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The aim of this thesis is to examine a debate about the public library that took place in Swedish newspapers and other 
media channels during the summer and autumn 2015. The debate centered around questions regarding what the public 
library is, what it should be and to whom it should be for. A main concern formulated within the debate was that there is 
an increasing problem with noisy, threatening and violent groups of adolescents in the nations libraries – especially 
libraries situated in deprived areas. 
 The main questions posed in this study are: which images of the public library can be found in the debate, who are        
given the possibility to express these images and in which ways are discursively discriminating structures established 
within the debate. The purpose of the study is also to consider which implications the result of the analysis may have for 
library services. 
 The theoretical and methodological framework is based on Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s discourse        
theory. Additional theoretical concepts include stereotyping, exclusion and the concept of the Other. The empirical 
material consists of 34 articles derived from a number of media platforms, including newspapers and social media. 
 The analysis shows that certain relations of power permeate the debate. While librarians and journalists are offered        
great possibilities to express and control their own views, other groups are primarily spoken of and their perspectives 
are mediated through others. Furthermore, adolescent gangs are constructed as a stereotype and is continually associated 
with problems. Their perspectives are largely excluded and/or considered unimportant. The stereotyping and exclusion 
of adolescents, especially those belonging to racial minorities, stand at risk to result in the normalisation of 
discriminating practices. This concern also applies to the library practice since negative stereotypes may affect the way 
certain adolescents are though about and treated by librarians and other library visitors. 
 This is a tho years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.        !
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Inledning 

Under sommaren och hösten 2015 förs en biblioteksdebatt i svenska medier som 
föranleds av nyheten att biblioteket i Hässelby villastad tvingats ta beslutet att be-
gränsa sina öppettider på grund stökiga ungdomsgäng. I artikeln ”Social oro ger 
stök på bibblan” plockar journalisten Paulina Neuding upp nyheten och lägger till 
fem andra notiser och tidningsklipp som rapporterar om stök och bråk på folkbib-
liotek runt om i landet under de senaste fem åren för att påvisa att det rör sig om 
ett nationellt problem.  Fram träder en mediabild av biblioteket som akut hotat av 1

stökiga, trakasserande och våldsamma ungdomsgäng. Den amerikanska bib-
lioteksforskaren Anthony Bernier (2011) beskriver en liknande utveckling: 

While the nostalgic might long for the day in which newspapers and broadcast media simply 
covered library summer reading programs and art contests, a new depiction of libraries–par-
ticulary those in urban areas–as potential sources of youth danger har emerged and is gaining 
regular status in media-story rotation.  2

Det ansatta biblioteket väcker starka reaktioner bland de debatterande i de svenska 
medierna och majoriteten efterlyser krafttag mot ungdomarnas stökande.  Ett antal 3

andra debattörer menar istället att bibliotekets viktigaste uppgift är att vara öppet 
och att det därför vore fel att exkludera ungdomsgängen.  Det som aktualiseras är 4

på så sätt frågan om vad biblioteket egentligen är, vilken som är dess huvudsakli-
ga funktion och vilka eller vilkas behov det i första hand bör fylla. Besvarandet av 
dessa frågor har betydelse för hur folkbiblioteket och dess tjänster utformas. 
Dessutom påverkar mediabilder och dominerande uppfattningar biblioteksperson-
als sätt att betrakta och bemöta olika användargrupper. 
 Inom debatten förekommer ett antal olika sätt att beskriva verkligheten. Av       
vissa debattörer framställs ungdomsgäng som ansvariga för det merparten av bib-
lioteksstöket, medan andra lyfter fram statistik som pekar på motsatsen. Det så 
kallade ungdomsgänget i Hässelby anklagas för respektlöshet och för att ta plats 
från besökare som är på biblioteket för att till exempel läsa och studera.  I inter5 -
vjuer säger unga ur den utpekade gruppen att de inte är där för att ställa till med 
problem, utan att de söker sig till biblioteket eftersom det är den enda avgiftsfria 
och uppvärmda plats som de kan befinna sig på tillsammans.  6

 Berger och Luckmann skriver i The Social Construction of Reality (1996) att       
begrepp såsom verklighet och kunskap är socialt relativa: ”[w]hat is ’real’ to a Ti-
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betan monk may not be ’real’ to an American businessman. The ’knowledge’ of 
the criminal differs from the ’knowledge’ of the criminologist.”  Vad som är sant 7

för de unga i Hässelby skiljer sig med andra ord från vad som till exempel är sant 
för vissa bibliotekarier som uttalar sig i debatten. Det jag är intresserad av att un-
dersöka är inte ’sanningshalten’ i dessa olika verklighetsuppfattningar, utan hur 
olika sanningar är konstruerade och vilka konsekvenser dessa konstruktioner får 
för de grupper som talar respektive omtalas i debatten och i förlängningen för bib-
liotekspraktiken.  

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är i ett första steg att undersöka vilka föreställningar om bibliotek som 
framkommer i debatten och vilka som får utrymme att uttala sig. Vem har makt att 
konstruera verkligheten? Och på vilkas bekostnad? I ett andra steg vill jag analy-
sera hur kategorin ’stökiga ungdomsgäng’ konstrueras som ett ’dem’ som står i 
opposition mot och hotar ett ’vi’. Min hypotes är att det inom debatten förekom-
mer diskursiva mönster som är relaterade till en större massmedial kontext i 
vilken vissa samhälleliga grupper utsätts för strukturell diskriminering.  
 Utifrån dessa aspekter är mina frågeställningar:       !
• Vilka föreställningar om bibliotek förekommer i debatten? 
• Vem får utrymme att uttala sig? 
• På vilka sätt förekommer diskursiv diskriminering i debatten? !
Slutligen vill jag utifrån analysen av dessa frågeställningar se vilka konsekvenser 
detta får för hur och för vilka biblioteket och dess tjänster utformas. En sista 
frågeställning lyder därför: !
• Vilka konsekvenser får detta i bibliotekspraktiken? !
För att söka svar på dessa frågeställningar har jag gjort en diskursanalytisk studie 
av material hämtat från stora etablerade medieplattformar, såsom dags-, kvälls-
press och radio. Jag har även undersökt material från alternativa plattformar, så-
som sociala medier och kommentatorsfält, för att få ett analysmaterial i vilket en 
pluralitet av röster kommer till tals. 

!
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Medias betydelse 
En central utgångspunkt för föreliggande uppsats är att medier och journalistik 
påverkar vår uppfattning om världen och verkligheten. Det handlar dels om något 
som inom medieforskningen kallas för mediernas makt över dagordningen. Teorin 
bygger i stort på att det finns ett samband mellan vilka frågor och problemformu-
leringar som får stort medieutrymme och vilka frågor som medborgarna uppfattar 
som angelägna.  Detta innebär att medier och journalistik är belagda med särskild 8

makt att välja och bereda utrymme för olika problemformuleringar. Medias makt 
handlar dessutom om hur verkligheten framställs eller gestaltas. Utifrån ett so-
cialkonstruktionistiskt perspektiv är det inte möjligt för medier att objektivt spegla 
verkligheten. Alla former av val som hör samman med journalistisk praktik – ord-
val, urval och perspektivval – medverkar till att konstruera verkligheten på ett 
visst sätt. Gestaltningen har alltså betydelse för hur medborgarna uppfattar de 
händelser, frågor och samhällsförhållanden som rapporteras i media.   9

 I samband med internets och digitala mediers utbredning har medborgarna       
getts större möjligheter till interaktivitet. Flera forskare har uppmärksammat so-
ciala mediers potential att göra det offentliga samtalet mer pluralistiskt och ge 
medborgarna större makt att formulera vilka problem som ska finnas på dagord-
ningen. Andra forskare påpekar istället att det finns få empiriska undersökningar 
som faktiskt visar på större interaktivitet och att medborgares roll i det journalis-
tiska samtalet ofta betraktas som perifer. Medborgares inlägg ägnas förhållandevis 
lite uppmärksamhet, såväl av journalister som av medborgarna själva.  10

 En annan viktig skillnad mellan medborgare och journalister är tillgången till       
och kunskapen om medieplattformar. Båda har lika stor möjlighet att till exempel 
skapa ett Twitter-konto eller skriva en kommentar. Däremot är möjligheten att 
publicera en debattartikel på en stor dagstidning begränsad. Journalistens tillgång 
till plattformar med stor spridning är alltså större än medborgarens. Deras delta-
gande i det offentliga mediala samtalet sker därmed på olika villkor.  
 Stridande uppfattningar om verkligheten aktualiseras särskilt tydligt i mediala       
debatter. Men olika aktörer, till exempel journalister respektive medborgare, de-
batterar alltså utifrån olika förutsättningar och med olika stora möjligheter att nå 
genomslag. Det är utifrån denna förståelse av medias betydelse, makt och villkor 
som jag tar avstamp i denna undersökning.  

!
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Disposition 
För att ge läsaren en tydlig bild över undersökningens upplägg redogörs här för 
uppsatsens disposition. I det inledande avsnittet har jag ringat in de aspekter av 
debatten som jag avser problematisera samt sammanfattat dem i ett antal 
frågeställningar. 
 I avsnittet Tidigare forskning beskriver jag uppsatsens forskningsmässiga          
sammanhang och bakgrund. Ett par betydelsefulla forskningsexempel som inrik-
tas på biblioteksdebatter, användardiskurser eller medialt diskriminerande mönster 
lyfts fram. 
 Teori, metod och tillvägagångssätt inleds med de teoretiska utgångspunkter          
som ligger till grund för undersökningen. Först presenteras Foucaults maktbe-
grepp, vilket ramar in hur jag förstår de maktrelationer och -strukturer som formas 
inom debatten. Dessutom beskrivs centrala resonemang och begrepp ur Laclau & 
Mouffes diskursteori. Slutligen redovisas de teoretiska begrepp som används i 
studiet av diskursivt diskriminerande mönster. Därefter problematiserar jag den 
socialkonstruktionistiska forskarrollen, vilket följs av en beskrivning av den tre-
fasiga analysmodell som strukturerar undersökningen. Jag redogör även för mitt 
övergripande tillvägagångssätt. Slutligen görs en genomgång av det undersökta 
materialet och därefter beskriver jag referensapparaten. 
 Avsnittet Undersökning och analys är uppdelad i tre faser, i enlighet med          
analysmodellen. I den första fasen undersöks antagonistiska verklighetsuppfat-
tningar. I den andra fasen fokuserar jag på subjektpositioner samt vilka som 
kommer till tals och vilka som enbart eller huvudsakligen förekommer såsom om-
talade. I den tredje fasen undersöker jag på vilket sätt diskursivt diskriminerande 
strukturer förekommer i debatten. 
 I den Avslutande diskussionen förs en bredare diskussion kring analysresultat      -
en och vilka konsekvenser dessa kan få i bibliotekspraktiken.  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Tidigare forskning 

Det primära forskningssammanhanget för undersökningen utgörs av tidigare 
diskursanalytiska studier som undersöker föreställningar om folkbibliotek eller 
som problematiserar synen på användare, i synnerhet användargruppen ungdomar. 
Eftersom min undersökning till en något mindre del även ägnas åt att studera me-
dialt diskriminerande strukturer görs en kortare översikt över relevant forskn-
ingsmaterial för detta område i slutet av avsnittet. 

Diskursanalytisk forskning inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap 
Diskursanalys var länge en förhållandevis sällsynt metod inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningsfältet. Detta uppmärksammades 1994 av 
Bernd Frohmann som i artikeln ”Discourse Analysis as a Research Method in Li-
brary and Information Science” bland annat framhåller diskursanalysens potential 
att avtäcka institutionellt fastlagda diskursiva praktiker. Det rör sig till exempel 
om att påvisa den konstruerade naturen hos diskurser som låser fast användare i 
bestämda identiteter så att dessa framstår som objektiva och neutrala.  11

 Sedan dess har användningen av diskursanalytiska perspektiv ökat. Det har         
till exempel använts för att studera hur föreställningar om bibliotek, användare 
och information konstrueras diskursivt. Bland dessa betraktar jag framförallt 
studier inriktade på massmediala biblioteksdebatter och diskurser om bibliotek-
sanvändare som relevanta för min undersökning. 
 Ett centralt exempel är avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket (2009) i       
vilken Åse Hedemark analyserar ett antal svenska mediala biblioteksdebatter mel-
lan åren 1970 till 2006. Utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt som fram-
förallt utgår från Michel Foucaults begreppsliga ramverk kan Hedemark utmön-
stra tre diskurser: den bokliga diskursen, allaktivitetsdiskursen och den informa-
tionsförmedlande diskursen. Hedemark kan vidare se hur vissa diskurser är 
dominerande under vissa decennier och på så vis måla en karta över diskursernas 
historiska utveckling under det sena 1900- och tidiga 2000-talet.  12

 Inom den bokliga diskursen betonas bibliotekets roll som bevarare, både av       
böcker och av abstrakta och ofta traditionella värden. I den informationsförmed-
lande diskursen är bibliotekets viktigaste funktion att syssla med informations-
förmedling av en mängd olika medier. Allaktivitetsdiskursen präglas slutligen av 
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en syn på biblioteket som någonting mer än enbart ett rum för böcker och 
läsning.  13

 En liknande analys som däremot är begränsad till att undersöka en enskild       
debatt är masteruppsatsen Det älskade biblioteket: En diskursanalys av debatten 
kring Malmö stadsbiblioteks visioner (2010) av Frida Carlgren och Charlotta Ek-
man. Debatten som åsyftas i uppsatsens titel handlar i stort om vilken roll bib-
lioteket bör ha, vilka värden det bör bevara och beskydda samt hur det framtida 
biblioteket ska se ut. Carlgren och Ekman gör en diskursanalytisk studie av debat-
tinlägg, läsarkommentarer och strategidokument och kommer fram till att de me-
diala inläggen kan delas upp i två diskurser: bevarandediskursen och förändrings-
diskursen. Dessa diskurser delar flera drag med de tre diskurserna som identifieras 
i Hedemarks studie. Inom bevarandediskursen ses biblioteket som någonting fast 
som inte förändras trots att resten av samhället gör det. Bibliotekets värde anses 
bestå av att det förmår bevara och beskydda traditionella värden som annars går 
förlorade. Enligt Carlgren och Ekman företräds bevarandediskursen i huvudsak av 
användarna. Inom förändringsdiskursen, som istället förs av till exempel 
beslutsfattare och bibliotekarier, är synen på biblioteket mer flytande. För att till-
godose behov som tillkommer genom att samhället förändras, till exempel digitala 
sådana, menar företrädare av förändringsdiskursen att biblioteken måste vara flex-
ibla och föränderliga institutioner.   14

 Jag kommer använda dessa studier som jämförelsepunkter för de föreställ      -
ningar om biblioteket som framkommer i debatten som är föremål för min under-
sökning. Jag vill alltså se om det finns en relation mellan de diskurser som förs i 
debatten om stökiga bibliotek och de diskurser som identifieras av Hedemark re-
spektive Carlgren och Ekman.  
 Ett annat viktigt område i min undersökning är att uppmärksamma hur       
diskurser om användare ser ut och vilka konsekvenser dessa får i den praktiska 
verkligheten. Kimmo Tuominen utgår i artikeln ”User-Centered Discourse: An 
Analysis of the Subject Positions of the User and the Librarian” (1997) från 
Frohmanns resonemang när han demonstrerar hur diskurser i Carol C. Kuhlthaus 
inflytelserika bok Seeking Meaning: A Process Approach to Library Information 
Services (1993) konstruerar subjektpositionerna användare respektive bib-
liotekarie på ett sätt som möjliggör utövandet av makt. Enligt Tuominen leder up-
pställningen av bibliotekarie respektive användare i analogier såsom ’physician/
patient’ och ’adult/child’ till ett ojämlikt maktförhållande. Den användarcentrerade 
forskningen, som bland annat företräds av Kuhlthau, är med andra ord inte fri från 
maktstrukturer eftersom den innebär diskursiva fastlåsningar av såväl användare 
som bibliotekarie.  15
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 Åse Hedemark, Jenny Hedman och Olof Sundin kan se ett liknande makt      -
förhållande etableras i artikeln ”Speaking of users: on user discourses in the field 
of public libraries” (2005). Utifrån artiklar publicerade i bibliotekstidskrifter kan 
de se hur dominerande uppfattningar om användare bland annat bidrar till en 
ojämn fördelning av makt mellan bibliotekarie och användare. De kan även se att 
kategorin ungdomar ofta omtalas som stökiga, högljudda och för många.  
 Ett forskningsexempel som jag funnit mycket användbart för den här studien,       
trots att det inte utgår från diskursanalys, är artikeln ”Representations of youth in 
local media: Implications for library service” (2011) av Bernier. Studien är den 
första som undersöker hur mediabilden av unga påverkar bibliotekarier och bib-
liotekspraktiken. Med hjälp av innehållsanalys kan Bernier se att en stark ma-
joritet av nyhetsrapporteringen i två dagstidningar i Kalifornien främst rapporterar 
om unga i samband med brottslighet och våld. Enligt Bernier finns ett samband 
mellan den negativa mediabilden och bibliotekariers uppfattning om unga som en 
grupp som måste kontrolleras, som är svår att arbeta med och som kräver striktare 
regler.  Även Mary K. Chelton, som intervjuar både bibliotekarier och ungdomar 16

i artikeln ”Behavior of Librarians in School and Public Libraries with Adoles-
cents: Implication for Practice and LIS Education” (1999), kan se prov på att bib-
liotekarier ofta förknippar unga med problem. I en annan artikel, ”The ’Problem 
Patron’ Public Libraries Created” (2002) pekar Chelton på att ungdomar i grupp 
ofta ses som stökiga och att bibliotekspersonal främst riktar in sig på att kon-
trollera dem, snarare än att planera för hur biblioteket kan vända sig till dem.   17

