Einar Ehn citeras:  

 
Biblioteken ska inte vara rädda för att skrämma bort besökare genom att markera mot våld och stök 

Engström 2015d 

 

Förutom känslor finns det också exempel i texterna där biblioteken upplever problem. 

Förmodligen på bekostnad av den bibliotekspersonal som har uttryckt sådana känslor. 

Det finns också exempel på hur institutionen beskrivs som att den, obehjälpt av 

människor, tagit till strategier för att reglera vad den utsätts för:  

 
I Hässelby ringer biblioteket efter väktare när läget blir kritiskt. 

Expressen 2015 

 
Biblioteken har också problem med missbrukare som sover i lokalerna och tar droger på toaletten 

Neuding 2015c 

 
Bibliotek har fått stänga, ändra öppettider eller ta hjälp av väktare 

Neuding 2015d 

 
Att bibblan får anpassa öppettider och kalla på väktare och polis är i sig ingen riksnyhet 

Neuding 2015a 

 

Men också när verksamheten ska beskrivas på ett neutralt sätt försvinner 

bibliotekspersonalen: 
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Folkbiblioteken ska på ett professionellt sätt erbjuda människor fri tillgång till information, ett 

kvalitativt urval av litteratur i olika former och arbeta med läsfrämjande insatser för alla 

målgrupper. 

Hermansson 2015 

 

Det finns dock andra sätt att skriva bort personalen på än genom att tala om 

“biblioteket”. Hoflin använder sig av ordet “vi” istället för att beskriva vad 

bibliotekarier gör:  

 
Men en får inte hota eller slåss i ett bibliotek. /.../ detta har vi enkla trivselregler för, som är 

gemensamma för alla våra bibliotek 

Hoflin 2015a 

 
Riktigt bra bibliotek bygger hela samhället. Och vi gör det i det tysta, vardagligt. 

Hoflin 2015a 

Sammanfattande diskussion 

Biblioteket ges en egen agens när skribenter väljer att ange “biblioteket” som agerande 

istället för att skriva om bibliotekarier. Detta sätt att använda transitivitet på ger 

biblioteket agens och det görs på bekostnad av bibliotekspersonalens handlingar och 

känslor. Att välja att beskriva institutionen som en agerande och kännande individ 

osynliggör de som arbetar i institutionen. Underförstått är det bibliotekarier och övrig 

bibliotekspersonal som utför de handlingar som beskrivs i texterna, men i texterna är 

det ofta “biblioteket” som utför handlingarna och känner känslor. Eftersom biblioteket 

blir mänskliggjort kan det inkräkta på den agens som kanske borde tillskrivas 

bibliotekspersonalen. En konsekvens som vi tycker oss se är att förmänskligandet av 

institutionen leder till att personalen till viss del försvinner ur texterna. 

 

Abigail Luthmann (2007) menar att det, i amerikansk media, finns en skillnad i hur 

manliga och kvinnliga bibliotekarier porträtteras som vi menar med stor säkerhet även 

stämmer i en svensk kontext. Enligt Luthmann (ibid.) porträtteras män mer fördelaktigt 

i media än kvinnor. Luthmann menar också att forskningsbibliotek får mer utrymme i 

media än vad folkbibliotek får och att forskningsbibliotek framställs i en mer positiv 

dager än folkbibliotek (ibid.). Vi vet inte om det finns samma tendenser i svensk media 

men om det finns samma tendenser så kan det vara en möjlig förklaring till att 

”biblioteket” tycks ha högre status än ”bibliotekarierna”. I en svensk kontext vet vi att 

SOM-institutets undersökningar visar att bibliotek som institution har ett högt 

förtroende hos den svenska allmänheten (Höglund 2013). Bibliotekets höga status kan 

bidra till att skribenterna hellre skriver om “biblioteket” än om bibliotekarier. 

 

Hoflin använder sig även av ordet “vi” för att beskriva hur bibliotekspersonalen agerar. 

När Hoflin använder vi jämställer hon sig själv med sina anställda, trots att hon inte 

kan sägas vara på samma nivå som de hon uttalar sig om då hon är bibliotekschef. 
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6.5 Tema 5: Den passiva personalen 
I det här temat presenterar vi hur debattörer i mediedebatten uttalar sig om 

bibliotekspersonal. Vi kommer att redogöra för hur debattörerna uppfattar 

bibliotekspersonen, hur de förmedlar vad bibliotekspersonalen gör och vilka 

förväntningar som debattörer uttrycker att de har på bibliotekspersonal. Vi har tidigare, 

avsnitt 6.4, beskrivit hur bibliotekspersonalen ibland försvinner bakom 

biblioteksinstitutionen. Här vill vi beskriva hur de beskrivs när de framställs. Vi menar 

att när bibliotekspersonal syns i texterna framställs de ofta som passiva och hjälplösa 

och som att de inte har kontroll över olika situationer: 

 
Personal och besökare ofredas, gäng tar över och använder bibblan som fritidsgård, barn slåss, 

personal behöver väktarhjälp. 

Avellan 2015 

 
Bibliotekspersonalen och besökarna ska inte behöva vara rädda eller utsättas för våld. 

Folkbiblioteket är till för alla människor 

Hermansson 2015 

 

Här agerar inte personalen. Debattörerna hade kunnat beskriva situationerna som att 

bibliotekspersonalen tillkallar väktare, istället beskrivs personalen som passivt 

behövande av väktarhjälp. Genom nominalisering förstärks personalens passivitet 

eftersom de “utsätts” och “ofredas” av något som lämnas obeskrivet. Gärningsmännen 

reduceras till ett verb och skrivs därmed bort ur texten vilket vi menar gör 

bibliotekspersonalen än mer passiva eftersom det de hotas av lämnas outsagt. Vidare 

så beskrivs personalen och de besökare som inte beskrivs som förövare framställs som 

om de är på samma nivå genom att tala om “personal och besökare” och 

“bibliotekspersonalen och besökarna” vilket leder till att personalens auktoritet 

jämställs med användarnas. Många skribenter beskriver att personalen inte har kontroll 

gentemot sina chefer. Det uttrycks att det är någon annan som styr över biblioteken:  

 
Om inte de som ansvarar för biblioteken tycker att deras klassiska uppgift är värd att slå vakt om, 

hur ska man då kunna begära att de stackars vanliga medarbetarna gör det? Arma kår. 

Linder 2015 

 

Här blir bibliotekarierna offer för sina egna chefer som inte tar deras “klassiska” 

arbetsuppgifter på allvar. Det uttrycks att om bibliotekarierna inte får möjlighet att 

arbeta med sin “klassiska uppgift” blir biblioteket sämre. Men det är alltså inte bara 

“de som ansvarar” som underlåter att “slå vakt om” den “klassiska uppgiften” utan 

genom sin svaghet lyckas inte bibliotekarierna säga ifrån. Bibliotekarierna framställs 

då som kraftlösa människor som omöjligt klarar av att stå upp för något “klassiskt” som 

per definition är gott. Bibliotekarierna framställs som att det är synd om dem därför att 

de måste underkasta sig sina chefer, de framställs som att de har få egna val och liten 

makt att påverka:  

 
Oftast sker det över huvudet på bibliotekarierna, precis som när en ny “kreativ chef” härom året 

stormade in på Kulturhuset i Stockholm, rensade ut misshagliga serier och tänkte högt om att även 

börja rensa på vuxenavdelningen. 

Wiklander 2015 
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Även när bibliotekspersonal själva pratar om sin arbetssituation framställs de som 

utlämnade till sina överordnade:  

 
/…/ jag känner mig hemtamt blasé när jag läser vittnesmålen [incidentrapporter skrivna av 

bibliotekarier som Neuding refererar till vår anm. ]. De smakar vardagsmat för mig och många 

andra bibliotekarier som lugnar varandra på halvtimmeslunchen mellan diskpassen. 

Lindh 2015 

 
Vi hinner inte ens svara i telefonen mer än hälften av gångerna när någon ringer, men istället för att 

det noteras som resursbrist uppmanas vi arbeta för att “bli bättre på att svara”. Hur ska vi i det läget 

närvara vid problemsituationer? 

Almestad 2015 

 

I dessa citat så skrivs cheferna inte med i texterna, de finns med underförstått. Genom 

att beskriva hur kollegorna tröstar varandra “på halvtimmeslunchen mellan diskpassen” 

visar Lindh hur utlämnad bibliotekspersonalen är, eftersom det inte är chefer som 

tröstar eller ser till att situationen blir bättre. Bibliotekspersonalen får ta hand om 

varandra utan hjälp från överordnade. Genom att berätta om hur bibliotekspersonal 

kämpar med att hinna svara i telefonen och blir ombedda att arbeta bättre, visar Gustav 

Almestad hur bibliotekschefer inte bryr sig om bibliotekspersonalen. Att inte ta med 

cheferna i berättelsen gör att de uppfattas som frånvarande och likgiltiga inför sina 

anställdas arbetssituation. I andra texter är det inte chefer utan politiker som framställs 

som styrande över biblioteket: 

 
När det gäller just Stockholm är det ansvariga politiker som, samtidigt som de talar vackert om 

behovet av tillgängliga bibliotek, slår undan benen på personal och högsta chefer. 

Eriksson 2015 

 

Här används en metafor för att beskriva hur förhållandet ser ut mellan politiker och 

bibliotekspersonal och chefer. Att slå undan benen på någon innebär att plötsligt 

upphöra att ge någon stöd. Politikerna har alltså dragit in på stödet vilket får 

bibliotekspersonal och chefer att ramla ihop, de har ingen handlingsmöjlighet utan det 

stöd de tidigare haft. Stöd som politikerna nu har tagit bort. Men bibliotekspersonalen 

framställs inte enbart som styrda av chefer och politiker. De framställs också som 

personer utan kompetens att möta användarna som behöver hjälp utifrån. 

Bibliotekarien Eriksson citeras: 

 
Jag tror också att vi skulle kunna förstärka biblioteken med andra typer av kompetenser, 

fritidspedagoger skulle kunna vara ett exempel. Då kan piggare och mer positiv personal, som orkar 

möta människor innan en situation urartar 

Söderberg 2015 

 

Sammanfattande diskussion  

När bibliotekspersonalen framställs i texterna är det framförallt i diskussionen om 

arbetsmiljön och de många våldsamma incidenter de behöver utstå i sitt dagliga arbete. 

Det är många som beskriver personalen som passiv: passiva i förhållande till 

användare, chefer och politiker. Även deras kompetens ifrågasätts och det ges exempel 

på att hjälp utifrån skulle vara mer kompetent att hantera situationer som kan uppstå. 
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Hjälp utifrån framställs också som piggare och mer positiv. Det blir därför en ganska 

dyster bild av bibliotekspersonalen som framställs i debatten. Både bibliotekspersonal 

och skribenter argumenterar för att ledningen ska lyssna på personalen på biblioteken, 

att personalen styrs för hårt av “trendkänsliga chefer”. 

 

Hannah McGrath och Anne Goulding menar att bibliotekspersonalens utsatta situation 

och att det fysiska och verbala våldet på biblioteken är professionens “skelett i 

garderoben” (1996 s. 4). De menar att lösningen på problemen med våldet är att 

ledningen uppmärksammar det och tar det på allvar, att bibliotekspersonalen måste 

kunna känna sig trygga med att de kan rapportera och bli trodda (McGrath och 

Goulding 1996 s. 12). Men det skribenterna gör när de skriver om bibliotekspersonalen 

är inte enbart att skriva om hur dålig arbetssituationen är och hur cheferna inte gör vad 

de ska. Genom att skriva att saker “sker över huvudet på bibliotekarierna” och att 

politikerna “slår undan benen” på dem så framställs bibliotekspersonalen som passiva 

och handlingsförlamade. Att framställa bibliotekspersonal och användare på samma 

nivå innebär att personalen förlorar den auktoritet som tillhör yrkesrollen. Genom att 

ge förslag om att annan kompetens behövs i form av fritidspedagoger och piggare och 

mer positiv personal framställs bibliotekspersonalen som inkompetent.  

 

Precis som Sarah Farrugia lägger skribenterna i debatten stort ansvar på 

bibliotekspersonalen. Farrugia menar att bibliotekspersonalen är så öppen och 

tillgänglig att de uppfattas som svaga av biblioteksanvändarna och att hur man hanterar 

problem beror på bibliotekspersonalens personlighet (2002 s. 311). I vårt textmaterial 

tycks bibliotekspersonalens personlighet vara inte bara svag utan också negativ, 

eftersom mer positiv personal tydligen behövs. 
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7. Analysnivå I & II: Text- och diskursiv 

praktiknivå utifrån intervjumaterial 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår analys av det intervjumaterial som vi har 

skapat. Vi kommer att analysera intervjumaterialet ur den första och andra analysnivån 

i kritisk diskursanalys. Här kommer vi att presentera de olika teman som vi har 

identifierat i vårt intervjumaterial. På så sätt presenterar vi informanternas uttalanden 

och visar hur vi analyserar uttalandena. Först kommer vi att ge en övergripande bild av 

tolkningar som informanterna presenterar och sedan kommer vi gå igenom tre teman. 

De teman som vi presenterar i detta kapitel är Användaren, Bibliotekarien i debatten 

samt Institutionen. Vi kommer framförallt att studera informanternas ordval och 

undersöka på vilka sätt de använder intertextualitet och interdiskursivitet. Med 

intertextualitet avser vi hur informanterna refererar till andra texter i debatten eftersom 

vi menar att detta ger en bild av hur de förhåller sig till stökdebatten. 

 

7.1 Beskrivningar av debatten 
Informanterna uttrycker olika uppfattningar om hur och varför stökdebatten uppstod 

och vad stökdebatten handlar om. I detta tema kommer vi därför att redogöra för de 

tolkningar av debatten som informanterna uttryckte för oss. Tolkningarna rör hur 

debatten utvecklas och vad debatten handlar om. I detta tema kommer vi också att 

redogöra för vilka mediedebattörer som informanterna refererar till. 

 

Informant E beskriver stökdebatten framför allt som en debatt om arbetsmiljö. 

Stökdebatten är enligt informant E inte en debatt som uppstod 2015. Informant E menar 

istället att stökdebatten är en debatt som har funnits länge men som blev mer intensiv 

och offentlig under den här perioden:  

 
Den handlar ju om att, som jag tänker, är det ju ett problem som funnits under lång tid, så tänker 

jag. Men det blossade liksom upp då, det händer saker som gjorde att det här kom upp på bordet så 

att säga. 

Informant E 

 

Hon kopplar debatten till sitt eget arbetsliv för att visa att diskussionen har pågått länge: 

 
Jag minns ju att det har funnits sen jag började, att man känner en otrygghet, att man var ute själv 

på små filialer eller det var bråk med någon och någon fick en bruten arm någon gång när någon 

kille sparkade henne [visar med händerna]. Jag känner ju igen det här, det är inget nytt men att nu 

har det kommit upp till ytan och det tycker jag är rätt intressant. 

Informant E 

 

Informant D säger att debatten kan ha uppstått som en följd av att många bibliotek lider 

av resursbrist. Hon säger också att det kan vara en generationsfråga som gjort att 

debatten blossat upp: 
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Det kan vara en generationsfråga, att det kanske är de som är lite äldre som har problem med det 

här att det är för stökigt. Men jag tror också att har man inte tillräckligt med resurser och biblioteket 

blir som en fritidsgård och man inte får stöd i det och man kanske inte heller har kompetensen att 

möta den gruppen, då blir det problematiskt. 

Informant D 

 

Informant A resonerar kring att mötesplatsbegreppet skulle kunna vara en bidragande 

orsak till att stökdebatten blossade upp: 

 
Ja men det är ju lite det där som också är en stor debatt nu, biblioteket som mötesplats och offentligt 

vardagsrum.  

Informant A 

 

Informant B resonerar kring att biblioteken har fått ökad betydelse som en plats för 

läsning och litteratur: 

 
Och sen då, det har ju byggts på sen med att man tyckte att biblioteken var väldigt viktiga, när man 

söker information och så. Och det finns debattböcker i olika ämnen, det är inte bara romanerna och 

skönlitteraturen som är viktig. Men nu är man tillbaks, nu har ju den biten minskat för folk kan ju 

skaffa egen information och sina kunskaper på ett mycket enklare sätt idag. De kan ju söka på nätet 

och skaffa böcker och vad som helst så att säga. Där har ju samhället hunnit i fatt biblioteket. Förut 

satt vi ju på alla de där referensböckerna som ingen människa hade hemma, utan nu finns det ju fritt 

hemifrån. Så nu har det kommit tillbaks till det hära att nu pratar ju biblioteken väldigt mycket om 

skönlitteraturen och boken i centrum igen. Så det är en slags vågor. 

Informant B 

 

Informant A presenterar ytterligare en möjlig orsak till att debatten uppstod. Hon menar 

att det kan finnas en bild hos människor om vad biblioteket ska vara och att denna 

mentala bild kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Denna möjlighet 

diskuterar även informant C: 

 
Och kanske att det blev ett uppvaknande, jag menar jag vet inte hur många gånger de där 

ledarskribenterna på Svenska Dagbladet egentligen besöker ett bibliotek heller men det kan ju vara 

så att de går dit en gång om året och att man har någon bild av att hur ett bibliotek ska vara /.../ 

kanske den där idylliska bilden som en del har och som kanske de här skribenterna hade, jag vet 

inte, men hur ett bibliotek ska vara, att det stämde kanske inte med verkligheten liksom. 

Informant A 

 
Det är lite som, kan jag tänka, kom jag på nu, man tänker skoldebatten, man tänker alla har en bild 

av, alla har själva gått i skolan, att hur ska det vara och åsikter om varför skolan inte fungerar idag 

om den nu inte gör det. Det är väl lite samma sak med biblioteket 

Informant C 

 

Informant B och informant C presenterar under intervjuerna tankar om att debatten kan 

ha uppstått utifrån politiska syften. Informant B säger att den kanske bygger på en 

traditionell politisk motsättning mellan högern och vänstern. Informant C resonerar 

kring att anledningen till att biblioteksstöket blev en stor fråga kan ha varit att 

debattörerna ville ha biblioteken som en ursäkt för att kunna skriva om problem 

relaterade till förorten: 
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Det kan vara svårt alltså för vissa av dehära debattörerna i tidningarna, de tänker ju även politiskt 

också och det är ju klart allting blir politiska frågor och så men om man tänker traditionellt så finns 

det ju en ordning, en ordningsdebatt å högersidan där de pekar med hela handen. Det ska vara 

ordning och reda och straff och bot, så att säga. Och sen kanske man då kan kalla vänster sida som 

är lite mer tolerant mot avvikande människor på sitt sätt, va. 

Informant B 
 

Jag tror det syns lite i det här, den här, ja allmänna samhällsdebatten om den stökiga förorten som 

är liksom hopplöst förstörd /.../ Lite så och att det blev en tacksam bild för det, just då. 

Informant C 

 

Flera av informanterna nämner att debatten handlade om hur biblioteket ska fungera: 

 
/…/ ganska mycket om synen på bibliotek, om det skulle vara det här tysta rummet eller om det 

skulle vara en levande mötesplats på olika sätt och om de problemen det skulle innebära i så fall 

Informant C 

 
Debatten började väl med våldet men sen så mynnar den mycket ut i det här att, hur man ska bete 

sig på ett bibliotek, får man bara lov att komma för att leta litteratur, smyga tyst längs hyllorna eller 

är det okej liksom att träffa sina kompisar och varför är det så. 

Informant C 

 
Som att det är lite som två läger uppfattar jag debatten som, det är de som tycker att det ska vara 

fritt spelrum, ganska högljutt på bibliotek och dem som vill ha det lite tystare. 

Informant D 

 
Men debatten handlar ju också lite grann om vad ett bibliotek ska vara också. Vissa menar ju på att 

det ska vara ett bibliotek där man sätter sig och läser och det ska vara tyst, man lånar böcker och 

romaner och så, men, det ska finnas den möjligheten också men biblioteken måste också vara en 

aktiv del av ett samhälle, där folk ska kunna komma hit och ta del av det som… Jag menar vi har 

ju gratis, de kan ju använda datorer också. Det har ju att göra med ett slags jämlikt samhälle på 

något vis, att folk som inte har möjlighet och råd att ha saker hemma kan komma till biblioteket 

och använda våra saker /…/ som en del av det demokratiska samhället, alla ska ha rätt till samma 

resurser. Och då fungerar biblioteket som en slags utjämnare där då. 

Informant B 

 
Det är väl en sån där grej som man kan känna att många biblioteksanställda är lite trötta på liksom 

att ja men vi ska inte bara vara en mötesplats liksom. 

Informant A 

 

Informant A säger att debatten slutade vara relevant för henne eftersom den slutade 

handla om biblioteket: 

 
Det som var synd med den var tycker jag när det spårade ut till att bara bli någonting om att man 

stängde fritidsgårdarna, att det blev någon form av… förorter och utanförskap och stängda 

fritidsgårdar, jag tyckte den, där slutade den liksom va intressant på nått vis och jag tyckte det var 

lite det den mynnade ut i liksom. 

Informant A 
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De enskilda debattörer som informanterna refererar till under intervjuerna är Katti 

Hoflin, Einar Ehn och Jenny Lindh. Informant D refererar flera gånger till Ehn och 

Hoflin, informant A och B nämner Hoflin respektive Lindh: 

 
Det är någon som är på något förortsbibliotek i Stockholm som var väldigt, det kändes som att han 

var ganska framträdande i debatten och han var ganska negativ, och jag tror att han kanske startade 

debatten och började skriva om det, och sen var det ju hon också som nu är bibliotekschef i 

Stockholm. 

Informant D 

 
/…/ det är inget skräckscenario som han [Ehn, vår anm.] har målat upp där ute 

Informant D 

 
Jag kan nog inte säga att jag har det [en bild av hur användaren framställs i debatten, vår anm.], det 

var ju den här mannen [Ehn, vår anm.] där, det var nog hans texter som jag reagerade mest på. 

Informant D 

 
/…/ sen var det ju hon [Hoflin, vår anm.] också som, som nu är bibliotekschef i Stockholm /.../ som 

har jobbat på Dunkers, och hon har ju varit lite förebild för mig. 

Informant D 

 
Jag tror att hon Jenny i DN uttryckte sig att det var nästan fult att säga att man ska vara tyst på ett 

bibliotek. 

Informant B 

 
För det var väl lite när Katti Hoflin blandade sig i det hela som det blev så där jättejättestort tror 

jag. 

Informant A 

 

Sammanfattande diskussion 

Informanterna presenterar olika perspektiv av debatten och visar att det finns flera sätt 

att tolka den. Informanterna är inte begränsade till ett perspektiv på debatten utan kan 

resonera kring flera perspektiv av den mediala debatten om stök. Att debatten 

härstammar från en äldre diskussion och därför inte representerar en ny företeelse, som 

informant E uttrycker, visar på en läsning av mediedebatten som utgår från ett 

bibliotekarieperspektiv. Tolkningen av debatten så som en politisk fråga där höger- och 

vänsterdebattörer diskuterar med varandra, en tolkning som presenteras av informant 

B och C, går att spåra i mediedebatten och visar att informanterna läst mediedebatten 

kritiskt. Tolkningen av debatten som att den handlar om vad biblioteket ska vara går 

också att se i mediedebatten och visar till viss del hur informanterna uppfattade att 

mediedebatten var intressant för dem. 

 

I intervjumaterialet tar både informant A och informant D upp vilken roll 

“fritidsgårdarna” spelade i debatten vilket visar att det var ett uttryck från 

mediedebatten som lämnar tolkningsutrymme. Informant A refererar till 

fritidsgårdarna när hon uttrycker att debatten tappar relevans för henne, alltså blir 

”fritidsgårdarna” något som A uppfattar som ett oseriöst argument. Informant D 

refererar istället till fritidsgårdarna som ett sätt att beskriva hur folkbiblioteket kan se 



 

 65 

ut och uppfattas om folkbiblioteket saknar resurser och kompetent personal, då blir 

”fritidsgårdarna” istället en plats som är möjlig att jämföra med biblioteket. 