 Hanna Rosén undersöker i masteruppsatsen Den stojande hopen: Diskurser       
om ungdomar i två bibliotekstidskrifter 2005-2010 (2011) utsagor om ungdomar i 
två bibliotekstidskrifter och kan se hur kategoriseringen av ungdomar varierar 
beroende på i vilket sammanhang eller utifrån vilken ytterligare parameter som 
ungdomar betraktas. I ett sammanhang som till exempel berör informationsteknik 
ses ungdomar som kompetenta, men när de betraktas utifrån parametern förort 
kopplas gruppen istället samman med stök.  18

  Sammantaget visar studierna om användardiskurser att det finns en ojämn       
maktfördelning mellan positionerna bibliotekarie respektive användare. Använ-
dargruppen ungdomar betraktas därtill ofta med misstänksamhet, vilket kan leda 
till spänningar och bristande tillit i mötet med bibliotekarien. En fokuspunkt för 
min undersökning är att se vilka maktrelationer som etableras mellan olika typer 
av subjekt – bland annat mellan bibliotekarier och användare – i debatten om 
stökiga bibliotek. Det är även av relevans att se hur bilder av unga framställs och 
vilken relation dessa bilder har till tidigare studier. 
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Medial diskriminering 
Eftersom föreliggande studie även är ämnad åt att undersöka aspekter av diskursiv 
diskriminering har jag funnit tidigare forskning om medial diskriminering an-
vändbar. De studier som jag huvudsakligen förhållit mig till är Ylva Brunes bidrag 
till två statliga utredningar på temat makt, integration och strukturell diskriminer-
ing och artikeln ”Den massmediala förortsdjungeln: Representationer av svenska 
förortsmiljöer” (2004) av Magnus Dahlstedt. Samtliga studier undersöker hur 
stereotypa bilder av vissa grupper konstrueras genom massmedierna. Medan 
Brune undersöker bilder av ’invandrare’ fokuserar Dahlstedt framförallt på fram-
ställningar av förorten.  
 I kapitlet ”Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet” (2006)       
visar Brune bland annat att personer med annan etnisk bakgrund än svensk är un-
derrepresenterade i svensk nyhetsmedia och att de till stor del omtalas i samband 
med brottslighet, vilket bidrar till att skapa en stereotypiserad bild. Studien ”Ny-
hetslogik och främlingssyn i mediernas konstruktion av ’invandrare’” visar vidare 
att journalistens position som objektiv framställare av verkligheten bidrar till att 
stereotypa framställningar framstår som neutrala och sanna. I linje med detta 
menar Dahlstedt att föreställningar om förorten, bland annat som problematisk 
och främmande, bidrar till att bevara en redan polariserad samhällsstruktur. I 
samtliga studier återfinns aspekter av andrafiering, där de som har definitionsmak-
ten konstruerar ’invandrare’ eller ’förorten’ som ’de Andra’. Dessa aspekter är 
centrala för den del av min undersökning som studerar på vilka sätt kategorin 
’ungdomsgäng’ konstrueras utifrån diskriminerande principer.  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Teori, metod och tillvägagångssätt 

Eftersom en huvudsaklig del av mitt undersökningsområde behandlar hur diskurs-
er och kategorier av människor är konstruerade i debatten, har jag valt att använda 
utvalda delar av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteoretiska ramverk 
som grundläggande teori. Dessutom har jag använt Michel Foucaults maktbegrepp 
för att förstå hur makt tar sig i uttryck i relationer och i diskurser. Slutligen har jag 
även applicerat en dimension av kritisk diskursanalys för att få verktyg till under-
sökningen av diskursivt diskriminerande strukturer. 
 Diskursanalytiska perspektiv är att betrakta som ett slags paketlösning, i       
vilken teori och metod hänger samman.  Jag har valt ut de begrepp som jag fun19 -
nit användbara för föreliggande undersökning och därefter konstruerat en 
analysmodell utifrån dessa begrepp. Liknande sätt att bygga upp en diskursana-
lytisk studie återfinns bland annat hos Hedemark, Hedman & Sundin (2005), 
Hedemark (2009) och Rosén (2011). 

Teoretiska utgångspunkter 

Foucaults maktbegrepp 
Foucaults maktbegrepp härrör ur en kritik mot de existerande sätten att karakteris-
era begreppet under det tidiga 1970-talet. En viktig invändning handlar om hur 
makt framförallt betraktades i termer av förtryck och i huvudsak förtryck av ett 
politiskt, ekonomiskt eller juridiskt system.  Enligt Foucault är denna tolkning av 20

makt otillräcklig: ”If power were never anything but repressive, if it never did 
anything but to say no, do you really think one would be brought to obey it?”  21

Maktens effekter bör alltså inte enbart betraktas som negativa. Makt är även en 
generator av till exempel kunskap och diskurser, ”[…] a productive network 
which runs through the whole social body […]”.  22

 Hur utövas då makt? I essän ”The Subject and Power” (2000) skriver Fou      -
cault att makt är en relation mellan människor – individer eller grupper. 

Power exists only as exercised by some on others, only when it is put into action, even 
though, of course, it is inscribed in a field of sparse available possibilities underpinned by 
permanent structures.  23
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Av citatet framgår det att juridiska, politiska, ekonomiska och normativa system 
inte är ovidkommande vid maktutövande, men det är inte dessa som i huvudsak 
bör studeras. Istället bör fokus riktas mot relationens parter. Dessa består av två 
positioner; den som utövar makt och den mot vilken makt utövas.  Makt beskrivs 24

alltså som en akt, något som existerar först när det aktiveras inom en relation. Till 
skillnad från tidigare uppfattningar betraktar Foucault makt som någonting aktivt, 
rörligt och instabilt. Däremot kan vissa maktrelationer resultera i att makt stabilis-
eras och uppträder orörligt och fastlagt, till exempel genom införandet av lagar 
eller politiska system.  25

 Jag betraktar denna maktuppfattning som en förutsättning för studiet av hur       
makt kommer till uttryck i diskurser. Jag intresserar mig även för kopplingen mel-
lan rörlig relationell makt och institutionaliserad eller strukturellt fastlåst ojäm-
likhet. Genom att studera vilka maktrelationer som konstrueras i debatten om 
stökiga bibliotek hoppas jag få förståelse för vilka konsekvenserna i bibliotek-
spraktiken skulle kunna bli.  
 Foucault fördjupar diskursers reglage och maktfunktioner i föreläsningen       
”The Order of Discourse” (1981). Det handlar om olika system av mekanismer 
som kontrollerar produktionen och bibehållandet av diskurser. Det första tredelade 
systemet karakteriserar Foucault som externa utestängningsprocedurer. Dessa 
berör tabun, konstruktionen av oppositionspar samt av distinktioner mellan vad 
som betraktas som sant respektive falskt. Språkliga och ämnesmässiga tabun 
fungerar som ett socialt regelverk för vad som kan/får och inte kan/får sägas i oli-
ka situationer. Det kontrollerar alltså vilka typ av uttalanden som kan och inte kan 
göras inom en diskurs. Upprättandet av oppositionspar lägger istället fokus på 
vem det är som talar och kategoriernas status avgör hur uttalandet tas emot. Till 
detta hör också en strävan efter att skilja sanningar från lögner. Inom en diskurs 
tillkännages olika kategorier av människor olika grad tillförlitlighet. Det vill säga, 
de anses ha olika hög potential att säga ’sanningar’.   26

 Både ordnandet av grupper i hierarkiska oppositionspar och bestämningen av       
subjekts varierande grad av trovärdighet är viktiga för min undersökning. Dessa 
aspekter av Foucaults utestängningsprocedurer har tydliga kopplingar till Laclau 
och Mouffes teorier om subjektpositioner och grupper samt till teorier om an-
drafiering. Jag kommer att belysa dessa aspekter längre fram. 
  
Laclaus & Mouffes diskursteori 
Diskursanalytiska perspektiv har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt synsätt, 
enligt vilket kunskap och världsåskådningar betraktas som sociala konstruktioner. 
Människors sätt att tala och handla är inte essentialistiskt fixerade, utan formas av 
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de sociala och kulturella villkor som omger individer i en viss tid och på en viss 
plats. Människors uppfattningar om världen är med andra ord något som uppstår 
genom sociala processer. Dessa processer handlar till exempel om att komma fram 
till gemensamma sanningar och om att förhandla eller strida om vilka uppfat-
tningar som är sanna respektive falska. Eftersom det socialkonstruktionistiska per-
spektivet förnekar förekomsten av objektiva sanningar, handlar diskursanalysen 
om att upptäcka och analysera diskurser som framställer viss kunskap som objek-
tivt sann.  27

 Det som skiljer olika diskursanalytiska perspektiv från varandra är bland an      -
nat dess sätt att se på diskursers omfång. Laclaus och Mouffes diskursteori 
beskrivs av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips som en av de mest 
renodlat poststrukturalistiska. Laclau och Mouffe menar att diskursbegreppet om-
fattar hela den sociala världen. Diskursteorin har kritiserats på den här punkten av 
forskare som menar att detta perspektiv förnekar existensen av en fysisk verk-
lighet. Men kritiken är missriktad eftersom diskursteorin visst uppfattar både en 
social och en fysisk verklighet. Däremot innefattar diskursteorin föreställningen 
att fysiska objekt får sin betydelse genom det sätt som vi talar om dem och att 
skrivna, tänkta och talade föreställningar kan leda till materiella konsekvenser. 
Hur vi till exempel formulerar och betraktar en viss grupp har politisk och social 
betydelse och styr bland annat över hur vi organiserar det fysiska rummet. Därför 
ses hela den sociala världen som en tillfällig och föränderlig konstruktion skapad 
av diskurser. Diskurser är i sig själva också tillfälliga, föränderliga och omöjliga 
att permanenta eftersom de ständigt ställs mot andra diskurser som kanske 
beskriver ett helt annat sätt att betrakta världen.   28

 Enligt Laclau och Mouffe finns inga fasta eller objektiva betydelser. Däremot       
händer det att diskurser blir så accepterade och naturliga att vi uppfattar dem som 
objektiva sanningar. I de här fallen handlar det om diskurser som inte möter stri-
dande formuleringar och därmed får verka som om det vore den enda möjliga 
formuleringen. Men diskursiva strider är hela tiden möjliga. Det finns alltid andra 
sätt att artikulera verklighetens beskaffenhet. Den kamp som uppstår då två 
diskursers verklighetsuppfattningar krockar kallar Laclau och Mouffe för antago-
nism. Antagonismer upplöses med hjälp av hegemoniska interventioner som ar-
tikulerar om diskursen på ett sätt som gör att de inte längre ligger i konflikt med 
varandra.  Man kan se det som att diskursers stridstillstånd kallas för antagonism 29

medan diskurser som inte möter motstånd betecknas som hegemoniska. 
 Motsatsen till en hegemonisk intervention är dekonstruktion. Genom att       
dekonstruera en antagonistisk diskurs exponeras elementens flytande betydelser.  30

Istället för att hegemonisera tecken – att göra om dem till entydiga moment (ofta 
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på bekostnad av en annan tolkning eller verklighetsuppfattning) – visas tecknens 
obestämbara karaktär upp. Det vill säga: dekonstruktionen demonstrerar att alla 
diskurser är konstruktioner och lägger fram bevis för att det inte finns objektiva 
sanningar eller oupplösliga hegemonier. 
 Min avsikt är att identifiera vilka antagonismer och hegemonier som finns i       
debatten om stökiga bibliotek. Debatter är i sin konstitution antagonistiska, men 
diskurser eller utsagor som till stor del dominerar debattinläggen kan ändå betrak-
tas som hegemoniserade. Ett exempel ur den undersökta debatten är att problem-
formuleringen ’ungdomsgäng står för merparten av stöket på Sveriges bibliotek’ 
till stora delar framställs som en objektiv sanning. Genom att dekonstruera denna 
och andra utsagor som stämplas som sanningar hoppas jag kunna blottlägga makt-
strukturer i debatten. !
Diskursens beståndsdelar 
För att beskriva vad diskurser består av använder sig Laclau och Mouffe av be-
greppet tecken. Begreppet går i linje med Laclaus och Mouffes diskursbegrepp 
som inte enbart omfattar språkliga företeelser, utan alla sociala praktiker. Tecknen 
kan vidare delas upp i två kategorier: element och moment. Element är tecken vars 
betydelse ännu inte fixerats. De är förhandlingsbara och mångtydiga och kan be-
tyda olika saker i olika diskurser. Elementen blir till moment när deras betydelse 
tillfälligt fixeras. Som exempel använder Winther Jørgensen och Phillips tecknet 
kropp och hur det får sin betydelse först när det placeras inom en viss diskurs och 
sätts i relation till andra tecken inom den diskursen. Inom den medicinska 
diskursen fylls kropp med en viss betydelse och i en kristen diskurs blir bety-
delsen en annan. Laclau och Mouffe anammar alltså ett strukturalistiskt sätt att se 
på betydelse, där ett teckens betydelse bestäms genom de relationer tecknet har till 
andra tecken inom ett bestämt system (eller en bestämt diskurs).   31

 Eftersom tecken är föränderliga och omöjliga att permanent låsa fast, sker       
ständigt diskursiva kamper om hur teckens betydelser ska bestämmas – och i för-
längningen hur världen ska betraktas, tolkas och hanteras. Vid en diskursteoretisk 
analys undersöks just denna kamp, ofta begränsad till en viss domän, ett antal 
diskurser eller en specifik konfliktyta. Tecken som är placerade i stridens hetta – 
som är centrala för den diskursiva kampen – kallar Laclau och Mouffe för flytande 
signifikanter.   32

 I min undersökning kommer jag att fokusera på elementen ungdomsgäng, stök       
och bibliotekets roll. Som flytande signifikant har jag identifierat begreppet inklu-
sion. Bestämningen av dessa begrepps innebörd är avgörande för vilka verklighet-
suppfattningar debattens stridande parter framför. !
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Subjekt, representation och grupper 
Ett centralt begrepp för min undersökning är subjektpositioner. I linje med kon-
struktionismen definierar Laclau och Mouffe begreppet subjekt som en tillfällig 
position konstruerad av och inom ett diskursivt system, snarare än en essentialis-
tiskt sammanhållen identitet. Subjektpositionen existerar alltså inte förrän den 
blivit formulerad som möjlig inom den avgränsade diskursen.  Subjektpositioner 33

är, precis som diskurser, inte möjliga att nåla fast. Antagonistiska diskurser kan 
försöka placera subjektet i flera positioner simultant. Subjektpositionerna kan vara 
individuella eller kollektiva. De sistnämnda bildas då flera individer samlas under 
en och samma subjektposition. Eftersom gruppen inte kan tala som ett kollektiv 
representeras dess gemensamt överenskomna verklighetsuppfattning och stånd-
punkter av enskilda subjekt.  I debatten om stökiga bibliotek representeras till 34

exempel yrkesgruppen bibliotekarier av enskilda debatterande bibliotekarier.  
 En annan aspekt av representation är när en grupp representeras helt eller       
delvis av en annan grupp. När de inom en diskurs endast eller i huvudsak 
framträder som omtalade istället för talande, som objekt istället för subjekt. Ed-
ward Said (1978) beskriver hur bilden av den orientaliska kvinnan är en represen-
tation skapad av en inflytelserik europeisk man. 

There is very little consent to be found, for example, in the fact that Flaubert’s en-
counter with an Egyptian courtesan produced a widely influental model of the Orien-
tal women; she never spoke of herself, she never represented her emotions, presence, 
or history. He spoke for and represented her.  35

Exemplet belyser hur representation kan ske utan den representerades medgivande 
och resultera i stereotypa föreställningar om individer och grupper. Stereotypen 
behöver dessutom inte ha någonting med den representerades egna upplevelser att 
göra. Både stereotypiseringar och bildandet av grupper innebär en reducering av 
identifikationsmarkörer. Med andra ord, subjekten reducerar det sätt på vilket det 
skulle kunna identifieras genom att framhäva vissa drag som är gemensamma för 
gruppen och ignorera andra som inte är relevanta för gruppbildningen. Det är här 
viktigt att poängtera att gruppbildning sker genom att formulera eller bestämma 
vad gruppen är och vad gruppen inte är. Det är alltså i sig en polariserande praktik 
som bygger upp ett ’vi’ som existerar eftersom det utesluter och skiljer sig från ett 
’dem’. Att anta en identitet eller ingå i en grupp är således inte en helt och hållet 
frivillig praktik eftersom diskurser ofta inkluderar tilldelandet eller pådyvlandet 
av identiteter på andra.  Enligt Jacques Derrida (1981) är binära oppositioner så36 -
som ’vi’ och ’dem’ med få undantag hierarkiskt ordnade, vilket innebär att den ena 
delen i paret betraktas som överordnad den andra: ”[…] in a classical philosophi-
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cal opposition we are not dealing with a peaceful coexistance […] but rather with 
a violent hierarchy.”  37

 Som jag nämnt i avsnittet om Foucaults maktbegrepp, menar Foucault att det       
finns betydande maktaspekter kopplade till konstruktionen av subjekt. Det handlar 
bland annat om hur människors objektifieras genom att placeras in i kategorier. På 
samma sätt som den tidigare nämnda identiteten ’vi’ bygger på en polarisering av 
’dem’, paras kategorier som står i opposition mot varandra samman, till exempel 
brottslingar och laglydiga. För att studera vilka dimensioner av makt som kommer 
i uttryck i oppositionen måste vi, enligt Foucault, ta reda på vilka betydelser 
samhället lägger i kategorierna. För att förstå vad som menas med laglydighet 
måste vi alltså även studera vad det innebär att vara brottslig.  Till detta hör La38 -
claus och Mouffes begrepp ekvivalenskedjor. För att studera subjektpositioners 
innebörd undersöks de kännetecknande drag som olika diskurser tillskriver posi-
tionen. Det ekvivalenta konstitueras i förhållande till det som skiljer subjektposi-
tionerna från varandra och därför är dessa kedjor flytande och föränderliga 
beroende på hur diskurser artikuleras.  Ekvivalenskedjorna fungerar vidare som 39

en (tillfälligt artikulerad) ram för hur vi uppfattar människor inom subjektpositio-
nen - och hur dessa uppfattar sig själva. 