 

I intervjumaterialet får Hoflin, Ehn och Lindh stort intertextuellt genomslag, vilket 

märks genom att det är de som våra informanter refererar till. Hoflin, Ehn och Lindh 

får stort genomslag både här och i mediedebatten trots att de inte var de debattörer som 

skrev flest artiklar. Genomslaget i intervjumaterialet kan möjligen förklaras med att de 

fick stort intertextuellt genomslag i debatten men kan kanske även bero på att de alla 

tre har nära koppling till biblioteksfältet. Skoldebatten nämns, av informant C, vilket 

kan tolkas som en interdiskursiv referens. Informant C uttrycker att skolan har 

kvaliteter som liknar bibliotekets eftersom både biblioteket och skolan återfinns i 

förankrade bilder i människors medvetande. 

 

De diskurser som vi menar är närvarande i intervjumaterialet är den bokliga diskursen, 

allaktivitetsdiskursen och den informationsförmedlande diskursen. De behandlas dock 

på olika sätt. Informant A uttrycker att det läsfrämjande uppdraget är bibliotekets 

viktigaste verksamhet och hennes uttalande kan därför sägas följa den diskurs som Åse 

Hedemark beskriver (2009 s. 49-51). Informant B talar istället om diskurserna och 

beskriver att det finns en boklig diskurs som är mer framträdande idag. Informant B 

använder inte diskurs som begrepp utan beskriver ett sätt att tala på. Informant B 

beskriver att det har funnits en informationsförmedlande diskurs som har varit 

framträdande men som har fått lämna plats för den bokliga diskursen. 

Allaktivitetsdiskursen är närvarande hos exempelvis informant B vilket blir synligt när 

talar om att: 

 
Vissa menar ju på att det ska vara ett bibliotek där man sätter sig och läser och det ska vara tyst, 

man lånar böcker och romaner och så /.../ men biblioteken måste också vara en aktiv del av ett 

samhälle, där folk ska kunna komma hit och ta del av det som… Jag menar vi har ju gratis, de kan 

ju använda datorer också. Det har ju att göra med ett slags jämlikt samhälle på något vis 

Informant B 

 

Hos exempelvis informant C syns allaktivitetsdiskursen utan att han själv direkt 

ansluter sig till den då han menar att debatten handlade om:  

 
/…/ synen på bibliotek, om det skulle vara det här tysta rummet eller om det skulle vara en levande 

mötesplats 

Informant C 

 

Informant A är den som tydligt kritiserar allaktivitetsdiskursen:  

 
/…/ men vi ska inte bara vara en mötesplats liksom. 

Informant A 

 

Informant E uttrycker sig, till skillnad från de andra informanterna, mer om 

arbetsmiljöfrågor. Hennes syn på stökdebatten är något mer instrumentell än de andra 

informanternas, vilket kanske kan härledas till att hennes position som enhetschef med 

ansvar för bemötande och service. 
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7.2 Tema 1: Användaren 
I detta tema visar vi hur informanterna beskriver att användare framställs i 

mediedebatten och hur de beskriver att de tolkar de framställningarna. Framförallt 

handlar det här temat om hur informanterna tolkar framställningar av användare som 

kan uppfattas som “problematiska” på något sätt. Att informant A och informant D är 

ungdomsbibliotekarier kan påverka hur de beskriver att ungdomar framställs. Både 

informant A och informant D hänvisar till beskrivningar av ungdomar och relaterar 

framställningarna till deras egna arbetsplatser. Informanterna A och D har dock olika 

sätt att beskriva ungdomar i relation till framställningarna i mediedebatten. Informant 

A vill inte beskriva “stök” som något som främst orsakas av ungdomar: 

 
Det är väl det där klassiska att det alltid är lätt att slå på ungdomar för att det är ungdomarna som 

stökar och det är ungdomar som förstör och /.../ jag tycker ju inte att det är tonåringarna som är det 

stora problemet här utan jag kan tycka att det stora problemet är småbarnsföräldrar, vi har ju en del 

besökare som är här flera gånger om dagen flera gånger i veckan som man liksom har vaksamhet 

för när dom kommer in och det är inte tonåringar utan det är ju vuxna. 

Informant A 

 

Informant D uttrycker istället att ungdomar nog kan orsaka en del av de “stökiga” 

situationerna som beskrivs i mediedebatten. Men informant D framhåller att 

situationerna hade kunnat undvikas ifall ungdomar bemöts annorlunda av 

bibliotekspersonalen:  

 
Jag känner igen det hos oss. Jag känner igen det från reaktioner från många också, men det handlar 

väldigt mycket om hur man bemöter den gruppen, den yngre gruppen som det ofta handlar om, 

ungdomar. Hur bemöter man dem? Om man bemöter dem med kärlek, värme och respekt så får 

man väldigt mycket tillbaka och det brukar, alltså, jag har aldrig några problem där nere [på 

ungdomsavdelningen, vår anm.], men sen finns det kanske de som får jättemycket problem. 

Informant D 

 

Också informant B diskuterar ungdomar, till skillnad från informant A och D så är 

informant B mer explicit med att de ungdomar som figurerar i debatten blir rasifierade. 

Informant B verkar dock tycka att det är svårt att uttala det. Informant B uttrycker att 

ungdomarna som figurerat i debatten oförtjänt har fått agera syndabock. Informant B 

presenterar också därför andra grupper som han säger kan utgöra större problem för 

biblioteket:  

 
Det som blir lite fel, eller fel, i debatten, det som kan bli lite konstigt i debatten är om man pekar ut 

vissa grupper av människor, att det är de som stör, som man gjort med förortsungdomar då. 

Informant B 

 
[skratt] Ja, ja, det finns ju allt från de hära, det som skrivits mest om debatten det är ju givetvis de 

som upplevs problematiska, stökiga så, va. Och då har man ju från en sida framförallt framhävt 

förortsungdomarna, att de skulle vara, och på de ställena det finns, det är ju inte generellt så heller 

vad jag förstår, när man pratar med andra, men sen finns det ju andra grupper som också kan vara 

jobbiga på ett bibliotek. Jag menar det är ju som vi pratade om, om drogmissbrukare och alltså det 

är ju lite farligt tycker jag när man börjar prata om etnicitet och grupperingar och så utan man får 

nog vara lite, där får man vara lite försiktig tycker jag, för att göra det till ett enbart 
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integrationsproblem då måste man ha lite mer på fötterna och visa att det verkligen är på det sättet 

va. 

Informant B 

 
Men sen en annan fråga som inte tagits upp här det är ju också mer det påtagliga hot biblioteken 

har fått. Det är ju från högerextrema grupper /.../ Vi har ju varit utsatta här förr med klisterlappar 

där det står någonting med att ”detta är ett mångkulturellt hus” eller nånting sånt där. 

Informant B 

 

Även informant A framhåller att det finns andra grupper som utgör problem på 

biblioteket: 

 
Alltså här är ju påverkade personer som kan skrika grejer och som kan bli skitförbannade för att 

man inte tillåter dem att göra någonting och skrika att jag har vapen i väskan och jag ska skjuta dig 

och så där, som kan vara jättejätteobehagligt just då, men inte så att jag upplever det där hotet så 

direkt riktat mot mig, liksom. 

Informant A 

 
Och han var en av alla de besökarna, vi hade flera stycken som gjorde närmanden mot barn här och så 

där 

Informant A 

 

Informant B nämner en grupp som kan anses som problematisk men som han menar 

bör få vara på biblioteket:  

 
/.../både sådana gäng och drogmissbruk, alkholister och vi har ju. Numera finns det ju uteliggare på 

ett annat vis och det finns ju även i en sådan här stad. Som kommer hit och tvättar sig på morgonen 

på toaletten och sånt där va. /…/ Och det blir ju ett stök på det viset, för det blir ju ganska smutsigt 

[Litet skratt] om man säger så, men det är ju ingenting som vi kan säga att de inte får göra, jag 

menar vi har ju ett varmt hjärta för att folk ska kunna klara ett bra liv. Men det är ju ett tecken också 

ju på att samhället har backat i att ta hand om sina medborgare, tycker jag. 

Informant B 

 

Informant A och informant E resonerar kring att de användare som anses orsaka 

problemen inte har fått komma till tals särskilt mycket i debatten: 

 
Intervjuare: Hur skulle du säga att användaren framställs i debatten? Hur talar man om användaren? 

E: [tankepaus] Ja, men, kanske lite onyanserat då. /…/ för jag tänker så här, när det är det här stora 

biblioteket här så är det ju väldigt bra att vi har olika slags användare, det skapar en stor trygghet. 

Har man ungdomar så är det ju tryggt om man också har äldre på plats. 

Informant E 

 
Jag tror att de användarna som har kommit till tals är väl mycket de som vill ha det där lugna stilla 

biblioteket och som inte, det tror jag, jag tror inte att de där användarna som vill mer se biblioteket 

som en mötesplats och ett vardagsrum och ett offentligt häng liksom de tror jag inte, det är inte de 

som hördes skulle jag nog inte säga. 

Informant A 
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Informant D resonerar också kring att det skulle kunna finnas vissa särskilda behov 

som biblioteken och dess personal bör kunna möta: 

 
Han [Ehn, vår anm.] framställer ju dem som väldigt så stökiga och många kanske har gjort det, att 

det är väldigt liksom så och hon [Hoflin, vår anm.] framställer väl det som att de har ett stort behov 

kanske, av någonting, och det måste vi kunna, vi måste ju kunna möta upp det behovet. 

Informant D 

 

Sammanfattande diskussion 

Liksom i mediedebatten får ungdomarna mycket uppmärksamhet av informanterna. 

Detta kan ha sin förklaring i att flera texter som ingår i mediedebatten fokuserar på 

ungdomar som “problematiska” användare. Två informanter tycks vara beredda att 

hålla med om att ungdomar är “stökiga” medan två andra informanter menar att de 

pekats ut felaktigt. De två informanterna som uttrycker att ungdomar fått ta mycket 

skuld pekar istället på andra grupper som kan utgöra problem i biblioteksrummet. 

Precis som i debattmaterialet så förekommer det att man kodar ungdomar som män och 

som rasifierade i intervjumaterialet.  

 

Informant B säger att ungdomarna har rasifierats och visar det genom att förknippa dem 

med förorten. Eftersom informant B uttrycker att ungdomar som kodas som rasifierade 

blivit oförtjänt skuldbelagda presenterar Informant B en annan grupp av ungdomar som 

han uttrycker kan vara ett hot mot biblioteket: högerextrema grupper. Informant B säger 

att nazisterna hatar vad biblioteket står för. Som ett exempel på att högerextrema 

grupper hatar vad biblioteket står för berättar informant B att de har klistrat upp märken 

som uttryckt sig negativa mot biblioteket som ett mångkulturellt hus. Det är intressant 

att informant B presenterar en ny grupp som han uttrycker drivs av ett hat mot 

bibliotekets värderingar eftersom samma argument har använts tidigare. Argumentet 

som informant B använder presenterades i Paulina Neudings första text i 

mediedebatten, av den icke-namngivna bibliotekarien som hon citerar. I den texten är 

det dock ungdomar som blir rasifierade som avses. Samma argument används alltså för 

att förklara två gruppers beteenden trots att grupperna av många uppfattas som 

motsatta. 

 

Andra grupper som framhålls av informanterna som “problematiska” är missbrukare 

och psykiskt sjuka. Informant A som arbetar på en barn- och ungdomsavdelning talar 

också om män med pedofila böjelser som en problematisk grupp. Att vilja framhålla 

andra grupper än ungdomar kan vara ett sätt att försöka “frikänna” ungdomar genom 

att peka ut andra möjliga “misstänkta”. Liksom i mediedebatten är de problematiska 

användarna lätta att känna igen, på sitt beteende och sitt utseende. 

 

7.3 Tema 2: Bibliotekarien i debatten 
I detta tema avser vi presentera hur informanterna beskriver bibliotekariens roll i 

mediedebatten om stök. Detta inkluderar både hur informanterna beskriver att de 

uppfattar framställningarna av bibliotekarien i mediedebatten och hur aktiva de 

beskriver att de uppfattar att bibliotekspersonal var i kraft av debattörer i stökdebatten. 
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7.3.1 Framställningar av bibliotekarien  
Informant A beskriver att hon uppfattar att bibliotekarier fick ett relativt litet utrymme 

i mediedebatten: 

 
Jag är inte säker på att bibliotekarierna lyftes fram så mycket, så jag trodde det var mest biblioteket 

som institution, tror jag. 

Informant A 

 
Men visst det var väl en del, en del bibliotekarier som kom till tals också men mest var det ju 

framförallt bibliotekschefer kände jag det som. 

Informant A 

 

Informant E uttrycker istället att det var relativt många bibliotekarier som deltog i 

mediedebatten. Genom att referera till en tidigare debatt argumenterar informant E för 

att det var fler aktiva bibliotekarier i stökdebatten än i den tidigare debatten: 

 
Jag tycker det är bra att, jag tycker då att i den här debatten har fler från biblioteken fått komma till 

tals, än vad de brukar. För jag kan jämföra med, för vi hade en gallringsdebatt här för några år sedan 

där de tog upp det här med att gallra böcker och då var det ju ofta andras tolkningar av bibliotekets 

görande och tänkande eller olika expertinstanser som gärna var män också som hade synpunkter på 

hur, om man nu ska lägga den aspekten också, men som kanske hade åsikter om hur den här 

verksamheten ska drivas /…/ ja andra aktörer, som fick väldigt stort utrymme. Här tycker jag att 

biblioteket, alltså bibliotekspersonal själva fått lite större utrymme i den här debatten. 

Informant E 

 

Informant E ger som ett exempel på vilken roll bibliotekspersonal har haft i 

stökdebatten att det var personal på bibliotek som satte igång debatten. Informant E 

säger att personalen på Hässelbybiblioteket drog igång debatten genom att ändra sina 

öppettider: 

 
Det hördes ordentligt, att man faktiskt som personal ordentligt markerade, genom att stänga den här 

arbetsplatsen, det var väl någonting som jag varken sett eller hört tidigare och som jag tänker hade 

stor betydelse för att det lyftes 

Informant E 

 

I informant E:s beskrivning av personalen i debatten framstår de som starka och 

drivande. Andra informanter beskriver att bibliotekarier framställs som passiva, svaga 

eller maktlösa i mediedebatten. Även informant E uttrycker att bibliotekspersonalen 

framställs som maktlösa i stökdebatten: 

 
/…/ jag känner så en viss maktlöshet då i debatten att man uttrycker att man inte har fått någon 

förståelse för den här arbetssituationen. 

Informant E 

 
De tror att vi är väldigt slappa på något vis 

Informant B 
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Det beskrivs väl lite bibliotekarier som väldigt maktlösa också på nått sätt att vi är offer i 

situationen, vi kan inte göra någonting liksom vi kan bara, ja vi utsätts för detta och jag kan tycka 

att det inte riktigt stämmer överens med min bild 

Informant C 

 
Jag vet inte, det är bara en känsla som jag har, men där framställs ju vi som några stackars offer 

som lever i, som får leva i en miljö som är odräglig på något vis. Så jag tycker att mycket i debatten 

har varit, det är så synd om oss och det är jättejobbigt, men vad jag har förstått, så går de intervjuer 

man har läst, om bibliotekarier i de här områdena, dels det eller i andra bibliotek, så upplever inte 

de det själva så /.../ Men, lite grann så framställs bibliotekarierna som en ganska så svag grupp som 

bara jamsar med 

Informant B 

 

C påpekar att det finns en nidbild av bibliotekarier hos allmänheten som han säger kan 

ha uppstått därför att bibliotekarier inte förmedlar en bra bild av sin yrkesroll och vad 

biblioteket står för:  

 
Vi har inte varit så duktiga på att berätta vad vi själva jobbar med och vad vi står för och vad det 

innebär, utan det kan lätt bli lite grann den här nidbilden av, alltså den här Sally-bibliotekarien 

Informant C 

 

Sammanfattande diskussion  

Den stereotypa bild av bibliotekarien som Abigail Luthmann menar finns hos 

allmänheten (2007 s. 776) återkommer i detta tema. Särskilt explicit görs det av 

informant C som också gör en intertextuell koppling till bibliotekariekaraktären Sally.8 

Denna referens kan också anses vara interdiskursiv eftersom karaktären upprörde 

bibliotekariernas fackordförande i DIK som ansåg att karaktären förstärkte en negativ 

stereotyp bild av bibliotekarier (Barbäck 1999). 

 

Informanterna uttrycker att framställningarna av bibliotekarier i mediedebatten präglas 

av maktlöshet och att detta beror på att bibliotekarierna i mediadebatten inte möter 

förståelse från sina chefer. Hannah McGrath och Anne Goulding skriver att för att lösa 

problemet med våld på bibliotek måste ledningen uppmärksamma problemen och ta 

situationen på allvar (1996 s. 12). Om ledningen är förstående kan bibliotekspersonalen 

rapportera incidenter och känna att de blir trodda (ibid.). Men informanterna håller inte 

med om att de skulle vara maktlösa. Istället presenterar de tolkningar av varför 

bibliotekarien framställs som maktlös och säger att de själva inte känner sig maktlösa 

i sin arbetssituation. Informanterna beskriver alltså att de inte känner igen sig i den bild 

av bibliotekspersonalen som de uttrycker finns i debatten. 

 

7.3.2 Medkänsla 
Trots att informanterna själva inte säger sig utsättas eller känna sig utsatta så uttrycker 

de förståelse för andra bibliotekarier. Informanterna är på så sätt noggranna med att 

inte förminska någon annans känslor: 

                                                 
8 Sally är huvudkaraktären i komediserien med samma namn som sändes på SVT 1999. Sally beskrivs på Wikipedia 

som bland annat barnslig, ensamstående och mytoman. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sally_(TV-serie) [hämtad 

2016-06-01] 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sally_(TV-serie)
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Men det är ju jättebra att vi har den diskussionen [intern diskussion om trygghet, vår anm.], för den 

har vi här, att man känner sig otrygg om man står uppe liksom på våning fyra och inte ser någon 

annan kollega och det är en relevant diskussion att ha, för att så kan det vara, det är ett rätt tufft 

samhälle. Men vi har ju lite andra förutsättningar, vi är ju dock många här i huset, vi är aldrig själva. 

Men när man är alldeles ensam på ett litet bibliotek, det är en annan sak tänker jag. 

Informant E 

 
Men, det är lätt också för mig /…/ jobbar man kanske ute på kulturhusets bibliotek eller ute i någon 

förort då har man ju en annan problematik, va. 

Informant B 

 
Ja, jag kan verkligen känna igen mig i det, jag förstår att det var ett problem för dem där ute /…/ 

man ska ju inte behöva känna hot på sin arbetsplats, det är ju verkligen inte acceptabelt. Så det är, 

ja, det förstår jag verkligen att det måste varit hemskt att jobba så. 

Informant D 

 

Sammanfattande diskussion 

Genom att uttrycka medkänsla för andra bibliotekarier framstår informanterna som 

enade med en bibliotekariekår. Medkänsla kan också, i detta fall, fungera som ett sätt 

för informanterna att framställa problemet med hotfulla och våldsamma incidenter på 

folkbibliotek som ett reellt problem som behöver tas på allvar. Genom att hävda att 

tolkningen av vad som är hotfullt eller våldsamt är subjektivt blir det också möjligt för 

informanterna att hävda att deras egen arbetsplats inte är våldsam och samtidigt hävda 

att en annan arbetsplats kan uppfattas så. Att inte vilja säga att ens egen arbetsplats 

skulle vara utsatt för incidenter av hotfullt eller våldsamt slag kan kanske kopplas till 

en ovilja att framställa sig själv som maktlös. En ovilja att framställa sig själv som 

utsatt för våld kan kopplas till McGrath och Gouldings (1996) iakttagelser av hur 

professionen sopar problem med våld under mattan och till Farrugia som menar att det 

kan finnas personliga anledningar till varför bibliotekarier inte alltid rapporterar 

incidenter (2002 s. 313). 

 

7.4 Tema 3: Institutionen 
Det här temat handlar om hur informanterna beskriver institutionens roll i debatten. I 

den första delen av temat presenterar vi hur informanterna beskriver att debatten 

förhåller sig till biblioteket som institution och hur informanterna talar om hur 

biblioteket framställs i debatten. I temats andra del kommer vi att ta upp hur 

informanterna identifierar sin yrkesroll med den institution som de arbetar i. 

 

7.4.1 Debatten i relation till institutionen 
Informanterna uttrycker att debatten har varit betydelsefull för dem. Både informant A 

och informant C uttrycker att debatten har varit viktig för dem då de båda uppfattar att 

folkbiblioteksinstitutionen annars för det mesta tas för given: 
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Nej, nej alltså det var roligt att biblioteken blev så uppmärksammade en period, det är vi inte riktigt 

vana vid, vi är nog en sådan institution som folk räknar med ska finnas och kanske inte saknar 

förrän vi inte är där längre. 

Informant C 

 
/…/ jag tycker det är intressant när biblioteken syns och hörs i debatten, för att biblioteken är en 

sådan institution som väldigt många har väldigt stort förtroende för och som väldigt många bara 

förutsätter att de finns liksom så att när biblioteken kommer upp och diskuteras och så, så tycker 

jag det är viktigt. 

Informant A 

 

Informant A uttrycker också att debatten har fått henne att känna sig styrkt:  

 
Kanske att man känner sig styrkt i att problematiken tas upp och att den diskuteras 

Informant A 

 

Informant E säger att debatten tyder på att det faktiskt är många som bryr sig om 

biblioteket. Hon uttrycker också att då biblioteket är en institution som många bryr sig 

om så innebär det också att det finns många som vill tycka och tänka om biblioteket i 

en mediedebatt:  

 
Så är det ju alltid och det kanske också man ska vara tacksam över för det betyder att det faktiskt 

är så att många bryr sig om biblioteket och det är en viktig institution. Och det ska inte, det tycker 

jag att vi ska tåla, samtidigt ska vi ju inte låta oss tystas eller känna att då är inte vår röst rätt eller 

relevant för det är den. Men visst det blir i och med att det är en sådan institution som många har så 

mycket åsikter om så blir det väldigt, väldigt många som ska tycka och tänka till då också. 

Informant E 

 

Informant E säger också att debatten inte har ändrat deras sätt att arbeta på hennes 

arbetsplats men att det har stärkt deras syn på arbetssättet de arbetar efter: 

 
Jag kan inte säga att debatten som sådan har fått oss att få en ändrad syn, men däremot när debatten 

kom så kände jag att, ja så som vi jobbar det är faktiskt, det förstärkte den tanken hos mig att det är 

rätt väg, att vi går, att vi jobbar väldigt mycket med att skapa nätverk och har en representation hos 

personalen och faktiskt försöka göra det. Att det faktiskt hjälper. 

Informant E 

 

Både informant A och informant B resonerar kring att många människor kanske har en 

åsikt om biblioteket, som kanske skiljer från den syn som bibliotekarier eller flitiga 

användare har av biblioteket: 

 
Folk alltså många människor har ju åsikter om hur bibliotek ska vara, det finns ju inte. Vi som 

jobbar här har en syn och sen skiljer det ju jättemycket bland folk vad dem tycker. Och en del minns 

ju sina barndomsbibliotek som de trodde då var jättetysta. 

Informant B 

 
/.../ kanske att det blev ett uppvaknande jag menar jag vet inte hur många gånger de här 

ledarskribenterna på Svenska Dagbladet egentligen besöker ett bibliotek heller men det kan ju vara 
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att de går dit en gång om året så, och att man har någon bild av att hur ett bibliotek ska vara /.../ den 

där idylliska bilden som en del har och som kanske de här skribenterna hade 

Informant A 

 

Sammanfattande diskussion 

Våra informanter uttrycker att debatten har varit viktig för dem. För informant A och 

C har debatten varit betydelsefull eftersom de annars tycker att biblioteket tas för givet. 

 

Informant E och B är lite mer försiktigt positiva till debattens mediala genomslag och 

diskuterar hur debattörer utanför biblioteksfältet diskuterar folkbiblioteket. Informant 

E uttrycker till exempel att “vi ska tåla” att debattörer har åsikter och informant B säger 

att de som uttrycker sig i debatten har andra åsikter än de som jobbar på bibliotek. 