This form of power that applies itself to immediate everyday life categorizes the in-
dividual, marks him by his own individuality, attaches him to his own identity, im-
poses a law of truth on him that he must recognize and others have to recognize in 
him.  40

Genom att, i Foucaults termer, märka individer och stänga in dem i en bestämd 
identitet utövas makt över dem. De tvingas in i en kategori där vissa kännetecken 
får representera samtliga individer inom kategorin. I min undersökning är det till 
exempel viktigt att ta reda på vad som ingår i kategoriseringen av ’de stökiga’ och 
vilka konsekvenser denna kategorisering medför. Dessutom är det intressant att 
studera hur debattens andra subjektpositioner ekvivaleras och förhåller sig till 
varandra. !
Diskursiv diskriminering, andrafiering och stereotypisering 
Om diskursteoretisk analys främst ägnas åt upptäckandet och dekonstruktionen av 
antagonismer och hegemoniserade sanningar, undersöker kritisk diskursanalys 
istället de strategier som används för att neutralisera diskurser. Jag kommer även 
tillföra denna dimension av diskursanalys, men begränsat till den del av min 
studie som undersöker diskursivt diskriminerande mönster. 
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 Ett centralt begrepp för att förstå diskursiv diskriminering är andrafiering.       
Andrafiering bygger enligt Michael Pickering (2001) på en ojämlik maktrelation, 
där den som andrafierar besitter en privilegierad position. Genom att ta definition-
smakten från underordnade grupper kan de som andrafierar konstruera föreställ-
ningar om de underordnade så att den hierarkiska relationen kvarstår. Andrafiering 
innebär med andra ord strukturella fördelar för de som andrafierar.  Andrafiering 41

sker ofta omedvetet och som en direkt konsekvens av att en grupp försöker 
definiera sig själva. Varje bestämning av vad ’vi’ är innebär en växelverkande 
bestämning av vad ’vi’ inte är och således vad 'de Andra' är. Jean-Paul Sartre har 
beskrivit det som att ”[…] I need the Other in order to realize fully all the struc-
tures of my being.”  42

 En förutsättning för att andrafiering ska bli gällande (och således fördelaktig        
för de som andrafierar) är att kontrollera ’de Andras’ röst; antingen så att den är 
och förblir ohörd eller så att enbart uttalanden som går i linje med den dominanta 
diskursen släpps fram.  Det är därför vanligt att medlemmar ur den andrafierade 43

gruppen förvägras möjlighet att tala och/eller att deras erfarenheter istället me-
dieras genom någon annan.  Stephen Harold Riggins (1997) beskriver kon44 -
sekvenserna av detta: 

When one voice speaks for another, it is inevitable that the opinions of those who are under-
represented, appropriated, or silenced will be inaccurate to some extent. Even direct quota-
tions can be distorted through recontextualization.  45

När en grupps röst eller sätt att formulera ett problem antingen exkluderas eller 
medieras genom någon annan uppstår en form av diskursiv diskriminering som 
Kristina Boréus (2005) kallar för utestängning.  Denna aspekt av diskriminering 46

är intressant för min undersökning eftersom jag vill studera hur olika gruppers 
utrymme skiljer sig åt.  
 En annan aspekt av andrafiering som tas upp av Stuart Hall (1997) är att den       
ofta åtföljs av stereotypa föreställningar om 'de Andra'. En stereotyp kan beskrivas 
som en reducerad karakterisering av en grupp i ett fåtal överdrivna drag. Dessa 
drag framställs ofta som essentiella, oföränderliga och neutrala.  Skillnaden mel47 -
lan kategorier och stereotyper kan förstås utifrån att de förra är flexibla, medan de 
senare är fixerade. Kategorier är att betrakta som ett kognitivt verktyg med vilket 
vi sorterar våra intryck av världen. Eftersom våra intryck är föränderliga och 
ständigt byggs på eller omvandlas har kategoriseringen en rörlig och flexibel 
karaktär. Stereotypisering handlar istället om att upprätthålla och fixera ideolo-
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giska strukturer.  Precis som det inom diskurser sker kamper om att fixera bety48 -
delser är stereotypisering en slags kamp om att reducera grupper så att de förstås 
på ett bestämt sätt – och att detta sätt att förstå gruppen framstår som naturligt och 
objektivt sant. Det är till exempel denna neutralisering av skillnader som gör 
stereotyper effektiva. Genom att avvikande drag betraktas som absoluta och sanna 
motiveras och neutraliseras ojämlika strukturer.   49

 Stereotyper är ofta motsägelsefulla. Som exempel ger Riggins hur judar har       
anklagats för att både vara kommunister och kapitalister, för att samtidigt vara för 
moderna och för traditionella. Stereotypa föreställningar om 'de Andra' fungerar 
som ett sätt att uppmärksamma skillnader mellan människor och arbetar på ett 
maktplan för att dessa skillnader ska erkännas. De stärker också ’vi:ets’ gemen-
skap och uppfattning om sig själva som ’normala’. De skapar tydliga avgrän-
sningar för vad som bör betraktas som normalt respektive avvikande, som accept-
abelt respektive oacceptabelt.  50

 Slutligen är andrafiering, stereotypisering och utestängning att betrakta som       
strategier för att åstadkomma det som är målet för alla diskurser – nämligen att få 
en viss världsbild hegemoniserad och stabiliserad. Avgörandet av vilka kulturella 
normer som bör råda och vad som ska betraktas som normalt för med sig en upp-
sättning konsekvenser som blir acceptabla inom en världsbild, men som kanske 
hade varit oacceptabla inom en annan. Andrafiering, stereotypisering och 
utestängning verkar alltså på olika sätt för att stabilisera maktrelationer som är 
fördelaktiga för vissa grupper, men som normaliserar diskriminering av andra 
grupper. 

Den socialkonstruktionistiska forskarrollen 
Denna undersökning tar avstamp i ett socialkonstruktionistiskt sätt att se på kun-
skap, verklighetsuppfattningar och sanningar. Enligt detta synsätt existerar ingen 
objektiv eller neutral kunskap, utan vårt sätt att se på, förstå och tala om världen 
formas av den sociala och kulturella kontext som vi befinner oss inom. Därför är 
de resultat som produceras inom ramen för denna uppsats inte att betrakta som ett 
försök att göra anspråk på att säga sanningen om den undersökta debatten. Den 
diskurs som konstrueras i denna uppsats är inte kunskapsmässigt mer objektiv 
eller sann än andra möjliga diskurser. Med detta i åtanke, hur ska då jag som upp-
satsförfattare och du som läsare förhålla sig till de resultat och slutsatser som pro-
duceras inom ramen för uppsatsen? 
 Vad gäller resultatens värde har diskursteoretiska perspektiv potential att syn      -
liggöra maktrelationer och diskursivt diskriminerande strukturer. I förlängningen 
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kan dekonstruktionen av neutraliserade diskurser även leda till konkreta förän-
dringar av orättvisa samhällsförhållanden. Det som särskiljer vetenskapliga 
diskurser från andra diskurser är att de som regel förhåller sig till ett antal uttalade 
regler. Winther Jørgensen och Phillips menar att det därför är viktigt att forskaren 
synliggör sitt tillvägagångssätt, tydligt demonstrerar sina teoretiska utgångspunk-
ter och konsekvent visar på argumentationens samband med det empiriska materi-
alet.  Med det sagt är det fortfarande viktigt att ha i åtanke att jag aldrig helt och 51

hållet kan frigöra mig från mitt kulturella och sociala sammanhang eller min upp-
fattning om debatten. Däremot har jag försök göra förutsättningarna och tillvä-
gagångssättet för undersökningen så genomskinliga som möjligt. På så sätt kan 
läsaren förhoppningsvis få en förståelse för de premisser som ligger till grund för 
analysens innehåll samt de resultat som senare kommer att presenteras. 

Analysmodell och tillvägagångssätt 
Min undersökning är upplagd i tre faser. Den första handlar om antagonismer, den 
andra om subjekt och grupper och den tredje om diskursivt diskriminerande struk-
turer. De tre faserna rubriceras av varsin övergripande frågeställning som i det föl-
jande markeras i kursiv. 
 Den första fasen kan sammanfattas av frågan: vilka verklighetsuppfattningar       
stridas det om? Frågan undersöks genom att lokalisera element och vilka olika 
innehåll debattens deltagare kämpar om att fylla dessa med. Winther Jørgensen 
och Phillips beskriver det som att ”lokalisera konfliktlinjerna” eller identifiera var 
i det undersöka materialet som olika verklighetsuppfattningar står ”i ett antagonis-
tiskt motsatsförhållande till varandra”.  52

 I den andra fasen undersöks frågan: vilka talar och vilka blir omtalade? Det       
handlar om att kartlägga vilka subjektpositioner som diskursens deltagare placerar 
sig själva och andra i, men även vilka gruppbildningar som görs och hur de olika 
grupperna representeras. Ett huvudsakligt redskap är utmönstrandet av ekvi-
valenskedjor. Det vill säga att identifiera kedjor av beskrivande attribut som as-
socieras till grupper. 
 Under den tredje fasen sker en fokusering på frågan: vilka diskriminerande       
strukturer förekommer i debatten? Relevant är här kartläggandet av hur ’de stöki-
ga' omtalas. Man kan säga att grunden för denna tredje fas lagts genom den 
föregående fasens undersökning av gruppbildningar och ekvivalenskedjor. Här 
avser jag bygga vidare på denna genom att till exempel undersöka stereotyper, 
utestängning, representation och nedvärdering. 
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 Rent konkret har analysarbetet utgjorts av tre närläsningar av materialet. Varje       
genomläsning har utförts med utgångspunkt i de olika faserna. I den första 
genomläsningen fokuserade jag alltså på att identifiera konfliktlinjer med hjälp av 
de teoretiska begrepp som beskrivits ovan. Genomläsningarnas fokus har dessu-
tom varit att identifiera diskursiva mönster, vilka i den kommande analysdelen 
kommer att illustreras med hjälp av enskilda exempel. Tanken har med andra ord 
inte varit att lyfta fram enstaka förekomster av till exempel diskriminering, utan 
att undersöka vilka mönster som framträder i debatten.  

Undersökt material 
Debatten om stök fördes inom en rad olika medier, bland annat genom debattin-
lägg i dags- och kvällspress och i tillhörande läsarkommentarer. Sveriges radio 
gjorde intervjureportage och flera inlägg på ämnet publicerades med hjälp av so-
ciala medier, i huvudsak på Twitter. Eftersom min undersökning är ämnad att 
kartlägga vilka röster som hörs så har jag arbetat brett vid insamlandet av källma-
terial. Genom att lyfta blicken från enbart traditionella medier har jag kunnat 
inkludera fler perspektiv och teckna en bild av vilka som kommer till tals och vil-
ka som inte gör det. 
 Det jag vill komma åt är det offentliga samtalet – det som så många som       
möjligt kan ta del av. Inlägg publicerade i branschspecifika tidningar, såsom Bib-
lioteksbladet, har jag därför valt att inte inkludera i det undersökta materialet. Jag 
har även valt att fokusera på tidningsartiklar och Twitter-taggar som fått förhål-
landevis stor spridning och/eller många kommentarer. Utifrån dessa kriterier ut-
görs de 34 undersökta artiklarna av 21 artiklar publicerade i någon av de stora 
dags- och kvällstidningarna (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, 
Expressen, Aftonbladet och Göteborgsposten). Fem artiklar utgörs av reportage 
eller intervjuer publicerade på nätet av SVT eller Sveriges Radio.  Tre artiklar 53

består av material hämtat från sociala medier; två Twitter-trådar och ett Facebook-
inlägg med tillhörande kommentatorsfält. I referenslistans ”övrigt-kategori” ingår 
fyra artiklar publicerade i magasinen Forum, Litteraturmagazinet och Magazinet 
Neo och i tre av dessa tillhörande kommentatorsfält. Slutligen har jag även tagit 
med en artikel ur Hässelby tidning, trots att denna faller utanför urvalskriteriet att 
materialet ska ha fått stor spridning. Däremot kommer två olika röster (ungdomar 
och en vakt i Hässelby) till tals i artikeln, röster som är sällsynta eller helt och hål-
let frånvarande i den övriga debatten. Eftersom jag vill fånga flera olika perspek-
tiv har jag valt att inkludera artikeln i analysmaterialet.  
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 Trots rådande urval utgör analysmaterialet majoriteten av de inlägg som ing      -
ick i debatten om stökiga bibliotek, i synnerhet av de artiklar som nådde förhål-
landevis stor spridning. Därför betraktar jag analysmaterialet som representativt 
för de diskurser som fördes i den offentliga debatten om stökiga bibliotek. 
 Innan jag går vidare vill jag understryka att det finns en väsentlig skillnad i       
format och textmässigt utrymme mellan till exempel ett Twitter- och ett debattin-
lägg. Medan en tweet får vara maximalt 140 tecken lång kan ett debattinlägg vara 
betydligt längre. Detta innebär att Twitter-inlägg inte kan innehålla några längre 
resonemang, vilket till viss del gör dem sämre som underlag för en diskursanalys. 
Därför har jag betraktat materialet från Twitter utifrån vilka mönster som 
framträder i särskilda trådar (som i art. 27) eller under en viss hashtag (som i art. 
28). !
Referenser 
Analysmaterialet finns bifogad som en separat lista efter källförteckningen. Den 
är utformad som en numrerad förteckning utifrån 1, medietyp och 2, publicerings-
datum. Till vissa artiklar hör ett kommentatorsfält. Dessa är tydligt markerade i 
artikelförteckningen. Eftersom kommentatorsfält, Twitter-kedjor och Facebook-
kommentarer ständigt kan byggas på med fler inlägg har jag preciserat mellan vil-
ka datum de undersökta inläggen är publicerade och hur många kommentarer/
svarstweet undersökningen avser.  
 Jag har valt att referera till mitt källmaterial med kursiverade fotnoter. Genom       
kursiveringen blir det enkelt att särskilja källmaterialet från den övriga notappa-
raten. Referenserna ser ut på lite olika sätt beroende på vilken typ av material ref-
erensen avser. Referenserna bygger på en grundstam bestående av namn och ar-
tikelnummer. Där det behövs görs ett fåtal tillägg. När det gäller inlägg publicer-
ade på Twitter lägger jag till ”Twitter” och datum. Vid Facebook-kommentarer 
lägger jag till ”Facebook-kommentar” och datum. När referensen avser en inter-
vjupersons svar lägger jag till ”intervjuad i” följt av artikelnummer. Min avsikt 
med preciseringarna är att det tydligt ska framgå vem det är som uttalar sig och på 
vilket sätt, eftersom det är av relevans för mina frågeställningar.  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Undersökning och analys 

Introduktion till debatten om stökiga bibliotek 
Debatten om stökiga bibliotek inleddes den 16 maj 2015 med en artikel i vilken 
journalisten Paulina Neuding menar att det i Sverige finns ett utbrett problem med 
stökiga ungdomsgäng och att det framförallt drabbar områden med utbredd social 
oro. Enligt en bibliotekarie som intervjuats drabbar stöket såväl bibliotekarier som 
biblioteksbesökare – i synnerhet skolelever med invandrarbakgrund som är på 
biblioteket för att studera.  Stadsbibliotekarien Katti Hoflin replikerar att bib54 -
lioteket måste vara en öppen plats och menar att det vore fel att stänga ute ung-
domar, även om de inte är insatta i de koder och outtalade regler som omger bib-
lioteket.  Därefter sker en viss glidning och debatten börjar handla om vilken 55

funktion biblioteket bör ha – om det ska vara ett tyst bibliotek ägnat åt läsning, 
bokutlån och studier eller en öppen plats som inrymmer en mängd olika aktiviteter 
som inte nödvändigtvis är tysta. 
 Ett tiotal bibliotekarier skriver debattinlägg, kommentarer eller hörs genom       
intervjuer i det undersökta materialet. Bland dessa citeras och återkommer Einar 
Ehn, Ellinor Lodin och Katti Hoflin flest gånger. De två förra arbetar på Hässelby 
villastad bibliotek och Hoflin introducerar sig som stadsbibliotekarie på Stock-
holms stadsbibliotek. Ett mindre antal inläggsförfattare uttalar sig uttryckligen i 
egenskap av biblioteksbesökare, huvudsakligen genom intervjuer eller i kom-
mentarer. Majoriteten, 17 av debattinläggen och samtliga sex reportage från SVT, 
Sveriges Radio och Hässelby tidning är skrivna av journalister. Bland dessa refer-
eras det åtskilliga gånger till Paulina Neuding. 
 En annan grupp som är central för min undersökning, men vars röst inte når       
samma spridning i debatten, utgörs av personer som utpekas som medlemmar av 
det stökiga ungdomsgänget i Hässelby. Bland dessa kommer jag framförallt hän-
visa till utsagor från Wasam Jawad och Hani. Jag vill poängtera att jag fortsät-
tningsvis kommer använda benämningen ungdomsgäng eftersom den används 
konsekvent inom debatten, men att jag betraktar denna benämning på gruppen 
som en konstruktion. 
 Utöver dessa engagerar sig också generalsekreteraren för Svensk Biblioteks      -
förening, Niclas Lindberg genom bland annat Twitter och Facebook. Även Karin 
Linder, förbundsordförande på DIK intervjuas vid ett par tillfällen. 
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Den första fasen: Antagonistiska verklighetsuppfattningar 
I detta avsnitt undersöks frågeställningen vilka verklighetsuppfattningar stridas 
det om? Jag har lokaliserat konfliktlinjer i materialet och utmönstrat två huvud-
sakliga diskurser. Jag kallar dessa för tysthetsdiskursen och öppenhetsdiskursen. 
Inom båda diskurser eftersträvas ett inkluderande bibliotek som är till för alla, 
men förutsättningarna för att åstadkomma inklusion formuleras på olika sätt. An-
hängare av öppenhetsdiskursen menar att alla, även de som är högljudda eller 
stökiga, måste ges tillgång till bibliotek. Förespråkare av tysthetsdiskursen anser 
istället att bibliotek som tillåter stökande och högljudda besökare exkluderar per-
soner som är där för att läsa och studera. 
 Elementet inklusion fungerar här som en flytande signifikant, vilken jag an      -
vänt för att mönstra ut två diskursspår. Andra element som är relevanta för de oli-
ka diskurserna är ungdomsgäng, stök och frågor som rör bibliotekets roll. 
 Den första fasen ägnas i huvudsak åt att beskriva vilka utsagor som förekom      -
mer i de olika diskurserna och vilka relationer dessa har till tidigare diskurser. 
Denna beskrivning kommer att fungera som en bakgrund åt de mer problema-
tiserande analyser som görs i den andra och tredje fasen. 
 För att ge en tydlig bild av hur fördelningen mellan de olika diskurserna i de      -
batten ser ut görs här en uppräkning. Av de undersökta debattinläggen  inordnas 56