Informant B säger till exempel att skribenterna som pratar om tysta bibliotek har en 

bild av bibliotek som kanske aldrig funnits. Liksom i Hedemarks studie tycks 

informanterna uppfatta att det finns en ensidig representation bland debattörerna som 

leder till att bilder av folkbiblioteket som presenteras i debatten kan uppfattas som 

begränsande (2009 s. 160). 

 

Att informant A och B talar om att debattörerna kan ha en bild av bibliotek som inte 

stämmer kan även vara intressant ur ett diskursperspektiv. Det bibliotek som informant 

A och B säger inte existerar är en bild av biblioteket som förmedlas av debattörer i 

mediedebatten som tydligt ansluter sig till den bokliga diskursen. Dessa debattörer 

uttrycker dock ofta att biblioteket inte uppfyller deras ideal, men att biblioteket skulle 

kunna vara det som de önskar sig: lugnt, tyst och med fokus på pappersböcker. Att 

informant A och B kallar den bilden för förlegad och orealistisk kan därför tyda på att 

vissa delar av den bokliga diskursen ibland kan ses som otidsenlig i 

bibliotekariekretsar. 

 

Ingen av informanterna anser att de har ändrat sin uppfattning om sitt arbete efter 

debatten. Istället menar informanterna att de har blivit stärkta av den, då den har 

bekräftat riktningen på det arbete som de redan utför. 

 

7.4.2 Identifikation 
I avsnitt 6.4 Biblioteket som agent och de försvunna bibliotekarierna diskuterar vi hur 

biblioteket som institution får agens på bekostnad av bibliotekspersonalen som då 

försvinner ur texterna. Under analysen av vårt intervjumaterial, som vi beskriver i 

avsnitt 4.5, lade vi märke till att sammanblandningen av institutionen och dess personal 

återfinns även i detta material. När vi ställer en fråga till E om hur biblioteket framställs 

i debatten så svarar hon med ordet “vi”: 

 
Intervjuare: Men hur tycker du att biblioteken framställs i debatten?  

E: Jaa, alltså jag tycker att vi måste nog ta fighten mer såhär och våga göra saker och våga göra 

våra röster hörda, det tycker jag är positivt och då får man också mothugg och då får man 

polariseringar och det, det får man, det får man ta. För att vi måste höras, de här 

arbetsmiljöproblemen och verksamhetsproblemen måste få ta plats och jag tycker det är viktigt. 

Informant E 
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Vi menar att E genom att identifiera sig med institutionen och att använda ordet “vi” 

kan sägas ta stöd i institutionen för att därmed visa att bibliotekarier måste stå enade. 

Att arbeta med arbetsmiljöproblem kan enligt E leda till splittringar inom yrkeskåren 

men genom att använda “vi” för att beskriva bibliotekarierna kan hon understryka att 

det finns ett gemensamt mål som är att jobba emot en förbättring av arbetsmiljön. 

 

Även B svarar med ett “vi” när vi ställer frågan om hur biblioteken framställs i 

debatten:  

 
Intervjuare: Hur uppfattar du att biblioteken framställs i debatten?  

B: Alltså den, det som jag har upptäckt det var liksom att de tror att vi är väldigt slappa på något 

vis, sådär lite, att vi tillåter det mesta och jag tror att hon Jenny i DN uttryckte sig att det var nästan 

fult att säga att man ska vara tyst på bibliotek. Där känner man inte igen sig riktigt. 

Informant B 

 

Och: 

 
Intervjuare: Mh, så du tycker att det är en orättvis bild av biblioteket som ges?  

B: Ah, på sätt och vis tycker jag, för vi, jag tror inte att vi, om man nu framställer oss som litegrann 

värnlösa människor som går omkring här och inte säger till och låter låntagarna ta över och så 

överlag hela tiden så stämmer inte den bilden, med det som jag har upplevt. 

Informant B 

 

B använder sig också av ett “vi”, men tycks inte göra det för att stöd i institutionen utan 

pratar snarare om hur bibliotekspersonalen framställs i debatten.  

 

Sammanfattande diskussion 

I avsnitt 6.4 hävdar vi att biblioteket som institution får en mer aktiv roll än vad 

bibliotekarierna får. Denna typ av transitivitet görs omvänt av bibliotekspersonalen. 

Här reagerar två av våra informanter på frågor om “biblioteket” som om de vore ställda 

om bibliotekspersonal. 

 

Informant E ställer sig bakom institutionen som ett “vi” och säger att “vi måste ta 

fighten” och “göra våra röster hörda”. Informant E säger inte att det är biblioteket som 

ska göra sin röst hörd, det är personalen som ska göra sig hörd, men svaret var på en 

fråga om institutionen. Att informant E svarar på frågan på det sättet tyder på en 

identifikation med folkbiblioteket som institution men det antyder också att 

institutionen kanske betraktas som starkare och mer stabil än vad yrkesrollen är. 

 

Informant B svarar även han på en fråga som om den var ställd om bibliotekspersonal 

trots att frågan var ställd om biblioteket som institution. Informant B verkar inte svara 

som han gör för att stödja ett argument utan tycks bara inte skilja mellan vad som är 

bibliotekspersonal och vad som är institution. Detta sätt att sammanblanda 

bibliotekspersonal och institution kan vara ett tecken på hur nära institutionen och 

yrkesrollen är förknippade med varandra. 

 

Precis som hos skribenterna i mediedebatten verkar informanterna inte alltid skilja 

mellan vad som handlar om institution och vad som handlar om bibliotekspersonal. 

Men vi menar också att det kan vara ett sätt för informanterna att stödja sig mot 
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institutionen, vilket kan ge effekt eftersom biblioteken har så stort förtroende hos 

allmänheten (Höglund 2013). 
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8 Analysnivå 3: Social praktik 

I det här avsnittet kommer vi att göra en analys utifrån den tredje analysnivån, social 

praktik. Vi kommer att diskutera resultatet från analyserna av debattmaterialet och 

intervjumaterialet i relation till sociala praktiker samt hegemoni och ideologi. Vi lyfter 

också in Erving Goffmans stigmateori för att diskutera om användare i debatten blir 

stigmatiserade samt institutionell teori för att diskutera biblioteket som institution.  

 

Kapitlet är uppdelat i tre olika teman: Stigma, Hegemoni och ideologi samt Normer, 

förväntningar och legitimitet. I första temat kommer vi att diskutera hur de 

problematiska användarna stigmatiseras och vad det kan få för konsekvenser. I det 

andra temat kommer vi att redogöra för hegemoniska och ideologiska krafter som vi 

har identifierat. I det tredje temat kommer vi att diskutera normer, förväntningar och 

legitimitet som är förknippade med institutionen. Vi kommer också att diskutera hur 

dessa normer och förväntningar ter sig i diskurser samt hur diskursordningen ser ut, så 

som vi har identifierat den i vårt undersökningsmaterial. 

 

8.1 Stigma 
I det första temat som vi identifierat i den första och andra analysnivån utifrån 

debattmaterialet, Ungdomsgäng, missbrukare och sura gubbar analyserade vi hur 

problematiska användare framställs i mediedebatten. I det första temat i första och 

andra analysnivån av intervjumaterialet, Användarna, analyserade vi hur informanterna 

talar om hur de upplever att användarna framställs i mediedebatten. I detta avsnitt 

kommer vi att diskutera, utifrån de tidigare analyserna, hur olika användargrupper 

framställs som problematiska och stigmatiseras i mediedebatten samt vilka 

konsekvenser det kan få. Vi kommer här att ta in Erving Goffmans teori om stigma.  

 

Stigma är att avvika från förväntningarna på, och föreställningarna om hur en individ 

ska vara, uppträda, se ut och göra (Jönsson, Persson och Sahlin 2011 s. 34). Vi menar 

att det i mediedebatten finns användargrupper som framställs som avvikande. Den 

grupp som nämns mest frekvent i mediedebatten är gruppen som benämns som 

”ungdomar” eller ”ungdomsgäng”. Begreppet “ungdomar” är ett vagt begrepp som 

skulle kunna innefatta en stor grupp unga människor. Det kan vara negativt att använda 

benämningar på detta sätt då det frånkänner personerna mänsklighet och individualitet 

som det står i utredningen om makt, integration, och strukturell diskriminering (2006). 

Det vi framförallt ser i texterna som beskriver “ungdomarna” är att skribenterna 

använder ord som ”segregation” och ”utanförskap” eller att de använder sig av ett ”vi 

och de”-perspektiv där ”vi” vid ett tillfälle är ”Sverige” (se avsnitt 6.1.1.) Vi menar att 

de ungdomar som beskrivs i mediedebatten blir rasifierade. Då en stereotyp existerar 

som en bild hos skribenterna eller läsarna behöver tidningstexter inte explicit referera 

till den grupp som avses (ibid.). I till exempel en brottsnotis ”vet” läsare att det handlar 

om ”invandrarkillar” trots att det inte explicit står ”invandrarkillar” i texten (ibid.). Vi 

menar att när skribenterna använder ord som “segregation” eller ett “vi” och “de”-

perspektiv så rasifieras ungdomarna. Att dessa personer rasifieras betyder att de 
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tilldelas ett tribalt stigma, ett stigma som härstammar från ras, nation och religion 

(Goffman 2001 s. 14). Vi menar också att ungdomarna är män då män är norm och att 

det därför är män när inget annat tillskrivs. Detta bekräftas flera gånger när skribenterna 

skriver ut att det är “unga män” eller “killar” som är “ungdomarna”. 

 

Genom att samhället historiskt sett har sett fritidsgårdarna som en institution där man 

fostrar och socialiserar ungdomar (Olsson 2008 s. 64), menar vi att när skribenterna i 

mediedebatten skriver att lösningen på problemen på biblioteket är fritidsgårdar, säger 

de också vilka ungdomarna är. Det är de ungdomar som behöver socialiseras av 

samhället och därför inte bör vara på biblioteket. I texterna verkar det som om 

ungdomarna identifieras först när de kommer i grupp eller ”gäng”, de beskrivs aldrig 

som att de skulle vara problematiska när de är ensamma. Då gruppen “ungdomar” har 

beskrivits som 10-30 år, 10-25 och 17-20 år i mediedebatten, är nästan hälften under 

18 år, alltså barn. Det betyder att den största skillnaden mellan ungdomarna och barnen 

inte är vilka de är utan hur de kommer till biblioteket. Samma unga människor som 

identifieras som “ungdomar” när de kommer i grupp skulle kunna tillhöra en icke-

avvikande kategori om de var ensamma. Om dessa unga personer som bär på ett tribalt 

stigma kommer ensamma till biblioteket kan de istället bli identifierade som det 

behövande barnet, som vi diskuterar i avsnitt 6.2: Biblioteket som bildningsinstitution 

för barn, istället för de problematiska användarna. 

 

Även i intervjuerna pratar man om “ungdomar”. Flera av informanterna upplever att 

unga människor blir stigmatiserade i mediedebatten. Liksom i mediedebatten verkar 

“ungdomar” även här kodas som män och som rasifierade. Informanterna bekräftar att 

det i mediedebatten finns en stereotyp av “ungdomar”. De talar också till viss del om 

ungdomar som unga män som bär på ett tribalt stigma och som kommer i grupp. 

Informanterna problematiserar bilden av ungdomarna genom att säga att de inte alltid 

är stökiga men de bekräftar också debatten genom att säga att “ungdomarna” kan vara 

stökiga. 

 

Den andra användargruppen som framställs som avvikande i mediedebatten är 

missbrukare och hemlösa. Det kan egentligen vara två olika grupper men vi menar att 

de ibland är svåra att skilja åt eller att människor kan tillhöra båda grupperna samtidigt 

och utifrån debatten tycks missbrukare och hemlösa ses på samma sätt när de befinner 

sig i biblioteket. Missbrukarna och de hemlösa stigmatiseras på samma sätt, de 

stigmatiseras utifrån lukt, utseende och beteende. Till skillnad från gruppen 

“ungdomar”, stigmatiseras missbrukare och hemlösa även när de är ensamma. 

 

I mediedebatten har vi identifierat två olika sätt att tala om missbrukare och hemlösa i 

biblioteksrummet. Å ena sidan finns det de som menar att hemlösa och missbrukare 

inte bör vara där överhuvudtaget och absolut inte sova där. Å andra sidan finns det 

skribenter som tycker att det måste få vara tillåtet för den här gruppen att vistas på 

biblioteket så länge de inte bryter mot några regler. Kelly D. Blessinger menar att de 

hemlösa bär på ett stigma som gör att deras närvaro i sig kan skapa obehag (2002 s. 8). 

I debatten finns indikationer på att detta stigma i sig kan göra att hemlösa och 

missbrukare inte är välkomna på biblioteket, trots att de inte gjort någonting som bryter 

mot reglerna:  
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Det händer väl ibland att vi har haft missbrukare som kommit in och kanske spridit en stämning 

som kan uppfattas som oberäknelig 

Koskelainen 2015 

 

Citatet beskriver att “stämningen” kan uppfattas som oberäknelig när missbrukare 

kommer in på biblioteket, vilket är ett tecken på det stigma som missbrukare bär med 

sig. Senare i texten berättar Koskelainen att dessa missbrukare blir utskickade från 

biblioteket, utan att ge några exempel på att missbrukaren brutit mot några regler. Att 

personen bär på ett stigma räcker alltså för att inte låta personen vara kvar i 

biblioteksrummet. 

 

Även en av informanterna pratar om missbrukare och hemlösa, han menar att 

drogmissbrukarna kan bli farliga men att det inte är ett problem att “uteliggarna” 

kommer och tvättar sig på toaletterna på morgonen. Informanten skiljer alltså mellan 

hemlösa och missbrukare, något som man inte gör i mediedebatten. En annan grupp 

som framhålls av informanterna som problematisk är psykiskt sjuka. En informant 

berättar om män med pedofila böjelser som en problematisk grupp. Psykiskt sjuka har 

enbart nämnts i mediedebatten en gång. Psykiskt sjuka personer stigmatiseras på 

samma sätt som missbrukare och hemlösa, men kanske framförallt utifrån beteende. 

Att vilja framhålla andra grupper än ungdomar verkar, både i debattmaterialet och i 

intervjumaterialet, vara ett sätt att försöka “frikänna” ungdomar genom att peka ut 

andra möjliga “misstänkta” då det i debatten ofta görs i förhållande till ungdomarna för 

att visa att det inte bara är de som är problematiska. På samma sätt finns det vissa 

uttalanden där arga vuxna har används som exempel på problematiska användare. 

 

Vi menar inte att det inte skulle vara unga män med invandrarbakgrund som är det 

största problemet för biblioteket i Hässelby som är det bibliotek som får stå som 

exempel i debatten. Men vi menar att det blir problematiskt när en stor mängd vita 

skribenter, från Sveriges största tidningar, utan problematisering pekar ut en grupp 

unga människor som tilldelas tribala stigman och ger dem skulden för problemen på 

biblioteken i Sverige. Åse Hedemark och Jenny Hedman skriver att de befarar att 

genom att beskriva ungdomar som störande, högljudda, stökiga, för många och i vägen, 

kan beskrivningarna komma att påverka föreställningar och förväntningar kring unga 

människors biblioteksbesök och hur de bemöts i biblioteksrummet (Hedemark & 

Hedman 2002 s. 50-51). Hedemark och Hedman skriver utifrån sin studie om hur 

branschtidningar beskriver biblioteksanvändarna, men vi menar att även massmedias 

beskrivningar av biblioteksanvändare skulle kunna påverka föreställningarna om och 

förväntningarna kring unga människor och hur de bemöts i biblioteksrummet. Enligt 

Goffman går den stigmatiserade igenom en socialisationsprocess där hen är eller blir 

medveten om sitt stigma och vilka konsekvenser det medför (2002 s. 40). Därför 

befarar vi också att genom att så tydligt i de stora tidningarna uttrycka sina 

förväntningar på den stigmatiserade gruppen kan det påverka unga människors 

förväntningar och föreställningar om biblioteket och hur de kommer att bli bemötta 

där. 

 

Den andra gruppen av stigmatiserade användare i mediedebatten, hemlösa och 

missbrukare, menar vi kommer inte att i samma utsträckning som unga människor 

påverkas av just den här debatten då gruppen inte figurerade lika mycket i debatten. 

När hemlösa och missbrukare figurerar i debatten finns det olika sätt att se på dem och 
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sättet att se på dem är inte helt onyanserat. Hälften av skribenterna som nämner 

missbrukare och hemlösa hävdar samtidigt de hemlösas och missbrukares rätt att vara 

på biblioteket. 

 

8.2 Ideologi och hegemoni 
Under vår analys av debattmaterialet var det en ideologisk aspekt som vi menar är 

särskilt uppseendeväckande. Denna ideologiska aspekt är hur användare framställs i 

diskurserna. Hedemark (2009) säger att de diskurser som hon analyserar har en 

paternalistisk syn på användaren. Vi menar att en paternalistisk syn på användaren är 

närvarande i hög grad även i vårt material och i de diskurser som vi har analyserat.  

 

I avsnitt 6.2, Biblioteket som bildningsinstitution för barn, analyserade vi hur debattörer 

i mediedebatten framställer barn som särskilt behövande av folkbiblioteket. Detta 

menar vi har ideologiska grunder som får konsekvenser i en social kontext. I avsnitt 

6.2 säger vi att biblioteket framställs som en institution som ska möjliggöra klassresor. 

 

Som Joacim Hansson redogör för då han analyserar folkbibliotekens tidiga ideologiska 

diskurs tycks det vara främst barn och arbetarklass som enligt debattörer ska bilda sig. 

Hansson menar att barn framställs i den tidiga ideologiska diskursen som särskilt 

formbara och i mest behov av bildning. Vi menar att bilden av barnet som varande i 

särskilt behov av bildning återkommer i vårt material. Barnen är också kodade som 

socioekonomiskt utsatta vilket stämmer överens med den bild som Hansson ger av att 

användare från arbetarklassen betraktades som i särskilt stort behov av bibliotekets 

tjänster. 

 

Vi menar att det finns särskilt intressanta aspekter av att det är just barnet som i 

mediedebatten framställs som varande i stort behov av folkbiblioteket. Som vi 

resonerar i avsnitt 6.2, framställs biblioteket som en lika viktig bildningsinstitution som 

skolan. När biblioteket och skolan ges samma vikt ur en bildningssynpunkt leder det 

till att förväntningar om hur barn ska använda bibliotek får en särskild innebörd. Barns 

användning av folkbiblioteket ska ur den synpunkten utgöras av deras individuella 

bildningsprojekt. 

 

Enligt svensk lag har barn skolplikt och det finns också lag som säger att alla grund- 

och gymnasieelever ska ha tillgång till skolbibliotek (Skollag 2010:800). Vi menar att 

skolan och skolbiblioteket framställs som undermåliga i vårt material och att 

debattörerna framställer förväntningar på att barn ska använda folkbiblioteket då 

skolbiblioteket inte tas upp som alternativ. En av de största skillnaderna mellan skolan 

och folkbiblioteket är att skolan är en plikt medan en förutsättning hos folkbiblioteket 

är att besöket sker frivilligt. Som vi har sett i avsnitt 6.2 framställs skolan som ett dåligt 

exempel för hur biblioteken kan komma att utvecklas. Dåliga elevresultat och de många 

organisatoriska förändringarna som skett i skolan verkar uppfattas som bidragande till 

att gränsdragningar för vad som är rätt och fel har luckrats upp i skolan, medan 

folkbibliotek som institution fortfarande verkar betraktas som en institution med 

tydliga värderingar. 
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Att betrakta folkbiblioteket som särskilt viktigt för socioekonomiskt utsatta barn kan 

därför inte bara tolkas som klassutjämnande utan även som klassförstärkande. När 

folkbiblioteket framställs som en självklar plats för barn att arbeta självförbättrande 

skiftar ansvaret för barns bildning från skolan till barnen själva. Ifall barn anses kunna 

ta individuellt ansvar för sin egen bildning innebär det också att barn som tar sitt ansvar 

och bildar sig på sin fritid kan göra en klassresa. Fokus läggs därför på individen som 

kan få möjlighet att göra en klassresa, men bara om barnet själv tar ansvar för sin 

bildning. Detta ger också ett alibi för debattörernas sociala samvete. Debattörerna 

behöver inte ansvara för barnens socioekonomiska situation eftersom barnen själva kan 

arbeta sig upp. För att debattörerna ska kunna lägga hela ansvaret på barnen krävs det 

dock att folkbiblioteket arbetar med lärande, läsfrämjande och erbjuder studieplatser. 

 

Användarsynen i de diskurser vi analyserar menar vi därför är paternalistiska. 

Användarsynen är paternalistisk eftersom debattörerna inte eftersöker ett lugnt 

folkbibliotek för sin egen skull. Debattörerna anger istället att biblioteket ska vara lugnt 

för “barnets” skull. De barn som debattörerna uttrycker att de värnar om är barn som 

framställs som fattiga, exemplifierat genom ordval som “trångbodd”. Vi menar också 

att barnen framställs som att de bär tribala stigman vilket debattörerna gör genom att 

välja ord som ”förorten” och ”utsatta områden”. Att debattörerna vill ta hand om de 

barn som framställs som fattiga och med tribala stigman visar en paternalistisk syn. 

Genom den framställningen uttrycker debattörerna att de vet vad som är bäst för 

barnen. Debattörerna reproducerar en bild av att vissa barn har det sämre och att sättet 

för barnen att få det bättre bör bestämmas av andra. Barnens egen vilja kan därmed 

åsidosättas. Den paternalistiska synen på användare förstärks ytterligare eftersom den 

användare debattörerna fokuserar på är just ett barn. 

 

De hegemoniska krafter som vi kan se i debattmaterialet är att det finns 

betydelsekonsensus som säger att förortsbibliotek har problem med ungdomar, 

beskrivna som mellan 10-30, 10-25 eller 17-20 år gamla, som tillskrivs tribala stigman. 

Men hegemonin är i det här avseendet inte helt stabil då det införs konkurrerande 

element i debatten. De konkurrerande elementen utgörs av debattörer som försöker ge 

en annan bild av vilka som kan utgöra problemanvändare för folkbiblioteken och 

ifrågasätter om det finns behov av att kategorisera användare, se till exempel Katti 

Hoflins uttalande i kapitel 5. Andra exempel på konkurrerande element presenteras i 

vårt intervjumaterial. Informant B presenterar en ny grupp ungdomar, nazister, som 

han menar drivs av ett hat mot bibliotekets värderingar, se citat i avsnitt 7.2. 

Argumentet som informant B använder har presenterats i mediedebatten men handlar 

då om ungdomar som tillskrivs tribala stigma. Att informant B använder ett liknande 

argument men om en annan grupp tyder på ett försök att införa konkurrerande element 

för att utmana hegemonin. 

 

Hegemoni som vi inte uppfattar utsätts för konkurrens i samma utsträckning är det 

konsensus som säger att det finns ett “vi” som ansluter sig till en vithetsnorm och att 

“viet” kan ställas mot en annan grupp. Den andra gruppen framställs som ett offer för 

segregation och framställs antingen som att de är i behov av hjälp eller som att de 

förstör folkbiblioteket. Vi menar också att det råder konsensus kring mansnormen där 

män inte behöver definieras som sådana, vilket vi resonerar kring i avsnitt 6.1.1 och 

6.1.2. 
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8.3 Normer, förväntningar och legitimitet 
Vi menar att de normer och förväntningar som syns i debatten härstammar från olika 

diskurser om vad biblioteket ska vara. De diskurser som vi ser som närvarande i 

stökdebatten är två diskurser som Hedemark identifierat: den bokliga diskursen och 

allaktivitetsdiskursen (2009). Den bokliga diskursen är fokuserad på läsning av 

skönlitteratur och bildning och vi menar att denna fokusering leder till särskilda normer 

kring hur användaren ska bete sig och hur biblioteket ska fungera, samt i förlängning 

även hur bibliotekarien kan uppfattas. Eftersom skönlitteratur, läsning och bildning är 

den bokliga diskursens huvudsakliga syfte med biblioteket leder detta till att 

användaren förväntas komma till biblioteket med avsikt att läsa och bilda sig. Läsning 

innebär i denna diskurs huvudsakligen läsning av pappersböcker. Eftersom 

förväntningarna på användandet ser ut så leder det till att användaren förväntas komma 

ensam till biblioteket och vara tyst när hen befinner sig där. Användaren förväntas 

också gärna komma i ung ålder, för att förbättra den bildning som skolan bidrar med. I 

den bokliga diskursen blir därför att besöka biblioteket i grupp eller att använda andra 

resurser än pappersböcker på biblioteket normbrytande handlingar. 