14 av totalt 25 i tysthetsdiskursen, vilket innebär en procentuell andel på omkring  
56 procent. 6 av 25, det vill säga 24 procent är inlägg som positionerar sig inom 
öppenhetsdiskursen. De slutliga 20 procent är övriga diskurser.  !
Tysthetsdiskursen 
Inom det som jag benämnt tysthetsdiskursen samlas utsagorna generellt kring vi-
sionen om ett tyst bibliotek där användarna kan ägna sig åt läsning, studier och 
reflektion. Denna grundläggande föreställning om biblioteket kan till exempel ses 
i följande utsaga av Anders PJ Linder: 

Ja, det finns en norm som säger att det ska vara tyst och lugn på bibliotek så att människor 
(som kanske inte har tillgång till andra rofyllda platser) ska kunna läsa, studera och tänka i 
fred. Ja, den normen ska hävdas. Annars förvandlas biblioteken till någonting annat, som det 
är ytterst oklart varför det allmänna ska stå för.  57

Det är framförallt två faktorer som pekas ut som hot mot ovan nämnda vision: 
stökiga ungdomsgäng och överslätande eller alltför förändringsinriktade bib-
liotekschefer. Amanda Björkman och Erik Helmerson skriver till exempel: 
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Ett fåtal unga män och pojkar har skapat ett sådant kaos att bibliotek har fått kalla in polis och 
väktare. [---] I stället för att förklara att detta är oacceptabelt, ett hot mot hennes verksamhet 
och omedelbart ska stävjas, slätar hon [Katti Hoflin] över det som har hänt.  58

Vi har alltså en stadsbibliotekarie och en generalsekreterare som båda tycks anse att tystnad 
på bibliotek är något förlegat, något som hör ihop med unkna normer. [---] Att vilja ha lugn på 
biblioteken framställs som något suspekt och djupt reaktionärt. Att tillåta stök och larm är 
däremot progressivt och modernt.  59

Ungdomsgängens stök betraktas som ett konkret och akut hot mot en bib-
lioteksmiljö som bör präglas av lugn, ro och tystnad. Hotet från bibliotekscheferna 
är istället indirekt och mer långsiktigt. De anklagas bland annat för att försvara 
ungdomsgängens stökande och för att skapa bibliotek som inte sätter läsfrämjande 
och tysthet i centrum. 
 Visionen om det tysta, läse- och studieinriktade biblioteket innebär att inklu      -
sion uppfattas som ett villkorat begrepp. Biblioteket ska vara till för alla, men 
denna tillgång är inte förutsättningslös. För att få vara på biblioteket måste 
besökarna uppföra sig på ett visst sätt och/eller ägna sig åt särskilda aktiviteter. 
Det görs med andra ord en gränsdragning mellan acceptabla och oacceptabla be-
teenden och aktiviteter. De acceptabla aktiviteterna utgörs, som jag nämnt tidi-
gare, företrädelsevis av läsning, studier och reflektion och förutsätts kräva en tyst 
miljö. Beteenden som stör läsron betraktas således som oacceptabla.  
 Oacceptabla beteenden samlas i diskursen under det mångtydiga begreppet       
’stök’. Betydelsen av stök varierar i de olika utsagorna. Dels ges konkreta exem-
pel från incidentrapporter och bibliotekarier, såsom att ungdomsgäng röker i 
lokalerna, kastar böcker, äter chips och dricker läsk, inte lyssnar på tillsägelser, är 
högljudda, eldar papper och skräpar ner.  Användningen av mer generella och 60

abstrakta beskrivningar av stöket är också vanlig. Det sägs till exempel att ung-
domsgäng stör och förstör, ägnar sig åt illdåd, skapar kaos, trakasserar och 
saboterar, hänger, dominerar och provocerar, lever rövare och härjar fritt.  Jag 61

kommer problematisera denna mångtydighet ytterligare i fas två och tre.  
 Oavsett vilken betydelse begreppet stök fylls med betraktas stöket som ett hot       
mot det tysta bibliotek som anhängare av tysthetsdiskursen förespråkar. Synen på 
tysthet bär likheter med den uppfattning om bibliotekets värde som framförs inom 
det som Carlgren och Ekman kallar för bevarandediskursen. Inom denna ses be-
varande och upphöjande av traditionella värden som en av bibliotekets viktigaste 
uppgifter. Uppfyllandet av denna uppgift gör vidare biblioteket till en unik plats – 
en plats som förblir densamma trots att samhället runt omkring förändras.  Tys62 -
thet och litteraturförmedling betraktas inom tysthetsdiskursen som förknippade 
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med den ursprungliga biblioteksidén och står således för liknande traditionella 
upphöjda värden som i bevarandediskursen. Det går bland annat att se i följande 
utsaga av Alice Teodorescu: 

Att vi inte ens kan enas om värdet av skötsamhet i det offentliga rummet, som skapats för att 
ge alla en chans till bildning och reflektion i stillhet.  63

Tysthet formuleras dessutom som en fråga om demokratiska rättigheter: 

Jag tycker att det är en viktig demokratisk fråga för det är inte alla som har tillgång till en tyst 
hemmiljö. Biblioteket kanske är den enda platsen där man får sitta ifred och fördjupa sig i en 
bok eller studera i lugn och ro.  64

I ett annat inlägg beskrivs tillgången till tysta bibliotek även som en grundläg-
gande rättighet.  Det som hävdas är således alla användares grundläggande 65

demokratiska rätt till tysta bibliotek. Detta innebär att användare som hotar andras 
tillgång till tysta bibliotek ibland måste exkluderas för att inte inskränka den rät-
ten. 
 Tysthetsdiskursen bär även likheter med det som Hedemark benämner den       
bokliga diskursen. Inom den bokliga diskursen förknippas folkbiblioteket i huvud-
sak med böcker och aktiviteter som har med litteratur att göra.  Inom tysthets66 -
diskursen framhålls bibliotekets litteraturförmedlande och läsfrämjande funktion 
framför andra funktioner. Denna föreställning framförs ofta i öppen konflikt med 
idéer om biblioteket som mötesplats och allaktivitetshus: 

Det handlar om den tynande omsorg om biblioteksrummet som orsakas inte minst av bib-
lioteksbranschen själv, en bransch med mindervärdeskomplex som sneglar mot närmsta 
förändringskonsult som dreglar efter att biblioteken ska likna ännu en migränkäck lördag på 
Ikea.  67

Å ena sidan de som tycker att biblioteken ska vara en oas för alla, å andra de som tycker synd 
om kidsen och menar att de därför ska få härja fritt på biblan. Böckerna ska bara flyttas undan 
ur vägen.  68

Men om bokutlåningen minskar även på andra håll i Sverige, så beror det kanske på att även 
många andra bibliotek valt att röja bort böcker till förmån för skapande av >>mötesplatser<<. 
Ack ja, dessa ständiga mötesplatser…  69

Förändringar och moderniseringsförsök beskrivs i citaten som ett hot mot bib-
lioteket. Det är även tydligt att bibliotekets värde formuleras i opposition mot 
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samtida samhällsfenomen, vilket återkopplar till huvudsakliga drag inom be-
varandediskursen. Uppfattningen om biblioteket som en oas och synen på tysthet 
går att relatera till begreppet ’libraryness’ som används av Liz Greenhalgh, Ken 
Worlope och Charles Landry (1995) för att beteckna outtalade och underförstådda 
kännetecknande drag som många förknippar med bibliotek. Ett av dessa handlar 
om att tysthet på bibliotek ses som en oskriven regel och något som särskiljer bib-
lioteket från andra institutioner. Greenhalgh, Worlope och Landry skriver vidare 
att idén om tysthet ”[…] reinforces the idea of the quiet haven in a sea of urban 
noise.”  Biblioteket karakteriseras med andra ord av att det skiljer sig från det 70

omgivande samhället, en föreställning som relaterar till bevarandediskursens fasta 
biblioteksbegrepp. Detta underliggande antagande om ’libraryness’ kan ses som 
en anledning till att utsagor som pekar på något implicit och allmänt överen-
skommet förekommer. Det kan exempelvis ses i följande Twitter-inlägg: 

Alla har rätt att vara där [på biblioteket], under förutsättning att man beter sig som folk och 
följer ordningsreglerna. Det är inte svårt..  71

Alla ska självklart kunna gå på bibliotek, men man måste förstås uppföra sig som man gör på 
bibliotek.  72

Hur man beter sig på bibliotek betraktas alltså som något allmänt känt som inte 
behöver konkretiseras eller förtydligas. 
 Utsagorna inom tysthetsdiskursen bygger på en problemformulering som ini      -
tialt formulerades i Neudings inledande krönika. I denna får incidenten med stöki-
ga ungdomsgäng på Hässelby villastads bibliotek illustrera ett större samhälls-
fenomen, där områden med social oro är särskilt utsatta för ungdomsgängs bib-
lioteksstök.  Senare ändrar Neuding denna problemformulering något, efter att ha 73

läst omkring 500 incidentrapporter avseende stök, våld och stölder på bibliotek i 
Stockholmsområdet. Den nya problemformuleringen lyder: ungdomsgäng står för 
merparten av stöket på förortsbibliotek, medan det i innerstan framförallt är miss-
brukare och hemlösa som sprider oro.  Dels placeras alltså problemen med ung74 -
domsgäng på förortsbibliotek, dels interpelleras ytterligare en grupp in i positio-
nen ’de stökiga’. Det är dock i princip enbart den förstnämnda gruppen – ung-
domsgäng på förortsbibliotek – som plockas upp som ett problem i tysthets-
diskursen. Vad detta får för konsekvenser kommer jag problematisera i fas två och 
tre. 
 Anhängarna av tysthetsdiskursen kan delas upp i två; de som ansluter sig till       
Neudings initiala problemformulering, och de som tillägnar sig den andra. Med 
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andra ord, vissa talar om stökiga bibliotek som ett mer allmänt förekommande 
problem som drabbar alla.  Andra talar om stöket på bibliotek som ett förort75 -
sproblem som framförallt drabbar förortens invånare.  Karakteriserande för båda 76

är dock att de drabbade betecknas som skötsamma och i särskilt behov av tysta 
platser. Båda beskriver dessutom de drabbade som varande på biblioteket av ”rätt” 
anledning, till skillnad från de som stökar. De drabbade återfinns vidare inom en 
mängd subjektpositioner, som exempel kan nämnas ’bibliotekarier’, ’mormödrar’, 
’pappor’, ’skolelever’, ’stammisar’ och ’flitiga besökare’.  
 Sammanfattningsvis uppfattar anhängarna av tysthetsdiskursen att inklusion       
på bibliotek innebär ett upprätthållande av en tyst och lugn biblioteksmiljö som 
möjliggör läsning och studier. I vissa fall innebär det att stökiga besökare måste 
exkluderas. Uppställningen av oppositionsparet ’de som stökar’ och ’de som 
drabbas av stöket’ är i centrum för denna problemformulering.  !
Öppenhetsdiskursen 
Istället för att som i tysthetsdiskursen upphöja tysthet som ett unikt bib-
lioteksvärde, framhåller anhängarna av öppenhetsdiskursen just öppenhet som 
detsamma. För att biblioteket ska uppfylla sin samhälleliga roll och värna om an-
vändarnas demokratiska rättigheter måste biblioteket vara en öppen plats som är 
tillgänglig för alla. Sebastian Lönnlöv invänder därför mot tysthetsdiskursens exk-
luderingstanke: ”[…] om vi i preventivt syfte försöker stänga ute de som stör så 
förlorar vi den öppenhet som ingen annan står för idag.”  Flera utsagor uttrycker 77

att våld och hot inte kan accepteras, men omartikulerar tysthetsdiskursens uppfat-
tning om vilka som ligger bakom dessa problem. Istället för att konsekvent peka 
ut ungdomsgäng skriver man till exempel: 

Men en får inte hota eller slåss i ett bibliotek. Oavsett om en är ung, gammal, ljushårig eller 
skallig.  78

Öppenheten är viktig. Ska vi slänga ut skrikande bebisar, personer som är högljudda på grund 
av sjukdom eller funktionshinder, skolbarn, grupparbetande studenter…  79

Det sker alltså en upplösning av den i tysthetsdiskursen snävt avgränsade gruppen 
som anses vara skyldiga till stök, hot, våld och högljuddhet på biblioteket. Vissa 
anhängare, till exempel Gunilla Brodej, hänvisar även till undersökningar som 
stöder att det statistiskt sett inte är ungdomar som ligger bakom merparten av bib-
lioteksstöket. Utifrån detta argumenterar flera att utpekandet av ungdomsgäng 
från förorten är orättvist. 
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 Inom öppenhetsdiskursen menar man att det inte finns ett, utan flera sätt att       
använda bibliotek. Därför uppfattas tysthetsdiskursens biblioteksvision, med 
Niclas Lindbergs ord, som inskränkande på ”[…] människors dagliga och fullt 
legitima användning av folkbibliotek […]”.  Betoning läggs på att bibliotekets 80

uppgift är att fylla olika behov och därigenom uppnå öppenhet och inklusion. Det-
ta innebär att användare ska kunna komma till biblioteket av en mängd olika an-
ledningar, i olika skeden av livet och i olika fysiska och mentala tillstånd. Lönnlöv 
skriver till exempel ”[d]u får lukta illa på biblioteket. Du får vara ledsen, du får 
vara sjuk, du får vara ung och vild […]”.  Biblioteket anses även ha som uppgift 81

att inrymma en mängd olika aktiviteter utöver läsning och studiemöjligheter, till 
exempel diskussioner, barnteater, föreläsningar med mera. Det vidhålls framförallt 
att biblioteket har potential att hushålla dessa aktiviteter samtidigt: 

Det fantastiska med bibliotek […] är att samtidigt som aktiviteter kan pågå på en plats i bib-
lioteket kan det vara helt tyst på en annan i samma bibliotek.  82

Detta citat visar att man inom öppenhetsdiskursen ser på biblioteket som en lokal 
med flera rum, där de olika rummen kan fylla olika behov. Inom tysthetsdiskursen 
ser anhängarna i huvudsak ett biblioteksrum som samtliga användare ska samsas 
om och samexistera i.  
 Bibliotekssynen inom öppenhetsdiskursen påminner till viss del om det som       
Hedemark kallar allaktivitetsdiskursen, i synnerhet vad gäller den breda synen på 
vilka aktiviteter biblioteket ska erbjuda.  Fler likheter går att finna i den av Carl83 -
gren och Ekman identifierade förändringsdiskursen. Denna präglas av en idé om 
biblioteksbegreppet som flytande och möjligt att forma efter samhällsutvecklin-
gen. I visionen ingår även att biblioteket bör fungera som en mötesplats och en 
plats dit besökare kan komma av en rad olika anledningar.  Hoflin skriver till ex84 -
empel såhär angående detta: 

När livet går sönder, när en inte får vara med, när en är orolig och har ångest. När en ska klara 
den där svåra examen. Eller när en har fått den där livslånga kärleken till berättelser och inte 
kan hejda sig. De kommer från världens alla hörn. De kommer för att vila, för att fördjupa sig, 
för att mötas, kyssas. Eller vara ensam ihop med andra.  85

Biblioteket ska alltså kunna fylla en rad syften som kanske normalt inte förknip-
pas med bibliotek. Samtidigt fokuserar flera inom öppenhetsdiskursen på värden 
som faktiskt anses vara typiska biblioteksvärden, såsom att ”[…] verka läsfräm-
jande, bildande och att göra det kulturella kapitalet tillgängligt för alla oavsett 
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bakgrund, ålder eller klass […]”.  För att kunna uppfylla dessa mål krävs ett 86

varierat utbud och körschema. Alle Eriksson menar dessutom att anhängare av 
tysthetsdiskursen ägnar sig åt historierevisionism när de påstår att bibliotek ur-
sprungligen var ett tyst rum för böcker, läsning och studier. Hon konkluderar att 
folkbiblioteket redan från början har ”[…] rymt mer än enbart volymer av tysta 
böcker. Det har rymt körverksamhet, föreläsningsserier och varit mötesplatser 
[…]”.  Uppfattningarna om vad biblioteket är, bör vara och alltid har varit skiljer 87

sig alltså åt inom tysthets- respektive öppenhetsdiskursen. Ett sätt att förstå detta 
är som att anhängare av diskurserna lägger vikt vid och framhåller olika aspekter 
av ’libraryness’. Två drag i Greenhalghs, Worlopes och Landrys genomgång av 
outtalade kännetecken handlar om att bibliotekets gränser ses som porösa eller 
flyttbara vad gäller vilken typ av information som ska förmedlas och att bib-
liotekarier ser sig själva som en icke-dömande yrkesgrupp.  Båda dessa uppfat88 -
tningar kommer till uttryck inom öppenhetsdiskursen. Detta innebär att det bland 
de allmänna uppfattningarna om vad bibliotek är finns inbyggt en mängd möjliga 
tolkningar om hur biblioteksrummet ska vara organiserat, vad det ska inrymma 
och vilken typ av miljö som ska råda där. 
 Problemformuleringen inom öppenhetsdiskursen handlar om att stök – åtmin      -
stone då det handlar om våld och hot – erkänns som ett problem, men lösningen 
på detta anses inte vara att utmönstra en särskild grupp och aktivt exkludera den-
na. Istället pekar flera på bristande resurser: 