 

Den andra diskursen som vi menar finns närvarande i vårt material är 

allaktivitetsdiskursen, vilket vi nämner i avsnitt 6.3.2. I mediedebatten är 

allaktivitetsdiskursen dock långt mindre synlig än den bokliga diskursen. 

Allaktivitetsdiskursen behandlas också på ett nedlåtande sätt, vilket vi diskuterade i 

avsnitt 6.3.2. Inom denna diskurs finns förväntningar på att användare ska stärka sin 

demokratiska samhörighet och det finns därför inte samma förväntning på användare 

att komma ensamma. Inom denna diskurs finns det snarare en förväntning, och 

förhoppning, om ett möte mellan användare som vi resonerade kring i avsnitt 6.3.1. 

 

De normer som Svanhild Aabø och Ragnar Audunson (2012) visar gäller för hur 

användare ska bete sig i biblioteket tycks vara återkommande även i vårt material. 

Tydligast kan vi se att de normer som Aabø och Audunson (2012) tar upp gäller i den 

bokliga diskursen. De beteendenormer som Aabø och Audunson (2012) presenterade, 

det vill säga hjälpsam återhållsamhet, finkänslighet och tolerans, är kanske också 

enklast att uppfylla för den som besöker biblioteket ensam. Vi menar därför att 

biblioteket som institution kan sägas vara förknippat med vissa normer, värderingar 

och förväntningar knutna till hur användandet av biblioteket ska se ut. Sådana normer 

får betydelse för hur bibliotek utformas och hur de uppfattas, både av personal och av 

användare. Dessa normer kan dock vara mer eller mindre starka beroende på inom 

vilken diskurs de presenteras. 

 

Inom diskurserna finns det olika sätt att betrakta biblioteket som en social mötesplats. 

Joacim Hansson (2004) menar att den utveckling av biblioteket till en social 

mötesplats, som enligt Hansson har skett under de senaste decennierna, leder till att 

biblioteket blir mer beroende av extern legitimitet. I dessa två diskurser kan vi se att 

legitimiteten är stabil inom allaktivitetsdiskursen, där debattörer lyfter fram positiva 

bilder av biblioteket vilket vi diskuterar i avsnitt 6.3.1. Debattörer som har gjort 

uttalanden som vi menar tyder på en allaktivitetsdiskurs är exempelvis Hoflin, 

Sebastian Lönnlöv och Alle Eriksson. Flera av de som gjort uttalanden som vi menar 

tyder på en allaktivitetsdiskurs har alltså en koppling till biblioteksfältet, vilket innebär 

att den legitimiteten kan kallas för intern. Uttalanden som vi förknippar med den 

bokliga diskursen görs i hög grad av externa debattörer och här tycks den externa 
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legitimiteten vara mer instabil, vilket vi resonerar kring i avsnitt 6.3.2. Inom den 

bokliga diskursen verkar det som att biblioteken inte lever upp till de krav på legitimitet 

som ställs av debattörer. Ofta uttrycks en uppfattning om att biblioteken inte längre är 

vad de en gång varit och att de inte lever upp till sin fulla potential, som vi redogör för 

i tema 6.3.2. Att den externa legitimitet är instabil leder i sin tur till att bibliotekarier 

inom den bokliga diskursen framställs som antingen svaga eller överkörda av krafter 

som de inte kan påverka, som vi diskuterar i tema 6.5. Att bibliotekarier framställs som 

att de inte har kontroll över sin situation leder till att den bilden reproduceras, men den 

bilden accepteras inte av våra informanter som istället bestrider den, se avsnitt 7.3.1. 

 

Den externa legitimiteten kanske är något svajig, men undersökningar visar att 

förtroendet för biblioteken alltjämt är högt (Höglund 2013). Ett tecken på att 

institutionen uppfattas som stabil är på det sätt som “bibliotekarier” flera gånger 

sammanblandas med “biblioteket”, som vi redogör för i tema 6.4 och 7.4.2. Genom att 

framhålla biblioteken framför bibliotekarierna reproduceras en bild av att institutionen 

är viktig medan de människor som driver den är mindre betydelsefulla. Eftersom en 

institution är välutvecklad och fast i sin struktur kan den vara svår att förändra 

(Eriksson-Zetterquist 2009 s. 122). Men bibliotekspersonalen påverkar i vilken riktning 

som institutionen folkbibliotek reproduceras och det är därför viktigt att framhålla 

personalens betydelse för folkbibliotekens utveckling. Att undanhålla 

bibliotekspersonalens betydelse för bibliotekens utveckling undergräver den makt de 

har att påverka institutionen. 

 

I vårt intervjumaterial är både den bokliga diskursen och allaktivitetsdiskursen 

närvarande, se avsnitt 7.1. Här har diskurserna inte en lika tydlig ordning som i 

mediedebatten utan som vi redogör för i avsnitt 7.1 har diskurserna en jämnare nivå. 

Att diskurserna inte har en lika tydlig ordning i intervjumaterialet kan bero på att det 

finns andra starka diskurser inom biblioteksinstitutionen och att den bokliga diskursen 

därför inte har samma konsensus bland bibliotekspersonal. I intervjumaterialet är 

diskurserna mer blandade och det syns inte lika tydligt om en diskurs har högre status 

än en annan, endast informant A ställer sig tydligt kritisk mot allaktivitetsdiskursen (se 

avsnitt 7.1). Det tycks vara tillåtet att blanda diskurserna hos våra informanter och 

diskurserna är heller inte stridande i intervjumaterialet. Detta kan givetvis bero på att 

den diskursiva praktiken skiljer sig och att en intervju kan inbjuda till ett öppet 

resonerande medan mediedebatt förutsätter mer finslipad argumentation. En iakttagelse 

som vi gjort är att två informanter uttrycker att den bokliga diskursens bild av hur 

biblioteket borde vara uttalas av människor inte vet hur biblioteket ser ut (se avsnitt 

7.4.1). Det kan vara problematiskt att debattörer och bibliotekarier har så skilda bilder 

av vad biblioteket ska vara eftersom legitimiteten då baserar sig på skilda grunder 

beroende på om det är intern eller extern legitimitet som eftersträvas. Ett annat exempel 

på hur olika diskurser blandas i intervjumaterialet är då informant B påpekar att boken 

har fått en återfödelse efter att ha varit undanskymd ett tag då informationssökning varit 

på modet, se kapitel 7.1. Detta kan relateras till den diskurs som Hedemark kallar för 

den informationsförmedlande diskursen och som hon menar blev framträdande under 

80-talet (2009 ss. 116-117). 

 

En följd av att särskilt den bokliga diskursen har tydliga normer och förväntningar 

knutna till beteende på folkbibliotek är att det kan underlätta en kategorisering av 

människor. Kategorierna blir till ett “vi” som följer normerna och ett “dem” som inte 
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följer normerna. Eftersom det finns vissa stigmatiserade kategorier som inte anses följa 

normer blir en konsekvens av att inte följa normerna att förpassas till en sådan kategori. 

Kategorierna utgörs som nämnts ovan av ungdomar som tilldelas tribala stigma, 

missbrukare och hemlösa. Användare som redan innan de uppvisat ett normbrytande 

beteende kan kategoriseras in i en stigmatiserad kategori kommer därför också att 

betraktas med större misstänksamhet än andra användare. Förväntningen på de 

stigmatiserade grupperna blir därför att de kommer att bryta mot de normer som är 

förknippade med hur man ska bete sig på folkbibliotek. Användare som däremot inte 

tillhör en stigmatiserad kategori kan istället förvänta sig att komma undan med ett visst 

mått av normbrytande beteende. Eftersom bibliotek förknippas med ovan nämnda 

normer och förväntningar som ger möjligheten att kategorisera användarna i ett “vi” 

och ett “dem” leder det till att bibliotek kan utgöra en tacksam fond för debattörer som 

vill föra en migrationskritisk diskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 84 

9. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel har vi för avsikt att sammanfatta de slutsatser som vi 

presenterar i denna uppsats. Vi kommer här att beskriva hur vi har besvarat våra 

forskningsfrågor. Vi kommer även redogöra för hur de teorier och metoder som vi valt 

har fungerat för den studie som vi har genomfört. Samt hur studien förhåller sig i 

relation till den tidigare forskning som vi presenterat i kapitel 2. Detta kapitel kommer 

att avslutas med en diskussion kring vad vi ser som relevant vidare forskning. 

 

I detta kapitel kommer vi att kort presentera våra slutsatser utifrån våra 

forskningsfrågor: (1) Vilka diskurser kan vi se används i stökdebatten 2015 och vilka 

normer och förväntningar innefattar dessa vad gäller institutionen folkbibliotek, dess 

användare och dess personal samt vilka är det som förmedlar dessa förväntningar och 

normer, (2) Vilka grupper av användare framställs i diskurserna i stökdebatten, på 

vilka grunder beskrivs och åtskiljs dem samt finns det användargrupper som 

stigmatiseras och i så fall hur?, (3) Hur beskriver folkbibliotekarier att de har tolkat 

och tagit emot stökdebatten, hur diskuterar de stökdebatten ett år senare samt vilka 

diskurser använder de sig av? 

 

I kapitel 6 och 8 besvarade vi vår forskningsfråga om vilka diskurser som vi ser används 

i stökdebatten 2015 och vilka normer och förväntningar som diskursen innefattar vad 

gäller institutionen folkbibliotek, dess användare och dess personal samt vilka det är 

som förmedlar dessa förväntningar och normer. Vår analys visade att det framförallt 

finns två närvarande diskurser; den bokliga diskursen och allaktivitetsdiskursen, där 

den bokliga diskursen är mer framträdande. Den bokliga diskursen fokuserar på läsning 

av skönlitteratur och bildning, en fokusering som leder till att användaren förväntas 

komma till biblioteket med avsikt att läsa pappersböcker och bilda sig. I 

allaktivitetsdiskursen finns förväntningar på att användare ska stärka sin demokratiska 

samhörighet och det finns därför inte samma förväntning på användaren att komma 

ensam. Inom denna diskurs finns det snarare en förväntning, och förhoppning, om ett 

möte mellan användare. De som förmedlade dessa normer och förväntningar i 

mediedebatten var framförallt ledarskribenter, men också bibliotekschefer och 

bibliotekarier. 

 

Den andra forskningsfrågan om hur grupper av användare framställs i diskurserna och 

på vilka grunder de beskrivs och åtskiljs samt om det finns användargrupper som 

stigmatiseras har vi svarat på genom kapitel 6 och i kapitel 8. Vår analys visade att det 

speciellt finns tre grupper som får stort fokus i mediedebatten: ”missbrukare och 

hemlösa”, ”ungdomar” och ”barn”. Två av dessa grupper, det vill säga ”ungdomar” och 

”barn” är de grupper som får störst fokus i debatten. Grupperna ”ungdomar” samt 

”missbrukare och hemlösa” framställs i debatten som de som orsakar ”stöket” på 

biblioteket. Vi menar att dessa användargrupper stigmatiseras i mediedebatten. 

Ungdomar stigmatiseras utifrån tribala stigman: stigma som härstammar från ras, 

nation och religion (Goffman 2001 s. 14). Hemlösa och missbrukare stigmatiseras 

utifrån lukt, utseende och beteende. Till skillnad från ungdomar, hemlösa och 

missbrukare framställer användargruppen barn inte som de som orsakar stöket utan de 

som blir drabbade av det. Gruppen barn som beskrivs i debatten framställs som barn 
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från socioekonomiskt utsatta områden. Vi menar att användarsynen i debatten är 

paternalistisk eftersom debattörerna eftersöker ett lugnt folkbibliotek för “barnens” 

skull och inte för sin egen skull. Precis som ungdomarna så menar vi att också barnen 

framställs som att de bär tribala stigman.  