En riktig lösning existerar dock. Den stavas resurser. För all del till bra väktarhjälp, men ock-
så till lokaler som kan husera både barngrupper och tystare vuxna, fler studierum, och förstås 
till insatser utanför biblioteket för att stävja ”social oro”.  89

Ska vi få bukt med att en del, vuxna som unga, stökar och stör på biblioteket behövs helt 
enkelt mer resurser så att biblioteken på riktigt kan jobba med dessa besökare, få dem att an-
vända biblioteket i stället för att förstöra det.  90

Artikelförfattarna menar att det finns ett utbrett resursproblem som gör det svårt 
för bibliotekspersonalen att hantera stöket på ett bra sätt, såväl utanför som innan-
för bibliotekets väggar.  
 Centrala drag inom öppenhetsdiskursen är sammanfattningsvis att ett bib      -
liotek som är inkluderande måste vara öppet och erbjuda ett varierat utbud av ak-
tiviteter som passar olika behov. Med tillräckliga resurser anses det vara möjligt, 
såväl att erbjuda sådana bibliotek, som att hantera stökiga besökare. 
!
!
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Andra diskurser och sätt att beskriva verkligheten 
Det förekommer även andra diskurser i materialet, men dessa uppträder ofta en-
bart någon enstaka gång och/eller framförs endast av ett fåtal subjekt. 
 Som jag redan nämnt utgår flera debattörer inom tysthetsdiskursen från Neud      -
ings problemformulering, men Neuding själv poängterar att hennes ”[…] artiklar 
aldrig har handlat om någon tysthetsnorm […]”.  Hon positionerar sig på så sätt 91

utanför tysthetsdiskursen. Istället beskriver hon sina inlägg som menade att upp-
märksamma ett nationellt problem som utgörs av stökande ungdomsgäng på 
förortens bibliotek och incidenter med hemlösa, missbrukare och enstaka psykiskt 
sjuka på innerstadsbiblioteken. I linje med detta betraktar jag Neudings pub-
liceringar som i huvudsak bidragande till att etablera de problemformuleringar 
och subjektpositioner som är centrala för argumentationen i debatten, men jag ser 
inte Neuding som en aktiv anhängare av någon särskild diskurs. 
 En annan diskurs som står utanför öppenhets- och tysthetsdiskursen framförs       
av tre män (Ali Cat och Hani, 17 år samt Wasam Jawad, 24 år) som vid tre 
tillfällen ombetts uttala sig i egenskap av medlemmar av det stökiga ungdoms-
gänget i Hässelby. Enligt Hani besöker de biblioteket, inte för att stöka, utan för 
att ”[b]iblioteket är det enda ställe som erbjuder sittplatser gratis i värme.”  92

Jawad tillstår att det ibland blivit stökigt och säger att hela området är stökigt, att 
det inte finns någon sysselsättning för de unga, att de inte har någonstans att ta 
vägen och att de känner sig bortglömda.  Utsagor som berör bibliotekets roll lik93 -
nar de som framförs inom öppenhetsdiskursen. Jawad säger till exempel: 

– Biblioteket ska vara till för alla och det ska finnas en läsro för de som inte kan läsa också. 
Våra mammor ska få sin tid och barnen med. Men ska inte ungdomarna få något också?  94

Precis som i debattens övriga diskurser sägs det här att biblioteket ska ”vara till 
för alla” och tre användargrupper nämns: lässvaga, föräldrar med barn och ung-
domar. Ett bibliotek för alla innebär ett bibliotek som har något att erbjuda olika 
typer av användare, vars behov och anledning till att vara på biblioteket skiljer sig 
åt. De upplever dessutom att ungdomar i nuläget inte erbjuds något på biblioteket.  
 Inom tysthetsdiskursen upprepas det åtskilliga gånger att ungdomsgängen          
inte lyssnar på tillsägelser. Jawad omformulerar problemet: 

Det är sättet du tilltalar oss. Är du snäll, trevlig och visar respekt, självklart ber vi om ursäkt 
och går därifrån. Men visar du ingen respekt, ja… då kan det bli bråkigt.  95
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Denna utsaga lägger fokus på bibliotekariernas sätt att bemöta honom och andra 
ungdomar. Bråk benämns i det här fallet som en effekt av att bibliotekarierna inte 
visar respekt mot dem.  
 Det perspektiv som till exempel Jawad framför bemöts enbart vid ett tillfälle          
av debattens andra talare i analysmaterialet.  I övrigt är det ingen som tar upp 96

eller besvarar deras utsagor. En jämförelse kan göras med Hoflins starkt ifrågasat-
ta inlägg, som explicit omnämns i nio inlägg. Detta är en aspekt av osynlig-
görande som drabbar det så kallade ungdomsgänget i Hässelby. En djupare analys 
av denna och andra diskriminerande strukturer görs i fas tre. !
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Den andra fasen: Talare och omtalade 
Utifrån den beskrivning av diskursernas innehåll och konfliktlinjer som presenter-
ades i föregående avsnitt kommer jag nu att fördjupa undersökningen med fokus 
på subjekt och grupper. I materialet förekommer ett par olika subjektpositioner 
och grupperingar, både sådana som subjekt placerar sig själva i och sådana som 
tillskrivs subjekt av andra. Det finns alltså subjekt som talar och subjekt som 
främst blir omtalade (och därmed primärt framträder som objekt). Mitt syfte är att 
undersöka frågan vilka talar och vilka blir omtalade? samt att kartlägga hur sub-
jekt respektive grupper karakteriseras med hjälp av ekvivalenskedjor.  !
Debattens subjektpositioner 
I den krönika som utgör debattens startpunkt figurerar fyra olika subjektposition-
er. ”[S]tökiga undgomar och unga män [...]”, en bibliotekarie, en biblioteks-
besökare, och så journalisten, Neuding själv, som skriver och låter publicera 
krönikan.  Bibliotekarien och biblioteksbesökaren har uppsökts på ett bibliotek 97

och intervjuats om sina erfarenheter av stök och våld. Såväl Neuding som bib-
liotekarien och biblioteksbesökaren har på så sätt givits en röst i krönikan medan 
de stökiga ungdomarnas och unga männens röster saknas.   
 Man kan se de fyra subjektpositionerna i Neudings krönika som en illustration       
över vilka roller som ursprungligen är tillgängliga i debatten. För att uttala sig i 
frågan måste debattörerna fortsättningsvis förhålla sig till dessa fyra subjektposi-
tioner. Under debattens fortlöpande tillkommer ett fåtal subjektpositioner, till ex-
empel uttalar sig en vakt i Hässelby.  Jag kommer dock fokusera på de fyra 98

primära subjektpositionerna eftersom de starkt dominerar inom debatten. Nedan 
följer en genomgång av subjektpositionernas funktioner, ekvivalenser och repre-
sentanter. !
Bibliotekarier 
En framträdande subjektposition bland debattens talare är bibliotekarier. Posi-
tioneringen sker ofta av talaren själv. Bland debattartiklarna förekommer epitetet 
’bibliotekarie’ som en beskrivning under artikelförfattarens namn, som en presen-
tation i ingressen eller i den löpande texten. Den sistnämnda formen används ofta 
som en öppning till att berätta om erfarenheter från biblioteksgolvet.  

Jag arbetar på biblioteket i Farsta. Där är vi normalt sett två i infodisken och en på golvet, om 
ingen saknas. Vi hinner inte ens svara i telefonen mer än hälften av gångerna när någon ringer 
[…]  99
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Erfarenheterna fungerar som ett slags vittnesmål eller förstahandserfarenheter som 
personer inom just subjektpositionen bibliotekarier är de enda som har tillgång 
till. De har på så sätt en unik funktion inom debatten, en slags särställning när det 
handlar om att stärka olika verklighetsuppfattningar med hjälp av vittnesmål. I 
krönikan ”Låt inte detta normaliseras” återges till exempel citat ur incidentrap-
porter som är skrivna av bibliotekarier för att bevisa att stök och våld är ett utbrett 
problem som i förortsområden framförallt går att härleda till ungdomsgäng.  100

 Bibliotekariepositionen återfinns även bland läsarkommentarerna. Också       
bland dessa används positionen vanligen för att stärka en specifik verklighetsbild.  

Min egen erfarenhet som bibliotekarie och biblioteksbesökare är att de som oftast - och då 
med rätta - klagar på andra besökares bråk, tjafsande och alltför högljutt tal är ungdomar.   101

Det finns en viss skillnad i hur olika bibliotekariers erfarenheter betraktas och an-
vänds av debattens övriga talare. Framförallt används incidentrapporterna och bib-
liotekariers (till exempel Einar Ehns) utsagor för att demonstrera en verklighet.  102

Däremot betraktas stadsbibliotekarien Katti Hoflin av flera debattörer som en rep-
resentant för de ansvariga. Björkman refererar till Hoflin som ”beslutsfattare”, 
Anders PJ Linder som ”chefen för Stockholm stadsbibliotek” och av Helmerson 
kallas Hoflin tillsammans med Niclas Lindberg för ”de ansvariga”, ”cheferna” och 
”de med verklig makt att förändra”.  Trots att Hoflin positionerar sig som stads103 -
bibliotekarie i sin ledare betraktas hon inte som sådan, utan interpelleras in i en 
annan position. Hoflin placeras i ett annat läger än övriga bibliotekarier som utta-
lar sig. Ehn skriver till exempel följande: 

Däremot ska man alltid lyssna på den med förstahandserfarenheter. Där har du en guldgruva, 
Katti Hoflin. Ett hundratal av oss på Stadsbibliotekets filialer runt om i ytterstaden har berät-
telser, om du vill höra.   104

Hoflin anses alltså inte ha (tillräcklig) kunskap om hur det verkligen förhåller sig 
ute på biblioteken och hur andra bibliotekariers verklighet ser ut. Hon ses inte som 
tillförlitlig, vilket kan härledas till Foucaults beskrivning av utestängningsproce-
durer. Som jag nämnt tidigare framhålls andra bibliotekariers vittnesmål som 
särskilt trovärdiga. Bibliotekarier i egenskap av vittnen befinner sig i en maktposi-
tion inom debatten eftersom de anses ha tillgång till sanningen. Vittnesmålsfunk-
tionen är särskilt betonad i tysthetsdiskursen, eftersom andra debattörer (till ex-
empel Neuding) explicit använder bibliotekariers utsagor för att stärka argumenta-
tionen. Även om ett flertal bibliotekarier uttalar sig inom öppenhetsdiskursen så 
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används deras utsagor inte i samma utsträckning som bevis för att verkligheten 
förhåller sig på ett visst sätt.   
 En framträdande ekvivalens som beskriver bibliotekarier är att de ofta omtalas       
som utsatta och drabbade. I två olika intervjuer lyfts det fram att en bibliotekarie 
som arbetar på Hässelby bibliotek fått fysiska men såsom stresspåslag, 
sömnsvårigheter och hjärtklappning som konsekvens av stöket.  I flera artiklar 105

förekommer dessutom mer generella beskrivningar av bibliotekariernas utsatthet; 
de beskrivs bland annat som hotade, trakasserade, oroade och drabbade.  Dessa 106

beskrivningar har gemensamt att de implicerar en aktiv och en passiv position. 
Någon hotar och någon annan blir hotad. Bibliotekarierna placeras i den senare 
och beskrivs som passiva mottagare eller offer för andras skadliga beteende. Inom 
tysthetsdiskursen förekommer passivitetsaspekten även i förhållande till hyss-
jande. Bibliotekarierna beskrivs som en yrkesgrupp som tidigare hyssjat, men som 
nu blir hyssjade.  Den tidigare hyssjande bibliotekarien framställs av Josefin 107

Holmström som en beskyddare av tystheten: 

Skolbiblioteket blev min tillflyktsort. Där fanns en hyssjande bibliotekarie som till skillnad 
från läraren kunde kräva decibelgränser och förvisa de som inte fann sig i reglerna.  108

Här beskrivs bibliotekarien som aktivt hyssjande och förvisande. Denna bild hör 
dock samman med en förgången tid och i linje med att man inom tysthets-
diskursen ser det tysta biblioteket som hotat, betraktar man även den aktivt hyss-
jande bibliotekarien som sådan.  
 Ett annat sätt att ekvivalera bibliotekspositionen och som främst förekommer       
inom öppenhetsdiskursen är att sätta likhetstecken mellan bibliotekarier och bib-
liotek. Två framträdande exempel på detta förekommer i Hoflins och Lönnlövs 
inlägg: 

Vi är inte svaret på alla samhällsfenomen. Men vi speglar det samhälle vi har. För vi är gratis. 
Och alla är välkomna hit. Riktigt bra bibliotek bygger hela samhället. Och vi gör det i det 
tysta, vardagligt. Varje dag får en människa tag i ett mer avancerat språk, litteratur, hopp. Och 
de som gör det möjligt är medarbetaren i biblioteket. Rätt fint, faktiskt.  109

Face the facts: det är väldigt länge sedan bibliotekens enda uppgift var litteratur. Vi sysslar 
också med alla former av information, och vi är en mötesplats. Vi är faktiskt den enda verkligt 
öppna platsen i samhället, med så låga trösklar att vem som helst kan kliva in utan att behöva 
handla något.  110
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Vad bibliotekarier respektive biblioteket står för slås ihop och omtalas under ett 
gemensamt ’vi’. På så sätt ärver bibliotekariepositionen det som biblioteket anses 
symbolisera – i Hoflins och Lönnlövs fall är det framförallt värden förknippade 
med öppenhet och informationsförmedling som lyfts fram. Att bibliotekarieposi-
tionen används som synonym till biblioteket som institution indikerar att bib-
liotekarierna känner en stark identifikation med yrkesrollen och med biblioteket 
som plats. När så det öppna biblioteket är under attack reagerar vissa bibliotekari-
er starkt och försätter sig i en försvarsposition. Samtidigt som de försvarar bib-
lioteket försvarar det även sig själva. !
Biblioteksbesökare 
Det finns både likheter och skillnader mellan positionerna bibliotekarie och bib-
lioteksbesökare. En viktig skillnad är att biblioteksbesökare som grupp är bety-
dligt vagare än bibliotekarierna. Såväl de som stökar och de som drabbas av stöket 
tillhör positionen och flera utsagor berör snarare vilka som borde eller har mer rätt 
att besöka bibliotek. Precis som när det gäller bibliotekariepositionen skriver flera 
debattörer, framförallt i kommentatorsfälten, explicit ut att de talar i egenskap av 
biblioteksbesökare. I vissa fall framförs dessutom utsagorna som vittnesmål.   111

 Sättet på vilket biblioteksbesökare karakteriseras skiljer sig åt inom öppen      -
hets- respektive tysthetsdiskursen. Inom öppenhetsdiskursen omtalas biblioteks-
besökare oftast som 'alla'. Hoflin skriver till exempel att ”[a]lla ska kunna finnas i 
ett bibliotek.”  För att förtydliga vad 'alla' innebär skriver Eriksson ”[…] oavsett 112

bakgrund, ålder eller klass [….]” och Hoflin ”[…] oavsett vilket steg de [bib-
lioteksbesökarna] befinner sig i en tänkt eller verklig hierarki.”  Det poängteras 113

alltså att biblioteksbesökare räknas som biblioteksbesökare oavsett en rad faktorer. 
Det är en inklusion utan villkor, vilket går i linje med öppenhetsdiskursens 
grundläggande verklighetsuppfattning som jag beskrev i föregående avsnitt. 
 Även tysthetsdiskursens sätt att ekvivalera biblioteksbesökare hänger samman       
med dess huvuddrag; den villkorade inklusionsuppfattningen. Av flera anhängare 
görs en distinktion mellan stökiga och skötsamma besökare. De förra utgörs i hu-
vudsak av ungdomsgäng och jag kommer utreda denna karakterisering djupare 
under subjektpositionen 'de stökiga'. Beskrivningar av de skötsamma besökarna 
förekommer i två olika typer. Den första handlar om att problemet med stökiga 
ungdomsgäng framförallt uppfattas som förekommande i förorten, vilket drabbar 
”förortens skötsamma invånare”.  Vid flera tillfällen menar anhängare att be114 -
hovet av tysta platser för läsning och studier är särskilt stort i förorten, bland annat 
på grund av trångboddhet och lässvaghet.  Kategoriseringen ’förortens sköt115 -
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samma invånare’ förekommer som en omtalad position. Det vill säga, ingen av 
debattens talare placerar sig själva i denna kategori. Det är således en subjektposi-
tion som inte har en egen röst inom debattens ramar. 
 Det finns en annan typ av ’skötsamma besökare’ som dock oftast för sin egen       
talan. Till denna position hör subjekt som talar i egenskap av nuvarande och/eller 
tidigare biblioteksbesökare. Ett återkommande drag är att subjektet uppfattar bib-
lioteket som en räddning under de egna barn- och ungdomsåren. Holmström 
skriver till exempel: 

Jag var en blyg tonåring i en förhållandevis stökig klass. Skolbiblioteket blev min tillflyktsort. 
[…] Det kommunala biblioteket var även det ett paradis av lugn och läsro, upptäckarglädje 
och möjligheter. Om man som jag inte passade in i eller var intresserad av de mer populära 
ungdomarnas sociala aktiviteter, visade bibliotekshyllorna på en annan värld, en värld där hårt 
arbete och nördighet var lika mycket värda som medlemskap i de tjuvrökande innegängen 
eller den perfekta blonda frisyren.  116

Biblioteket upplevs ha en funktion som skyddad plats för blyga barn och ungdo-
mar som inte passar in den gängse kulturen. Denna syn återkommer bland kom-
mentarer och på Twitter och flera inläggsförfattare ställer upp konflikten i opposi-
tionspar. ”[D]en starke” ställs i opposition mot ”[p]lugghästar och töntar” och 
”starka s[k]rikhalsar” i opposition mot ”mindre självhävdande elever”.  Anhän117 -
garna av tysthetsdiskursen anser sig på så sätt ta de svagas parti och tala å deras 
vägnar. De svaga kännetecknas av att de är skötsamma, på biblioteket av ’rätt’ an-
ledningar och i särskilt stort behov av ett tyst rum i offentligheten. 
 En sista förekomst som jag vill belysa är att det vid ett par tillfällen       
poängteras att vissa biblioteksbesökare räknas som ’stammisar’. I Neudings första 
krönika skriver hon ”[j]ag får tag på en 66-årig kvinna som gått till samma bib-
liotek i tjugo år […]” och i en av de citerade incidentrapporterna skrivs det att 
”[v]år stammis blev grovt nedslagen.”  Det görs alltså en viss skillnad mellan 118

besökare och besökare, där vissa omnämns som ’stammisar’ eller där det upp-
märksammas att de varit besökare länge. 
 Inom tysthetsdiskursen förekommer en uppställning av besökare i opposition      -
sparet ’stökiga besökare’ respektive ’skötsamma och/eller vana besökare’. De 
senare anses särskilt värda att prioritera och höra. Detta är en form av utestängn-
ing som genom sin hierarkiska struktur tillmäter en viss kategori människor högre 
tillförlitlighet och värde. 
!
'De stökiga' 
Som jag nämnt tidigare står oppositionsparet ’de som stökar’ och ’de som drabbas 
av stöket’ i centrum för problemformuleringen inom tysthetsdiskursen. Vilka är då 
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’de som stökar’? Problemformuleringen härstammar som jag nämnt tidigare från 
Neudings krönika, i vilken incidenter med ’stökiga ungdomar och unga män’ 
förorsakat ändrade öppettider på biblioteket i Hässelby villastad. Neuding återger 
vidare fem exempel på liknande problem som blivit omskrivna i lokalpress. I två 
stycken nämns explicit att det har varit grupper av ungdomar och barn som legat 
bakom stöket. I de tre andra exemplen framgår det inte om det är ungdomsgäng 
som orsakat stöket. Direkt efter de citerade artiklarna intervjuas en bibliotekarie 
som säger att ”[d]e här gängen visar en total brist på respekt som går över i fient-
lighet.”  Det impliceras alltså att det i samtliga exempel rör sig om ett utbrett 119

problem med just ungdomsgäng. På så sätt placeras ungdomsgäng i subjektposi-
tionen ’de som stökar’ och ungdomarna i Hässelby får fungera som representanter 
för denna grupp.  
 Attribut som beskriver ungdomsgängen handlar i huvudsak om ålder, kön och       
vilka specifika handlingar som elementet stök fylls med. Att stöket i ett inledande 
skede (och även senare) omnämns som ett förortsproblem gör även att 'de stökiga' 
till stor del uppfattas som boende i förorten. När det kommer till ålder och kön 
beskrivs ungdomsgängen till exempel som bestående av ”ungdomar och unga 
män”, ”ungdomar, till och med vuxna människor”, ”barn i tioårsåldern”, ”25-åriga 
män”, och ”ett fåtal unga män och pojkar”.  I exemplen hämtade från inciden120 -
trapporter och nyhetsartiklar förekommer beskrivningar som ”en grupp på 10 barn 
i åldern 11-12 år”, ”män i 25 årsåldern” och ”ett gäng unga killar (ca 14 år)”.  121

Det ger en bild av att det handlar om både barn, ungdomar och vuxna, eller helt 
enkelt människor som är mellan 10 och 25 år och som karakteriseras av att de är 
flera till antalet. Antingen specificeras det inte vilket kön medlemmarna av ung-
domsgängen tillhör eller så skrivs det ut att det är pojkar och män. 
 Det förekommer en mängd olika beskrivningar av vilket typ av stök ung      -
domsgängen anses ligga bakom. För att ge en bild av vad det rör sig om anklagas 
ungdomsgängen inom tysthetsdiskursen och av Neuding för att ha: ”hållit till på 
biblioteket”, inte betett sig ”som folk”, inte uppfört sig ”som man gör på bib-
liotek”, använt biblioteket ”på andra sätt än för vilka det är avsett”, använt bib-
lioteket som fritidsgård, inte visat hänsyn, inte följt ordningsreglerna, skräpat ner, 
hängt, ätit chips och solrosfrön och druckit läsk, kastat böcker, inte lyssnat på till-
sägelser, ”tagit över” biblioteket, trakasserat, spridit rädsla, förstört, skapat kaos, 
rökt, varit högljudda, ofredat, vandaliserat, misshandlat, varit våldsamma, porrsur-
fat, hotat, dominerat, provocerat, betett sig aggressivt, med mera.  Inom öppen122 -
hetsdiskursen förekommer ett fåtal liknande beskrivningar, till exempel sägs det 
att ungdomar bråkar, testar gränser och trakasserar.  Spektrat för vad som 123
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betecknas som stök är med andra ord förhållandevis stort. Det inkluderar en 
mängd beteenden och handlingar som anses vara oacceptabla på biblioteket. 
 Vissa av begreppet ’stöks’ betydelse syftar till att det är ett problem i sig att       
ungdomarna är många till antalet. Chelton (2002) menar att det inom biblioteket 
finns en skev och orealistisk bild av hur ungdomar bör vara. Tillbakadragna, tysta, 
blyga och ensamma ungdomar premieras och ses som mer ’normala’ än unga som 
kommer till biblioteket i större grupper. Dessutom är biblioteket i många fall for-
mat för att vara någonting besökare beger sig till på egen hand. Chelton menar att 
båda dessa faktorer bortser från sociala sätt att ta till sig kunskap på och värdesät-
ter inte ungdomars utveckling av till exempel social kompetens.  Denna syn på 124

unga är särskilt dominerande inom tysthetsdiskursen. Som jag nämnde under sub-
jektpositionen biblioteksbesökare värderas dessutom skötsamma besökare, som 
förutsätts komma till biblioteket för att studera och läsa i ensam- och tysthet, hö-
gre än unga som besöker biblioteket i grupp. 
 I fyra artiklar har personer som karakteriseras som tillhörande gruppen som       
stökar på Hässelby villastads bibliotek sökts upp och intervjuats.  Personer som 125

betraktas som en del av de stökande ungdomsgängen kommer enbart till tals 
genom intervjuer. Till detta hör en dimension av makt eftersom en intervjusitua-
tion präglas av ett antal villkor som saknas när någon till exempel författar ett de-
battinlägg eller en kommentar. Journalisten uppträder i intervjusituationen i en 
institutionell roll och till denna hör en uppsättning konventioner och förutsät-
tningar. Som Michael Krona (2009) tar upp är ett exempel på en sådan konvention 
att det är journalisten som ställer frågor och den som intervjuas som svarar på 
dessa. Handlingsmöjligheterna för såväl journalist som intervjuad blir på så sätt 
begränsad.  För att uppträda inom konventionen måste den intervjuade svara på 126

de frågor som journalisten formulerar. Hen kan inte ställa egna frågor eller svara 
på frågor som inte ställs. Det är dessutom av betydelse hur journalisten ställer frå-
gor. En fråga kan ställas på ett sätt som antyder om att ett visst typ av svar är 
förväntat. Frågan kan dessutom bära på antaganden eller påståenden som den in-
tervjuade konfronteras med.  127

 Man kan sammantaget säga att journalisten sätter upp en ram som den inter      -
vjuade måste förhålla sig till. Ett exempel på detta i det undersökta materialet är 
att Hani och Jawad i ett reportage introduceras som tillhörande gruppen som 
stökar.  De interpelleras alltså in i positionen 'de stökiga' av journalisten. Det är 128

med andra ord inte en positionering som görs av de intervjuade själva. De får stå 
till svars för de beteenden och handlingar som tillskrivs subjektpositionen, oavsett 
om de själva haft något med dessa att göra eller inte. Flera intervjufrågor ställs 

!40

 Chelton (2002), s. 26–27.124

 Se art. 15, 23, 25 och 34.125

 Krona (2009), s. 69.126

 Krona (2009), s. 70.127

 Nilsson Boij, art. 23.128



utifrån dessa premisser, till exempel: ”Men kan ni inte bara ta er i kragen?” och 
”[h]ar du svårt när någon som du inte känner säger till dig att vara tyst?”  Frå129 -
gorna ställs utifrån de uppfattningar som etablerats om ungdomsgäng. De inter-
vjuade uppmanas på så sätt att stå till svars för andras beteenden och förutsätts 
även ha problem med att bli tillsagda. 
 Ytterligare en maktaspekt som skiljer intervjuerna från övriga inlägg är att         
det är journalisten som redigerar och rekontextualiserar de intervjuades svar. 
Journalisten innehar kontrollen över framställningen och kan till exempel ändra 
eller anpassa frågor i redigeringsarbetet för att bättre avspegla hur hen vill fram-
ställa någonting.  De intervjuade i Hässelby innehar med andra ord inte den yt130 -
tersta kontrollen över sina yttranden. 
 I ett reportage skrivs det om Jawad att ”[h]an är en av dem som brukade gå till       
biblioteket för att hänga och prata med sina vänner.”  Denna beskrivning av den 131

subjektposition som Jawad talar ifrån stämmer bättre överens med de utsagor som 
han och de andra som intervjuats i Hässelby framför. De säger bland annat att de 
kommer till biblioteket för att umgås och inte för att ”jävlas med någon.”  De 132

försöker med andra ord positionera sig som biblioteksbesökare istället, en posi-
tionering som i princip refuseras eller ignoreras inom tysthetsdiskursen.  
 Inom öppenhetsdiskursen artikulerar några anhängare om tysthetsdiskursens       
beskrivning av ungdomar och ungdomsgäng. Lönnlöv skriver att det förekommer 
stök där ungdomar är inblandade, men lägger till: 

När vi får en ny timanställd som berättar att hen tio år tidigare var en av de stökiga ungdo-
marna, då är det värt mer än allt annat. När våra vrålande tonåringar visar sig kunna uppträda 
med sin egen musik på vår scen, när de hjälper oss att måla en tråkig vit vägg helt neongrön, 
när de upptäcker att vi har böcker med tatueringsmotiv, när jag slänger åt dem ”Walking 
Dead” och de tycker att serien är helhäftig, när femtonåringar som vi vanligtvis suckar över 
slår sig ner vid ett pysselbord menat för betydligt yngre och gör påskkycklingar åt oss… Då 
vet jag varför jag jobbar på ett folkbibliotek.  133

Ungdomarna beskrivs visserligen som stökiga, vrålande och suckande, men även 
utifrån tillfällen då de till exempel hjälpt till, varit intresserade och använt bib-
lioteket. Det är med andra ord en mer komplex och motstridig bild som framträder 
i denna utsaga. !
Journalister 
Journalister står för majoriteten av artiklarna i analysmaterialet. Dessutom 
förekommer subjektpositionen både som författare av debattinlägg, reportage och 
intervjuer. I vissa fall framstår journalisten som osynlig, framförallt i de reportage 
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och intervjuer som publicerats i Sveriges Radio och av SVT.  Det är inte en in134 -
dividuell röst med en tydligt utskriven avsändare som talar (som i debattinläggen 
eller kommentarerna). Reportagen har istället karaktären av objektivt faktare-
dovisande. Detta tilltal hänger samman med en uppsättning ideal som enligt bland 
andra Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt (1996) är förknippade med journal-
istiskt arbete, såsom att det ska vara informerande, objektivt och speglande verk-
ligheten.  Dessa ideal går även att betrakta som anspråk; att journalisterna i ma135 -
terialet gör anspråk på att informera, vara objektiva och spegla verkligheten. Att 
de skriver utifrån en institutionaliserad yrkesroll innebär att de har en maktposi-
tion som debattens andra subjekt saknar. Det handlar dels om att de har tillgång 
till och kännedom om medier som når stor spridning. När det kommer till re-
portage och intervjuer har de dessutom makt att besluta om vilka som ska komma 
till tals. På så sätt är de medverkande till att konstruera olika sidor av en konflikt. 
De olika sidorna formuleras, som jag redan nämnt, som bestående av kategorierna 
’de som stökar’ mot ’de som drabbas av stöket’. Att låta båda sidor komma till tals 
beskrivs av Ekström och Nohrstedt som ett centralt kriterium för att uppnå det 
inom journalistiken uppsatta objektivitetsidealet. De uppmärksammar dessutom 
en viktig problematik med detta ideal. Journalistiken har en tendens att reducera 
verkligheten som om den bestod av ”relativt entydiga händelser” och vore en 
”given konflikt mellan två mer eller mindre självklara intressen eller aktörer.”   136

 På så sätt är journalisternas position inom debatten att betrakta som belagd       
med flera maktredskap. De har makt att reducera verkligheten, makt att artikulera 
vilka olika sidor en konflikten företräds av, makt att söka upp och intervjua dessa 
företrädare och slutligen makt att redigera och publicera företrädarnas utsagor. 
Utförandet av just dessa handlingar leder dessutom till att journalisterna betraktas 
som objektiva framställare av verkligheten. 
 Vissa journalister, i huvudsak Neuding, har en mer framträdande roll i debat      -
ten. Hon omnämns ofta som journalisten Paulina Neuding av andra debattörer. 
Inom tysthetsdiskursen används Neudings publiceringar, som jag nämnt tidigare, 
främst som utgångspunkt för argumentationen. Eller, med andra ord, argumenta-
tionen kan uppstå eftersom anhängarna accepterar Neudings beskrivning av verk-
ligheten som objektiv och riktig.  

!
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Den tredje fasen: Diskursivt diskriminerande strukturer 
Som jag beskrev i föregående avsnitt karakteriseras gruppen 'de stökiga' generellt 
som ungdomsgäng från förorten. Det är visserligen i huvudsak benämningen ung-
domsgäng som används, men till denna grupp hör en till stora delar etablerad ek-
vivalenskedja; en slags inbyggd och allmänt överenskommen idé om vad som 
kännetecknar ungdomarna i gängen. Eftersom det åtskilliga gånger upprepas att 
problem med stökiga ungdomsgäng framförallt förekommer i förorten fylls kate-
gorin ungdomsgäng med denna betydelse. När jag fortsatt undersöker diskriminer-
ing, andrafiering och stereotypisering avser det därmed hur det drabbar en kate-
gori människor som i debatten karakteriseras som 1, ungdomar och 2, med annan 
etnisk bakgrund än svensk. Jag vill poängtera att jag betraktar detta som en kon-
struerad kategori och avsikten med detta avsnitt är att undersöka på vilket sätt den 
är konstruerad och vilka diskriminerande aspekter som hänger samman med kon-
struktionen. 
 Fokus ligger på att identifiera och analysera dominerande diskriminerande       
mönster som förekommer i debatten. När jag till exempel skriver om stereotypis-
ering implicerar jag inte att debattens samtliga inlägg medverkar till att konstruera 
och vidmakthålla stereotypen, men att det återkommer som ett upprepat tema i 
flera texter. De inlägg som nyanserar, upphäver eller på andra sätt artikulerar om 
stereotyper eller annan form av diskriminering tas upp i avsnittet rubricerat Mot-
bilder. !
Utestängning 
En av de mest påtagliga aspekterna när det gäller de utpekade ungdomsgängens 
medverkan i debatten är att de i huvudsak blir omtalade och att deras röst sällan 
hörs eller efterfrågas. Utsagor från dem figurerar i fyra av de trettiofyra undersök-
ta artiklarna.  I samtliga fall är det individer i Hässelby som sökts upp och inter137 -
vjuats. Som jag tagit upp tidigare innebär det att deras perspektiv kontrolleras av 
intervjusituationens premisser och medieras genom artikelförfattaren, vilken in-
nehar kontroll över frågeställningar, tolkningar och redigering. De fyra artiklarna 
innebär en synlighet på knappt 12 procent. Ett förbehåll är dock att ingen av artik-
larna helt och hållet ägnas åt att intervjua ungdomarna i Hässelby, utan de upptas 
även av andra intervjuer och övrig reportage- eller debattext. Dessutom har inte de 
enskilda inläggen på Twitter, Facebook eller i kommentatorsfält räknats. Om 
dessa tas med i beräkningen hamnar synligheten på omkring 1,5 procent. 
 Ungdomsgängens synlighet i debatten kan jämföras med Brunes (2006) un      -
dersökning av representation av icke infödda svenskar samt barn till icke svensk-
födda föräldrar i Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Aftonbladet under två veckor. 
Hon fann att de generellt var underrepresenterade och menar att detta förhållande 
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avspeglar och reproducerar rådande maktstrukturer i samhället.  Ungdomsgän138 -
gens underrepresentation är med andra ord inte ett fenomen som är isolerat till den 
undersökta debatten, utan en struktur som genomsyrar svensk medierapportering 
och som har koppling till samhälleliga makthierarkier.  
 Synlighet i debatten handlar i detta avseendet om att komma till tals. När det       
gäller ungdomsgäng som omtalad position är förekomsten hög. De omnämns ex-
plicit på något sätt i 22 av de 34 artiklarna. Det vore därför missvisande att påstå 
att ungdomsgängen är osynliggjorda – tvärtom är de en centralpunkt för debatten. 
Men som påpekas av bland andra Boréus (2005) är inte all synlighet positiv. Ett 
exempel är att ’invandrare’ ofta ensidigt omtalas i samband med problem.  Även 139

ungdomsgängen omtalas i huvudsak som associerade till problem med stök, hot 
och våld på bibliotek. Till detta hör också vilkas erfarenheter som debattens övri-
ga subjekt visar sig intresserade av. Som jag tagit upp tidigare görs en problem-
formulering i Neudings första krönika i vilken ungdomsgäng beskrivs som 
stökande och bibliotekarier och biblioteksbesökare som drabbade av stöket. Det är 
alltså tre subjektpositioner som mönstras ut i förankring till det identifierade prob-
lemet. Men det är bara två av dessa – en bibliotekarie och en ’van besökare’ – som 
ombetts ge sin syn på saken. Redan i första artikeln exkluderas alltså subjektposi-
tionen ungdomsgäng. Vad de har att säga betraktas som oviktigt, eller åtminstone 
som mindre viktigt än vad bibliotekarien och biblioteksbesökaren har att säga om 
den aktuella frågan. Denna bild stärks ytterligare med tanke på att endast en av 
inläggsförfattarna i analysmaterialet bemöter det som de intervjuade i Hässelby 
säger i någon av de fyra intervjuerna.  Helmersons skriver dessutom följande i 140

en ledare:  