 

Den tredje forskningsfrågan om hur folkbibliotekarier beskriver att de tolkat och tagit 

emot debatten samt vilka diskurser de använder svarar vi på i kapitel 7 och 8. Analysen 

visar att informanterna tolkar debatten på olika sätt. En informant pratar om debatten 

som att den funnits länge och inte är avgränsat till den period vi analyserar. Två 

informanter menar att debatten är politisk. Informanterna förmedlar också tolkningar 

av att debatten handlar om vad biblioteket ska vara och att den spårar ur till att handla 

allt för mycket om ungdomar och stängda fritidsgårdar. Informanterna förmedlar att 

debatten varit intressant och viktig och flera informanter beskriver att institutionen 

biblioteket ibland tas för givet och att debatten visar att biblioteket är uppskattat. De 

diskurser som vi menar är närvarande i intervjumaterialet är den bokliga diskursen, 

allaktivitetsdiskursen och den informationsförmedlande diskursen. Diskurserna 

behandlas på olika sätt av informanterna. Allaktivitetsdiskursen blir kritiserad av en 

informant medan en annan informant ansluter sig till den. Det finns också en informant 

som diskuterar den på ett mer neutralt sätt. Den bokliga diskursen är mer närvarande 

och blir inte kritiserad av informanterna men den diskuteras och flera informanter 

ansluter sig till den. Den informationsförmedlande diskursen är inte så framträdande 

och nämns enbart av en informant. 

 

Genom att ha en grund i den kritiska diskursanalysen har vi behållit en stadig ram för 

analysen. Den tredje analysnivån i den kritiska diskursanalysen, sociala praktiker, 

gjorde det möjligt för oss att ta in institutionell teori och Erving Goffmans stigmateori 

för att lyfta intressanta aspekter av den sociala kontext som de diskurser vi funnit 

existerar inom. Institutionell teori möjliggjorde för oss att på ett mer ingående sätt 

diskutera institutionen folkbiblioteket utifrån normer, förväntningar och legitimitet. 

Institutionell teori är ett ramverk med olika inriktningar och många teoretiker vilket 

gjorde det svårt för oss att välja ut delar av teorin till vår analys. Men genom att 

rannsaka vad i analysen som kunde berikas av institutionell teori kom vi fram till att 

begreppen normer, förväntningar och legitimitet var de som framförallt skulle berika 

vår analys. Genom dessa begrepp har vi kunnat diskutera bland annat hur man pratar 

om biblioteket i relation till bibliotekspersonalen, där bibliotekspersonalen försvinner 

i texterna till förmån för biblioteket, vilka normer och förväntningar på biblioteket som 

finns i de olika diskurserna samt hur man i de olika diskurserna ser på institutionen 

folkbibliotekets legitimitet. 

 

Goffmans stigmateori möjliggjorde för oss att i analysen komma närmare individerna 

än vad institutionell teori eller kritisk diskursanalys tillåter. Genom stigmateorin kunde 

vi analysera hur användarna framställs i debatten och hur vissa grupper av användare 

stigmatiseras. Genom att använda stigma tillsammans med kritisk diskursanalys kunde 

vi på ett ingående och kritiskt sätt granska hur användarna framställdes. Genom kritisk 

diskursanalys kan man synliggöra strukturer i text och ställa sig kritisk till dem, något 

som kanske var särskilt viktigt i analysen av hur användarna stigmatiseras.  

 

De metoder som vi använde oss av har stora skillnader. Att använda kritisk 

diskursanalys som metod har likheter med andra metoder som textanalys. Det finns 
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flera analysverktyg som kritisk diskursanalys bidrar med och vi hade inte möjlighet att 

använda alla. De analysverktyg som vi använde oss av var intertextualitet, 

interdiskursivitet, ordval samt till viss del även metaforer, nominalisering och 

transitivitet. Verktygen gav oss möjlighet att se texten med kritiska ögon. Vi valde 

också att frångå Norman Faircloughs rekommendationer att närläsa ett mindre antal 

texter ur materialet för att på så vis göra ett stickprov (Fairclough 1992 s. 230). Istället 

valde vi att närläsa hela vårt material och lyfta fram exempel ur flera texter. Detta 

arbetssätt var tidskrävande men vi menar att vår analys är mer empirinära på grund av 

detta beslut. Vi tog också beslutet att presentera vår analys av de två första 

analysnivåerna av mediedebatten och vår analys av intervjumaterialet separat, eftersom 

vi menar att materialet skiljer sig åt tidsmässigt. Innehållsmässigt har det dock flera 

beröringspunkter och delarna belyser varandra på ett sätt som kanske hade blivit 

tydligare om de presenterades tillsammans. Att kombinera textnivå med diskursiv 

praktik tror vi underlättar läsningen. Att vi valde att presentera den sista analysnivån, 

social praktik, utifrån både mediedebatten och intervjumaterialet hoppas vi dock bidrar 

till att belysa båda materialen så att det blir tydligare hur de samspelar. 

 

Kvalitativ intervju är en metod som det tar lång tid att bemästra, informanterna är 

individer som uttalar sig olika om olika sätt och öppnar sig mer eller mindre. Det är 

inte bara svårt att genomföra intervjuer utan det är också svårt att analysera 

transkriberade intervjuer. Människors uttalanden påverkas av mycket och är ofta 

genomtänkta i mindre utsträckning än debattartiklar. Vi har därför försökt analysera 

intervjumaterialet så empirinära som möjligt och aktivt resonerat kring intervjuareffekt 

och andra etiska ställningstaganden. 

 

Denna studies resultat överensstämmer till stor del med den från tidigare forskning. 

Delar av den ideologiska diskurs som Joacim Hansson observerade i folkbibliotekens 

utveckling (1998) uppfattar vi lever kvar i diskurser om folkbiblioteket. Vi menar också 

att de sätt som den oönskade användaren beskrivs i vårt material korresponderar med 

hur oönskade användare beskrivits och skrivits om i tidigare forskning. Detta är kanske 

överraskande då den forskning vi använt oss av för att undersöka hur den oönskade 

användaren beskrivs till stor del är amerikansk och publicerades runt millennieskiftet 

(Chelton 2002; Blessinger 2002; Pease 1995). Inledningsvis trodde vi att forskningens 

ålder kunde komma att utgöra ett problem men nu menar vi att åldern på forskningen 

istället belyser hur diskurser om oönskade användare reproduceras. 

 

Vi tog stort intryck av Åse Hedemarks (2009) diskursanalys och det är också här vårt 

resultat skiljer sig från tidigare forskning. Att vårt material skiljer sig från Hedemarks 

kan bero på att vi har använt det mycket aktivt och därmed skapat tydliga 

förhållningssätt gentemot de diskurser hon identifierar. Mycket i Hedemarks (2009) 

forskning stämmer överens med vår studie, exempelvis kan vi se att de diskurser hon 

identifierar finns närvarande i vårt material. Hedemark menar dock att användarens 

självförbättrande projekt och bibliotekens roll för lärande och bildning är element som 

hör till den informationsförmedlande diskursen (ibid. s. 116-117, 151-152). Vi menar 

att de elementen i vårt material istället är förknippade med en boklig diskurs. Enligt 

Hedemark försvinner också allaktivitetsdiskursen från mediedebatter om bibliotek efter 

70-talet (ibid. s. 151). Vi menar att allaktivitetsdiskursen finns närvarande i vårt 

material, även om den förlöjligas och kan sägas vara relativt perifer. 
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Vår studie bidrar till forskningen genom att visa hur en samtida mediedebatt framställer 

folkbiblioteket, dess användare och dess personal och vilka konsekvenser de 

framställningarna kan leda till. Vi har även utfört intervjuer med bibliotekspersonal om 

hur de tolkat och tagit emot mediedebatten vilket kan visa på vilka konsekvenser en 

specifik mediedebatt kan få i biblioteksrummet, vilket ger en dimension som vi kan 

sakna i övrig diskursanalys. Enligt vår vetskap har få studier utförts som fokuserat på 

mediedebatter som, i samma utsträckning, som stökdebatten utger sig för att identifiera 

problematiska användare. Genom att visa hur vissa användare tilldelas tribala stigman 

kan vi bidra till forskningen genom en ökad medvetenhet för hur språkbruk 

reproducerar förväntningar. Genom en kombination av kritisk diskursanalys, 

institutionsteori och Goffmans teori om stigma har vi även skapat ett teoretiskt ramverk 

som kan bidra till forskningen då kombinationen oss veterligen inte har utförts tidigare. 

 

Avslutningsvis vill vi ta upp några framtida forskningsområden utifrån denna uppsats. 

För att göra en studie av mediedebatten som har ett bredare empiriskt material kan man 

göra en studie av debatten genom fler medieformat än de vi använder i den här 

uppsatsen, som till exempel sociala medier eller TV-inslag. Genom att analysera 

sociala medier hade man kunnat fokusera på allmänhetens perspektiv på biblioteket 

och vad det ska vara. En möjlighet hade också kunnat vara att göra en analys av 

debatten som baseras på ett större empiriskt material bestående av fler intervjuer med 

många bibliotekarier och därmed bara ha ett bibliotekarieperspektiv. Ett sådant 

perspektiv hade möjliggjort en analys av hur bibliotekarierna uppfattar sin arbetsmiljö 

och hur de ser på vad biblioteket ska vara, I en sådan studie hade en analys av vilka 

olika styrande krafter som påverkar hur bibliotekarena ser på biblioteket, som till 

exempel bibliotekarieutbildningen varit möjlig. I avsnittet 6.4 Biblioteket som agent 

och de försvunna bibliotekarierna, visar vi på hur bibliotekspersonal försvinner i 

texterna från mediedebatten till förmån för biblioteket. I avsnitt 7.4.2 Identifikation, 

visar vi på hur informanterna på ett liknande sätt använder sig av begreppet biblioteket 

på ett sätt som gör det svårt att skilja mellan vad som är deras yrkesroll och vad som är 

institutionen. Vi menar att det är viktigt att fortsätta forska på hur bibliotekarien 

osynliggörs och hur de osynliggör sig själva både i intern och extern kommunikation. 

Genom att ha ringat in den tidigare forskningen om användarna menar vi att det behövs 

fler studier om användarna och speciellt hur man pratar om de oönskade användarna, 

det finns studier om detta men vi uppfattar det som om många av de studier som finns 

om ämnet är daterade. 
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debatten pågick? 

·       Har debatten varit viktig för dig? på vilket sätt? 

Tema: yrkesroll i relation till debatten 

·       Hur uppfattar du att bibliotekarier framställs i debatten? kan du beskriva 

bilden/bilderna som ges av biblioteket? 

·       Stämmer den bilden överens med din bild av verkligheten? 

·       Om inte, vad tror du att skillnaderna beror på? 

Tema: biblioteket i relation till debatten 

·       Hur uppfattar du att biblioteket framställs i debatten? Kan du beskriva 

bilden/bilderna som ges av biblioteket? 

·       Hur tycker du att den bilden stämmer överens med hur det ser ut på ditt bibliotek? 

·       Om du har en övergripande bild av hur det ser ut på bibliotek i Sverige, stämmer 

den bild du får av debatten överens med den bilden? 

Tema: användaren i förhållande till stökdebatten 

·       Hur uppfattar du att användarna framställs i debatten? Kan du beskriva den 

bilden/bilderna som ges av användaren? 

Tema: avslutning 

·       Upplever du att bibliotekarierna, biblioteken och användarna blir framställda på 

ett rättvist sätt i debatten? 

·       Har ni diskuterat debatten på din arbetsplats? 

·       I så fall hur tycker du att den gängse uppfattningen om debatten ser ut på din 

arbetsplats? Har ni haft olika åsikter om debatten på din arbetsplats? 

·       Om inte, varför tror du att ni inte diskuterat debatten? 

·       Upplever du att ni förändrat er syn på/hur ni pratar om/bemötandet av användare 

efter debatten? 

·       Är det något mer du vill tillägga? 

·       Har du några frågor eller funderingar? 
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Bilaga 3: Intervjuer  
 

2016-03-18 Intervju med informant A  

2016-03-23 Intervju med informant B  

2016-03-29 Intervju med informant C 

2016-03-31 Intervju med Informant D 

2016-04-05 Intervju med informant E 

 