Själv blir jag uppriktigt nyfiken på vad ni själva tycker. Maila gärna några rader om bib-
lioteksbesök och ”tysthetsnorm”. Särskilt gärna tar jag emot synpunkter från bibliotekarier 
och vana besökare.  141

Även i denna utsaga framstår bibliotekariers och vana biblioteksbesökares per-
spektiv som viktiga och efterfrågade, medan ungdomsgängen exkluderas och 
osynliggörs. Den ensidiga framställningen av ungdomsgäng som stökiga upprät-
thålls på så sätt aktivt genom att deras uppfattning om den debatterade frågan 
utestängs och anses oviktig. 
!
Stereotypisering 
Inom debatten görs två typer av generaliseringar som tillsammans samverkar för 
att skapa stereotypen ungdomsgäng. För det första reduceras kategorin ’de som 
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stökar’ till att i huvudsak utgöras av ungdomar i gäng. De av Neuding utvalda in-
cidentrapporterna beskriver i själva verket de stökande på fler än ett sätt. Det rör 
sig om såväl enskilda personer som individer i grupp. De är som yngst tio och 
som äldst tjugofem år. I innerstadsområdena bestäms de stökande som antingen 
hemlösa, missbrukare eller enstaka psykiskt sjuka. Men även om det förekommer 
andra beskrivningar, exempelvis av antal och ålder, så plockas de inte upp och får 
spridning i debatten. 
 Den andra generaliseringen handlar om hur ungdomsgäng beskrivs. Inom sto      -
ra delar av debatten förknippas de ensidigt med stök, hot, våld och vandalism och 
framställs som ett hot mot bibliotekspersonal, -besökare och biblioteket som insti-
tution. Dessutom fylls begreppet ’stök’ med en mängd betydelser och ungdoms-
gängen anklagas för en uppsjö handlingar – alltifrån att vara högljudda och äta 
chips, till att misshandla, trakassera och vandalisera. ’Stök’ blir på så sätt ett 
mångtydigt begrepp inom debatten, ett begrepp som inte är tydligt definierat. När 
det ensamt nämns har det potential att fyllas med samtliga betydelser som tagits 
upp inom ramen för debatten. Den etablerade oklarheten innebär att ungdomsgän-
gen simultant anklagas för en rad handlingar och beteenden, oavsett om dessa har 
koppling till exemplen från incidentrapporterna eller det som bibliotekspersonalen 
i Hässelby vittnat om i medierna.  
 En invändning till att kalla utpekandet av ungdomsgäng för en generalisering       
skulle kunna göras genom att åberopa incidentrapporternas faktuella natur. Eller, 
med andra ord, genom att hävda att man måste kunna belysa ett reellt problem 
med stökande ungdomsgäng på Sveriges bibliotek utan att bli anklagad för 
diskriminering.  Angående detta skriver Boréus att generaliseringars sanning142 -
shalt ofta är svårbedömd. Hon tar som exempel påståendet att ’invandrare’ begår 
fler brott och menar att andra slutsatser kan dras om andra parametrar, såsom till 
exempel ålder eller social klass, ställs mot samma statistiska material. Dessutom 
kan ojämlika samhälleliga strukturer påverka statistisk, såsom att vissa grupper 
övervakas och anmäls mer samt döms hårdare. Boréus konkluderar att om vissa 
tolkningar av ett statistiskt material utelämnas eller om statistiskt material som 
pekar åt andra riktningar exkluderas så bör påståenden om eller anklagelser mot 
en specifik grupp bedömas som negativ särbehandling och ensidig presentation av 
fakta.  143

 Liknande invändningar skulle kunna göras mot sanningsanspråket bakom       
problemformuleringen om stökande ungdomsgäng. Till exempel skulle andra 
beskrivande faktorer, såsom kön, kunna lyftas fram istället. Neuding påstår vidare 
att över 50 av de sammanlagt 500 incidentrapporterna uttryckligen nämner 
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gäng.  Vilka gärningsmän som omnämns i de övriga 450 incidentrapporterna 144

framgår inte, vilket indikerar ensidig presentation av fakta.  
 En vakt på biblioteket i Hässelby synliggör en annan punkt som Boréus tar       
upp, nämligen problematiken med att vissa grupper i högre grad övervakas och 
anmäls: 

– Jag har varit här i två veckor nu, det är jättelugnt. Ungdomssamlingar finns, de står och 
hänger, snackar lite, men det är ingen allmän störning. Jag tror att många kopplar samman 
ungdomar i grupp med att ”nu händer det något – vi ringer polisen”. Men det är ju inte så, 
säger han.  145

Detta är en annan verklighetsbild som dock saknar utrymme, framförallt inom tys-
thetsdiskursen. Istället etableras ett mönster där ungdomsgäng ensidigt blir omta-
lade som problem, vilket resulterar i en reducerande, generaliserande och stereo-
typiserande bild av ungdomar i förorten. Stereotypen av stökande ungdomsgäng i 
förorten inordnar sig vidare i en större medial kontext, i vilken förorten ofta fram-
ställs som präglad av laglöshet, gängkultur, upplopp, vandalisering och som en 
belastning för samhället.  146

 Både Boréus (2005) och Dahlstedts (2004) undersökningar visar att den       
massmediala framställningen av ’invandrare’ ordnas utifrån två schablonbilder. 
Antingen omtalas ’invandrare’ som ’offer’ och som ’förtryckta’, eller som ’prob-
lem’ och ’förtryckare’.  En liknande uppdelning etableras inom den undersökta 147

debatten. Ungdomsgängen omtalas ensidigt som en problematisk och 
förtryckande grupp. En annan grupp, som av en debattör benämns ’förortens sköt-
samma invånare’, omtalas istället som offer för ungdomsgängens stök. De 
beskrivs dessutom återkommande som i särskilt behov av biblioteket eftersom 
barn och unga i förorten beskrivs som ’läsovana’, ’lässvaga’, ’trångbodda’, ’utan 
annan möjlighet till läsro’, ’resurssvaga’, ’saknande en tyst, harmonisk och 
studievänlig hemmiljö’ och ’mindre priviligierade’.  Inom debatten finns det 148

alltså enbart två roller för ’förortsinvånarna’ att spela. Det är viktigt att påpeka att 
ingen av dessa roller är konstruerade av de subjekt som inordnas i dem. De som 
omtalas som del av dessa kategorier har dessutom litet eller inget inflytande över 
framställningen. Som jag nämnt tidigare saknas de så kallade ’skötsamma 
förortsinvånarnas’ röst i debatten, men det faktum att den saknas uppmärksammas 
inte. Konstruktionen av förorten såsom enbart bestående av ’problem’ och ’offer’ 
framstår på så sätt som fixerad, det vill säga till stora delar hegemoniserad.  
 Enligt Dahlstedt bygger trovärdigheten i den medialt hegemoniserade       
’förortsberättelsen’ just på att den fogar samman två motstridiga bilder till en en-
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het. Det ger sken av komplexitet, vilket döljer den polarisering och ensidighet som 
framställningen bygger på.  Att de motsägelsefulla bilderna av ’de stökiga ung149 -
domsgängen’ och ’förortens skötsamma invånare’ används parallellt resulterar i att 
framställningen av förorten framstår som mer trovärdig. Detta är dock en chimär 
som döljer att föreställningen om förorten inom debatten bygger på reducering, 
polarisering och utestängning.  !
Andrafiering 
Enligt Pickering (2001) är upprättandet av stereotypa bilder en kontrollerande 
praktik som distanserar ett ’vi’ från ett ’dem’ och som exkluderar de människor 
som stereotypen avser. Genom att bestämma vad ’de’ är (och vad ’vi’ inte är) kan 
den grupp som har definitionsmakten dra strukturella fördelar eller se till att exis-
terande strukturer som redan är gynnande för den egna gruppen bibehålls.   150

 I debatten upprätthålls och upprepas stereotypen ’stökande ungdomsgäng i       
förorten’ av de som har definitionsmakten. Dekonstruerat kan det beskrivas som 
att de som talar (’vi’) pekar ut ett problem (’där’) som några andra (’de’, ’inte vi’) 
ligger bakom. Som jag nämnde tidigare är det vanligt att ’förortens skötsamma 
invånare’ omtalas som drabbade av stöket, men även bibliotekspersonal, ’vana’ 
biblioteksbesökare och biblioteket som institution omskrivs upprepade gånger 
som hotade av ungdomsgängens förfarande. Hotet mot det sistnämnda, biblioteket 
som institution, ligger i linje med tysthetsdiskursens övergripande uppfattning om 
biblioteket som en plats som måste bevaras. Ungdomsgängens stök skildras i det 
avseendet som ett hot mot det bibliotek som det talande ’vi:et’ minns och inte vill 
se gå förlorat. Peter Kadhammar skriver till exempel: 

Många av oss som växt upp på bibliotek och som älskar friden och doften av böcker och är 
tacksamma för den fantastiska hjälp vi där kan få – gratis! – kan inte riktigt förstå hur en så-
dan här fråga kan bli ideologisk. Är det inte självklart att det ska vara ro på biblioteken?  151

!
Här gör den explicita användningen av ’oss’ gällande att det handlar om ett ’vi’ 
som reagerar mot ett hot som ’några andra’ står för. ’Vi:et’ åsyftar en social 
gemenskap som har vuxit upp på och älskar bibliotek. Utsagan återkommer i en 
något annan form hos Malte Persson som skriver: ”[…] i stort sett alla verkar vilja 
ha lugna bibliotek […]” och hos Helmerson som skriver: ”Allt vi från samhällets 
sida är – ursäkta och förlåt – att de [ungdomsgängen] beter sig som folk.”  152

Genom de här utsagornas användning av ’vi’ och ’alla’ etableras en majoritet – ett 
’vi’ – vars biblioteksbesök hotas av ’de Andras’ beteende. I Helmersons utsaga 
kopplas ’vi:et’ samman med ’samhället’, vilket i sammanhanget skapar en polaris-
ering mellan å ena sidan ’vi i samhället’ och ’de i förorten’. Samhället (tillsam-
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mans med ’vi’) presenteras som det normala och förorten (tillsammans med ’de’) 
som det avvikande som måste börja ’bete sig som folk’. 
 Det är skillnad på hur debatten förs i de traditionella medierna och på Twitter       
eller kommentatorsfält. På de senare plattformarna sker det oftare att oppositionen 
mellan ’svenskar’ och ’invandrare’, mellan ’vi’ och ’dem’, uttrycks explicit. I ett 
kommentatorsfält skrivs till exempel: 

Bra att detta äntligen tas upp i media, annars har man ju varit snabb med att stämpla alla up-
plevelser av detta slag som ”myter” och ”vandringssägner”. Men man går tyvärr fortfarande 
som katten kring het gröt och talar om ”ungdomsgäng” etc. Detta är till 99% ett invandring-
sproblem, och innan man medger detta så kommer inte att få bukt med det.  153

Och på Twitter: 

Nej du hävdar störande och våldsamma arabers rätt att vistas på bibliotek vilket gör att sven-
skar stängs ute.  154

I ett annat Twitter-inlägg skriver en inläggsförfattare att stökiga bibliotek är ett 
”symptom på större problem” och lägger till hashtaggen #migpol.  Genom dessa 155

utsagor sätts debatten om stök på biblioteket in i en större invandrings- och migra-
tionskritisk kontext.  !
Språklig diskriminering 
Det är inte enbart ensidig rapportering, generaliseringar, utestängande och an-
drafiering som bidrar till stereotypiseringen av ungdomsgäng och förorten. En an-
nan väsentlig aspekt handlar om vilka ord inläggsförfattarna använder eller hur de 
väljer att formulera sig. De exempel som jag tar upp förekommer ibland enbart 
vid enstaka tillfällen i debatten, men min avsikt är att visa hur de medverkar till att 
konstruera den negativa stereotypen. 
 I ett SVT-reportage skriver artikelförfattaren att biblioteket i Hässelby ”in      -
vaderades” av stökiga ungdomar.  I reportaget intervjuas både en bibliotekarie 156

och en ur ’ungdomsgänget’ i Hässelby. Som jag redogjort för tidigare ger de vitt 
skilda bilder av vad som hänt och varför ungdomarna är på biblioteket. Trots att 
båda verklighetsbilder finns representerade i reportaget tar artikelförfattaren ställ-
ning genom användningen av ordet ”invadera” och ungdomsgängets verklighets-
beskrivning förnekas legitimitet. Ordvalet har en förstärkande effekt och det fram-
ställer ungdomsgängets varande på biblioteket som negativt. 
 I samma reportage förekommer dessutom en beskrivning som öppnar för       
missförstånd: 
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Men problemen har inte bara funnits i Hässelby. Flera liknande fall om stök och även hot har 
uppmärksammats runt om på folkbiblioteken i landet. Bland annat skrev NEO:s chefredaktör, 
Paulina Neuding på SvD:s blogg om hur den sociala oron och likartade problem med ung-
domsgäng finns spritt över landet och att inte mindre än 500 incidentrapporteringar, där prob-
lematiken med ”hotfull stämning”, skadegörelse, våld och hotfulla situationer i jobbet hade 
gjorts under de senaste två åren bara från Stockholmsområdet.  157

Trots att Neuding i en artikel anger att drygt 50 incidentrapporter nämner ordet 
’gäng’, ger formuleringen i utsagan ovan sken av (eller tillåter åtminstone 
tolkningen) att samtliga 500 incidentrapporter avser problem med ungdomsgäng. 
Detta sker genom att inga andra kategorier av individer eller grupper nämns och 
på så sätt ges enbart ett möjligt alternativ att fylla positionen ’de som stökar’ med. 
 Ett annat exempel som jag vill belysa handlar om att artikelförfattaren drar       
felaktiga slutsatser om de så kallade ungdomsgängens avsikter. I ett debattinlägg 
skriver Neuding att biblioteken ”[…] är tacksamma platser att gå till inte bara för 
att läsa, utan för att hänga, dominera och provocera.”  Det antyds alltså att ung158 -
domsgängen beger sig till biblioteket med avsikten att ’dominera och provocera’, 
trots att artikelförfattaren omöjligt kan uttala sig om vilken avsikt ungdomsgängen 
har. Inlägget publicerades innan Jawad ur det så kallade ungdomsgänget i Hässel-
by intervjuades och uttryckte att de inte sökte sig till biblioteket ”[…] för att 
jävlas med någon.”  Problemet med Neudings formulering är därför tvådelat. 159

För det första är det onda uppsåt som ungdomsgängen tillskrivs kunskapsmässigt 
omöjligt för Neuding att uttala sig om. För det andra tillskrivs avsikten innan nå-
gon ur de så kallade ungdomsgängen uttalat sig i frågan. Vad de har att säga fram-
står på så sätt som oväsentligt och möjligt för debattens övriga talare att bestäm-
ma.  
        
Motbilder 
I det undersökta materialet förekommer ett antal alternativa sätt att formulera 
problemet, beskriva verkligheten och tala om ungdomsgängen.  
 En motbild till den gällande problemformuleringen (att det är ungdomsgäng       
som står för merparten av stök på svenska bibliotek) uppstår när Sveriges Radio 
presenterar resultatet från en enkät som skickats ut till bibliotekschefer tillsam-
mans med statistik från fackförbundet DIK. Karin Linder, ordförande i DIK, säger 
till exempel: 

– Det kan vara allt från sura gubbar som inte vill betala beställnings- eller förseningsavgift, 
till psykiskt sjuka eller andra som mår dåligt överhuvudtaget. Det där utpekandet av ung-
domsgrupper, det stämmer inte.  160
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Resultaten säger även emot den etablerade föreställningen att otryggheten på 
svenska bibliotek växer. Med utgångspunkt i dessa resultat ifrågasätter Brodej den 
problemformulering som görs inom tysthetsdiskursen och menar att den är främ-
lingsfientlig.  161

 En annan typ av motbild verkar för att lösa upp den ensidiga framställningen       
av ungdomsgäng som problem. Jag har tidigare citerat Lönnlöv, som i sitt inlägg 
beskriver ungdomar på ett mer komplext och flexibelt sätt; både som störande, 
trakasserande och provocerande och som intresserade, delaktiga och hjälpsamma. 
Visserligen formulerar Lönnlöv ett tydligt ’vi’ (bibliotekarier) och ’dem’ (ungdo-
mar), men en brygga mellan dessa positioner sätts upp i samband med den positi-
va beskrivningen av en ny timanställd som ”berättar att hen tio år tidigare var en 
av de stökiga ungdomarna”.  Även Ellinor Lodin, en bibliotekarie i Hässelby, 162

bidrar till viss del med att lösa upp den fixerade stereotypen av ’ungdomsgänget’ 
som enbart förknippade med problem. Hon beskriver dem som störande, stökiga 
och högljudda, men även som ”goa ungdomar”.  163
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Avslutande diskussion 

Mitt övergripande syfte med studien har varit att undersöka vilka föreställningar 
om bibliotek som framställs, vilka som får utrymme att uttala dessa föreställningar 
och på vilka sätt diskursivt diskriminerande mönster framträder i debatten om 
stökiga bibliotek. Min avsikt i följande avsnitt är att återkomma till analysresultat-
en och i synnerhet resonera kring vilka konsekvenser de kan få i biblioteksprak-
tiken. 

Föreställningar om bibliotek 
De två identifierade diskurserna framställer i många avseenden motsatta bilder av 
hur biblioteket bör utformas och vilken samhällelig roll det bör fylla. Medan an-
hängare av tysthetsdiskursen sätter läsning, bokutlån och studier främst så 
framhåller man inom öppenhetsdiskursen begreppen tillgänglighet och öppenhet. 
Dessa prioriteringsordningar leder till olika slutsatser. Inom tysthetsdiskursen blir 
det viktigt att tillgodose en miljö som möjliggör studier och läsning. Inom öppen-
hetsdiskursen blir det centralt att inte exkludera varken biblioteksbesökare eller 
särskilda sätt att använda biblioteket på.  
 Dessa skilda sätt att formulera bibliotekets värde och funktion kan förstås som       
att man inom diskurserna gör olika tolkningar av bibliotekslagens användning av 
begreppen demokrati och tillgänglighet.  Inom öppenhetsdiskursen tolkas dessa 164

begrepp bokstavligt; allmänhetens demokratiska rätt till bibliotek består i en fak-
tisk och obegränsad tillgång till biblioteksrummet. Tysthetsdiskursen präglas av 
en något snävare eller mer specificerad tolkning, där den demokratiska rätten till 
bibliotek kan översättas i att biblioteket ska tillgodose tillgången av en tyst och 
lugn plats i offentligheten där allmänheten kan ägna sig åt läsning och studier. De 
disparata tolkningarna pekar på att de innebörder som begreppen demokrati och 
tillgänglighet fylls med inte är givna. Därför är inte heller folkbibliotekets funk-
tion eller roll given. Med diskursteoretiska termer kan man säga att det inte finns 
en hegemoniserad tolkning av vad biblioteket är eller borde vara. Ur ett so-
cialkonstruktionistiskt perspektiv är detta i grunden positivt eftersom hegemonis-
ering i regel innebär att en viss tolkning nålas fast på bekostnad av andra möjliga 
tolkningar. 
 Skilda föreställningar om vad folkbiblioteket ska vara går att spåra långt till      -
baka i tiden. Hedemarks (2009) studie visar att stridande diskurser som liknar 
dessa går att identifiera redan på 1970-talet. Debatten om stökiga bibliotek är på 
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så sätt en del av en större och fortfarande pågående debatt som handlar om vad 
folkbibliotek egentligen är och vad det bör vara.  
 De möjliga konsekvenserna av tysthets- respektive öppenhetsdiskursens bib      -
lioteksuppfattningar liknar paradoxalt nog varandra. Tysthetsdiskursen uppfattar 
det tysta biblioteket som fokuserar på läsning och böcker som hotat. Akut och ko-
rtsiktigt av stökande ungdomsgäng och ur ett längre perspektiv av företrädare som 
vill att biblioteket ska bli en mötesplats och ett allaktivitetshus. Hotdiskursen byg-
ger på en polarisering mellan de som hotar och de som blir hotade. Utöver bib-
lioteket betraktas även bibliotekspersonal och skötsamma eller vana biblioteks-
besökare som hotade. Detta leder till en överordnad uppfattning om biblioteket, 
bibliotekarierna och vissa besökare som i behov av konkret skydd från de stökiga 
ungdomsgängen. En möjlig konsekvens av att en viss grupp bestäms som ett hot 
är att det avlegitimerar deras rätt till biblioteket. Eller, med andra ord, individer 
som passar in på någon av de faktorer som ekvivalerar ungdomsgäng (mellan 
10-25, från förorten och flera till antalet) riskerar att betraktas med mis-
stänksamhet och förutfattade meningar, vilket kan leda till att de exkluderas från 
biblioteket. 
 Öppenhetsdiskursens ovillkorliga tillgänglighetstanke riskerar å andra sidan       
att realisera tysthetsdiskursens befaran – att möjligheten till läsning och studier i 
tysthet inte kan tillgodoses. Detta skulle kunna leda till att de besökare som vill 
använda biblioteket för detta ändamål exkluderas. Huruvida denna konsekvens är 
trolig eller realistisk handlar till viss del om hur biblioteket är inrett och om det 
har ett eller flera rum. Inom tysthetsdiskursen uppfattas biblioteket som bestående 
av ett stort rum som samtliga besökare är satta att vistas i. Tillgodoseendet av 
förutsättningar för läsning och studier i ett sådant rum innebär högre krav på tys-
thet och begränsar användningsmöjligheterna av biblioteket. I ett bibliotek med 
flera rum – till exempel särskilda tysta rum – behöver inte samma vikt vid total 
tystnad framhållas.   

Makt och utrymme 
En central aspekt av undersökningen har varit att synliggöra vilka maktstrukturer 
som omger debatten. En del i denna fokusering handlar om vilket utrymme olika 
subjekt och verklighetsuppfattningar ges. I debatten om stökiga bibliotek ges bib-
liotekarier och journalister stort utrymme, särskilt bland debattartiklarna som är 
publicerade i dags- och kvällspress. Användarnas röster hörs främst genom kom-
mentatorsfält och sociala medier. De omtalade ungdomsgängen och de så kallade 
’förortens skötsamma invånare’ ges minst utrymme. Ungdomsgängen förekommer 
främst som omtalade och deras röster medieras enbart genom journalister. 
’Förortens skötsamma invånare’ förekommer enbart som en omtalad position. 
Olika subjektpositioner har alltså olika möjlighet att uttala sig. Villkoren kring 
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uttalandena skiljer sig dessutom åt. Medan journalister, bibliotekarier och använ-
dare i högre grad kontrollerar sina egna uttalanden, styrs och rekontextualiseras 
ungdomsgängens utsagor av journalister. Den ojämna fördelningen av utrymmet 
och de villkor som omger utrymmet är en konkret form av utestängande.  
 En annan påtaglig utestängningsprocedur är den hierarkiska bestämningen av       
olika subjekts tillförlitlighet. Dels görs distinktioner mellan bibliotekariers poten-
tial att säga eller ha tillgång till sanningen. Medan Ehns utsagor inom tysthets-
diskursen betraktas som vittnesmål, anklagas Hoflin för att inte ha kunskap om 
hur det egentligen förhåller sig på biblioteken i förorterna. Till detta hör också vil-
ka som anses värda att höra och vilka röster som bedöms oviktiga. Ungdomsgän-
gens röster efterfrågas inte av andra än de som intervjuat dem och deras perspek-
tiv bemöts enbart vid ett tillfälle av debattens övriga talare. Detta tyder på att det 
finns ett ointresse bland debattens aktörer när det gäller att ta del av ungdomsgän-
gens syn på den omdebatterade frågan.  
 Det görs dessutom en uppdelning av besökare i ’de som stökar’ och ’de som       
drabbas av stöket’. De drabbade ekvivaleras bland annat som skötsamma och i 
vissa fall som i särskilt stort behov av bibliotek. En annan upprepad förekomst är 
att vissa besökare omnämns som ’vana’ eller ’stammisar’. Detta sätt att ekvivalera 
vissa biblioteksbesökare riskerar att leda till en uppdelning av besökare i sådana 
som har mer rätt till biblioteket och sådana som har mindre rätt till biblioteket och 
att besökare måste uppfylla vissa kriterium för att få vistas på biblioteket. Med 
andra ord kan det innebära att bibliotekarier upprättar en outtalad prioritetsordning 
som leder till att olika typer av besökare bemöts på olika sätt. 
 En annan överhängande risk med de maktrelationer som etableras inom debat      -
ten – där bibliotekarier och journalister är värda att höras, men där ungdomars 
röster ignoreras och utestängs – är att dessa översätts till en mer fastlagd institu-
tionaliserad form. Det vill säga att till exempel tjänster som är till för unga skapas 
utan att de unga tillfrågas. Detta skulle innebära att bibliotekarier intar en position 
som bättre vetande än ungdomar. Ett liknande förmyndarförhållande som i 
Tuominens (1997) undersökning gör sig på så sätt gällande även inom debatten 
om stökiga bibliotek. 

Diskursiv diskriminering 
Min analys visar att den diskursiva diskrimineringen i debatten om stökiga bib-
liotek sker på flera sätt simultant. Dels genom utestängning. Trots att ungdoms-
gäng omnämns i 22 av de 34 artiklarna framstår deras perspektiv i frågan som 
oväsentligt och de omtalas till övervägande del som förknippade med problem. 
Dessutom reduceras den större kategorin ’de som stökar’ till att i huvudsak bestå 
av ungdomsgäng, trots att det inom debatten förekommer andra beskrivningar av 
individer och grupper som stökar på bibliotek. Av de 500 incidentrapporter som 
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Neuding tagit del av påstår hon att omkring 50 stycken explicit nämner ’gäng’. 
Genom att inte redovisa vilka andra kategorier eller individer som nämns som 
stökande i de övriga 450 incidentrapporterna framstår ungdomsgäng som särskilt 
ansvariga till stök på bibliotek. Det innebär sammantaget att de utskrivna faktorer 
som indikerar att ungdomsgäng inte står för merparten av stök på svenska bib-
liotek i stort ignoreras inom debatten och att utpekandet av ungdomsgäng bygger 
på ensidig presentation av fakta.  
 Begreppet ’stök’ fylls vidare av en mängd betydelser, alltifrån högljuddhet       
eller att skräpa ner till direkt kriminella handlingar såsom hot, trakasserier och 
våld. Detta bidrar till att ungdomsgäng betraktas som bakomliggande en uppsjö 
problem som sinsemellan skiljer sig kraftigt i karaktär. När de utnämnda represen-
tanterna för ungdomsgänget i Hässelby intervjuas får de på så sätt indirekt stå till 
svars för samtliga möjliga sätt att fylla begreppet ’stök’ med som etablerats inom 
debatten, oavsett om och på vilket sätt de själva ’stökat’. 
 Förorten konstrueras i debatten som befolkad av två kategorier av grupper, de       
som förtrycker (’ungdomsgäng’) och de som blir förtryckta (’förortens skötsamma 
invånare’). Detta mönster framkommer även i Dahlstedts studie (2004). Den dual-
istiska bilden av förorten framstår vidare som i stora drag hegemoniserad, det vill 
säga som objektivt riktig. Det finns även andrafierande drag i konstruktionen av 
ungdomsgängen och förorten. Till exempel konstrueras ett talande ’vi’ som har 
vuxit upp på bibliotek och ett omtalat ’de Andra’ som förstör och hotar bib-
lioteken. Att ’de Andra’ till stor del placeras i förorten bidrar till en uppdelning av 
’vi i samhället’ och ’de Andra i förorten’. I detta sammanhang står ’vi’ och 
’samhället’ för det normala medan ’de Andra’ och ’förorten’ betraktas som 
avvikande. Bilden av förorten som någonting farligt, laglöst och avvikande kan 
utifrån Brunes (2006) och Dahlstedts studier ses som inordnad i ett större medialt 
mönster.  
 Frohmann framhöll i sin artikel ”Discourse Analysis as a Research Method in       
Library and Information Science” (1994) att diskursanalytiska studier inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet bland annat har potential att blot-
tlägga hur användare låses fast i särskilda identiteter och hur dessa fastlåsningar 
kan innebära en ojämn maktfördelning mellan bibliotekarie och användare. Jag 
har i min analys kunnat se prov på hur kategorierna ’ungdomsgäng’ och ’förortens 
skötsamma invånare’ fastställs diskursivt så att de framstår som objektiva och 
avspeglande en verklighet. Men bakom den neutraliserade framställningen döljs 
en konstruktion som bygger på utestängning, reducering, stereotypisering, endi-
mensionalitet och andrafiering. Dessutom är dessa kategorier skapade utan de 
avsedda individernas medverkan eller medgivande. Detta ojämställda förhållande 
– där vissa individer och grupper tar tolkningsföreträdet och definitionsmakten 
från samhälleligt redan strukturellt underordnade grupper – riskerar att bidra till 
formandet av ett samhälle som framstår som objektivt och demokratiskt, men som 
egentligen exkluderar vissa gruppers perspektiv, behov och önskemål. Detsamma 
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gäller för utformningen av biblioteket. Med andra ord, om vi i debatten om stöki-
ga bibliotek kan se prov på hur vissa unga besökare ensidigt ses som farliga och 
problematiska och att deras perspektiv konsekvent bedöms som oväsentligt, finns 
en överhängande risk att samma process översätts till bibliotekspraktiken. En 
konkret aspekt handlar om hur bibliotekspersonal betraktar unga som besöker bib-
lioteket i grupp. Om ungdomar i grupp bedöms som problematiska och om det 
inte anses legitimt att besöka biblioteket i större grupper utestängs många ungdo-
mar från biblioteket. Ett bibliotek som är mer tillåtande mot en större mängd sätt 
att vara på och använda biblioteket på bär mindre risk att exkludera, exempelvis 
grupper av unga. En av förutsättningarna för detta är till exempel att kunna till-
handahålla flera rum så att olika typer av miljöer och behov kan tillgodoses. 
 Enligt Bernier (2011) och Chelton (2002) påverkar negativa mediebilder bib      -
liotekariers sätt att förhålla sig till unga på biblioteket. Dessutom menar Bernier 
att den rådande mediebilden tillsammans med bibliotekariers inställning har infly-
tande över hur unga uppfattar sig själva och hur de upplever sin vistelse på bib-
lioteket.  Intervjuerna med de utpekade ungdomarna i Hässelby ger underlag för 165

Berniers teori. De intervjuade uttrycker till exempel att de inte känner sig respek-
terade av alla bibliotekarier och en intervjuad visar sig påverkad av den etablerade 
mediebilden när han känner sig manad att understryka att han och de andra ung-
domarna inte söker sig till biblioteket för att jävlas med någon. Den medialt 
etablerade stereotypiseringen av ungdomsgäng påverkar på så sätt både bib-
liotekariers uppfattning om vissa unga besökare och vissa unga besökares bild av 
sig själva. Det är dessutom tydligt att andra biblioteksbesökare hyser negativa 
uppfattningar om kategorin ungdomsgäng. Sammantaget riskerar den mediala 
stereotypiseringen leda till att vissa unga besökare misstänkliggörs, både av bib-
liotekarier och andra biblioteksbesökare och att de inte känner sig välkomna till 
biblioteket. 
 Slutligtvis vill jag förtydliga att min avsikt i denna uppsats inte har varit att       
ifrågasätta bibliotekariers upplevelser av stök, hot och våld eller försökt hävda att 
ungdomar eller ungdomsgäng aldrig stökar, hotar eller är våldsamma på bibliotek. 
Däremot har min analys visat att det i debatten om stökiga bibliotek konstrueras 
en stereotypiserad bild av ungdomsgäng som problematiska, avvikande och ibland 
till och med kriminella och att stereotypen är konstruerad utan att hänsyn tas till 
de utpekades perspektiv. Stereotyper bygger på att ett fåtal beskrivande drag över-
drivs och fixeras. Genom att ensidigt framställa vissa grupper som problem legit-
imeras särbehandling av individer som passar in på beskrivningen av gruppen. I 
ett bibliotekssammanhang innebär det, som jag redan nämnt, att utestängande av 
vissa ungas röster, upplevelser, behov, önskemål och fysiska existens på bib-
lioteket legitimeras. 
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 Som Chelton (2002) uppmärksammar präglas biblioteket av en historisk am      -
bivalens, till och med rädsla, för ungdomar och unga. Dessutom är forskning som 
rör ungdomar ett förhållandevis eftersatt område i jämförelse med andra forskn-
ingsdomäner inom biblioteks- och informationsvetenskap. Utöver föreliggande 
undersökning ser både Hedemark, Hedman & Sundin (2005) och Rosén (2011) i 
sina studier prov på hur ungdomar, i synnerhet när de kopplas samman med 
förorten, förknippas med stök, högljuddhet och att de är för många till antalet. En 
viktig fråga för framtida forskning berör vilka effekter dessa negativa uppfat-
tningar har för hur bibliotekarier bemöter samt utformar tjänster och aktiviteter för 
unga på biblioteket.  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Sammanfattning 

Under sommaren 2015 frekventeras de stora dags- och kvällstidningarna av en 
debatt som till en början handlar om stök och våld på biblioteken, men som senare 
kommer att handla om vilket typ av bibliotek olika aktörer vill ha. Det är denna 
debatt som är föremål för analysen i denna uppsats. 
 Utgångspunkten för undersökningen bygger på att sanningar och verklighet      -
suppfattningar ses som konstruktioner. Därför är syftet att undersöka vilka verk-
lighetsuppfattningar som framställs i debatten, hur de framställs och vilka kon-
sekvenser dessa framställningar får. Mer specifikt handlar frågeställningarna om 
att se vilka föreställningar om bibliotek som framkommer, vilka som får utrymme 
att uttala sig om dessa föreställningar och vilka diskursivt diskriminerande struk-
turer som etableras. För att söka svar på dessa frågor har jag använt diskursanalys 
som teori och metod. Den primära teorin är Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursteori, men jag har även använt kompletterande begrepp såsom stereotypis-
ering, andrafiering och utestängning.  
 Utifrån frågeställningarna och de teoretiska begreppen konstruerar jag en tre      -
fasig analysmodell som används för att kartlägga vilka mönster som framträder i 
debatten om stökiga bibliotek. Analysmaterialet består av 34 artiklar och utgörs av 
debattinlägg publicerade i dags- och kvällspress, reportage, kommentarer och in-
lägg publicerade genom sociala medier.  
 Min analys visar att det framförallt förekommer två föreställningar om bib      -
liotek i debatten. I den ena, tysthetsdiskursen, vill anhängarna ha ett tyst bibliotek 
som framförallt är tillägnat besökare som vill använda biblioteket för att låna 
böcker, läsa och studera. I öppenhetsdiskursen menar anhängarna istället att bib-
lioteket måste vara en öppen plats som förutom böcker tillhandahåller ett varierat 
utbud av tjänster och aktiviteter och som inte stänger ute vissa grupper. 
 Analysen visar även att olika aktörer har olika stort utrymme att uttala sig.       
Medan bibliotekarier och journalister når förhållandevis stor spridning bereds be-
tydligt mindre utrymme åt de som omnämns som ’de stökiga’. Dessutom får en  
specifik problemformulering större spridning än andra. Enligt denna är stök och 
våld på biblioteken ett växande problem som framförallt kan härledas till ung-
domsgäng i förorten. Min analys visar att denna grupp ensidigt framställs som 
förknippade med problem och att deras perspektiv i stort utestängs, ignoreras och/
eller bedöms som mindre viktigt. Gruppen konstrueras dessutom utifrån stereo-
typiserande, andrafierande och diskriminerande principer. I bibliotekspraktiken 
kan detta mönster innebära att vissa unga besökare bedöms och bemöts utifrån en 
negativ och felaktig mediebild. Dessutom finns en risk att vissa ungas behov, 
önskemål och perspektiv inte anses värda att ta i beaktning vid utformandet av 
tjänster och aktiviteter för unga på biblioteket. 
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