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Abstract: 

The problem area in this thesis is that harassments, violence, vandalism, etc. 

caused by problematic users in Swedish public libraries are not particularly 

studied in the scientific community. This study’s purpose is to gain knowledge 

about the media image of social unrest in Swedish libraries and study which 

types of social unrest that happen according to the media and the narrative 

techniques that are used in these articles. The research questions are:  

1. What problems regarding social unrest in Swedish libraries are lifted in news 

articles from 2015? 

2. Which narrative techniques are used in news articles to report about social 

unrest in public libraries during 2015? 

3. How can research of the articles, together with the narrative techniques, 

contribute to a further developed understanding about the studied problems? 

As theoretical framework I used Strömbäck’s (1998, 2009) theory of media 

logic. For method I used qualitative content analysis. 27 articles were found 

relevant. Social unrest by library users has become common in many libraries 

in Sweden. It’s affecting many users, libraries user-frequencies, work 

environment and personnel. All the articles use one or more of the narrative 

techniques within the media logic theory, and all the techniques are used in the 

27 articles. By studying the two together I have reached another dimension for 

understanding the studied problems. Among other things it was concluded that 

some articles mostly blame the problems on adolescents and gangs, whilst 

other articles say that it’s in fact grown-ups that cause most of the problems. 

Nyckelord: Social oro, folkbibliotek, våld och hot, 

nyhetsartiklar, arbetsmiljö, bibliotekarie, Jesper 

Strömbäck, kvalitativ innehållsanalys.  
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1 Inledning 

Violence in the workplace may usually be associated with the 

police, taxi drivers, health workers and other obvious high risk 

occupations. However, it is a little known fact among the general 

public that librarians also face risks and are quite likely to 

experience an act of violence or aggression from a patron during 

their working lives. (Farrugia, 2002, s. 309) 

När en person besöker ett folkbibliotek är trakasserier, aggressiva eller hotfulla 

situationer antagligen det sista de tänker på. Det var så jag själv tänkte när jag 

först började arbeta som biblioteksassistent på ett folkbibliotek år 2012. Då var 

min uppfattning att bibliotek innebar en lugn, stillsam miljö, tills jag fick vara 

med om obehagliga och hotfulla situationer. Aldrig förr hade jag tänkt att det 

till synes lugna, stillsamma folkbibliotekarieyrket även kunde innebära våld 

och hot. Det var den uppfattningen av bibliotek som rådde förut, men en ny 

mediebild av bibliotek har sakta men säkert uppkommit genom åren, en negativ 

sådan. Med föreliggande studie ämnar jag undersöka mediebilden och öka 

förståelse kring mediernas framställande av social oro på folkbibliotek.  

 

1.1 Problemområde  

Folkbibliotek är lättillgängliga platser, öppna och kravlösa. Denna öppenhet 

som i sig är en av biblioteksverksamhetens grundbultar är också dess 

akilleshäl. Precis som bland annat forskaren Blessinger (2002) tar upp så bidrar 

öppenheten och tillgängligheten till att alla invånare har tillträde till 

bibliotekets tjänster, och det i sin tur leder till att bibliotekslokalerna kan 

användas till mindre önskvärda aktiviteter så som värmestugor, handelsplatser 

för narkotika och ren vandalisering. Dessa negativa handlingar i 

biblioteksmiljö har lyfts i svensk media vilket kan påverka hur bilden av 

folkbibliotek formas i det allmänna medvetandet. Men att bibliotekarieyrket 

skulle vara förknippat med social oro, hot och våld är enligt forskningen inte 

något som så många utanför gruppen yrkesverksamma är bekanta med. Det blir 

därför extra viktigt att se över hur bilden av bibliotek presenteras i media. Dels 

för att få en uppfattning huruvida detta är en bild som är rättvisande jämfört 

med vetenskapliga studier, och dels för att lyfta den verklighet som många 

biblioteksanställda möter. Det finns i dagsläget inte mycket forskning i svensk 

regi som belyser social oro i en bibliotekskontext. Det finns däremot flera 

studier på internationell nivå.  

 

Inom forskningen har stök och oro på folkbibliotek identifierats som ett 

problem. Forskarna Farrugia (2002) och Osa (2002) skriver att folkbibliotek 

och personal befinner sig i riskzonen för att uppleva våld, hot, trakasserier, stök 

och skadegörelse. I en studie av McGrath och Goulding (1996) beskrivs att det 

finns betydande mörkertal om oroshändelser som inte anmäls då de kommit att 

betraktas som en del av yrkeslivet. Blessinger (2002) och Kean och McKoy-

Johnson (2009) bedömer att risken för stök och oro hänger samman med 

bibliotekens tillgänglighet, öppetdagar och öppettider.  
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I uppsatsens kapitel 2 och 3 blir det tydligt att det har forskats och skrivits 

mycket kring social oro i internationell forskning. Social oro och stök på 

svenska bibliotek däremot, tycks som sagt inte vara uppmärksammad i svensk 

vetenskaplig forskning (se DIK, 2015; Johansson, 2015). Istället lyfts 

samhällsfenomenet oftast fram i massmedier och sociala medier. Enligt mina 

iakttagelser under litteratursökningen finns det således en stor kunskapslucka 

inom svensk forskning angående oro på folkbibliotek. Därför vill jag med 

föreliggande uppsats bidra till att fylla denna vetenskapliga kunskapslucka.   

 

I uppsatsen vill jag studera mediebilden av social oro på folkbibliotek i 

Sverige. För att få mer kunskap berörs följande frågeställningar; hur speglar 

medierna social oro på olika sätt med stöd i forskaren Strömbäcks (1998, 2009) 

teori om berättartekniker? På vilket sätt förmedlas en händelse och vilka 

element läggs särskild tyngd vid? Med hjälp av vilka tekniker framställer 

medierna social oro ur ett medielogiskt perspektiv? Intressant är att undersöka 

hur det rapporteras om stök och social oro på folkbibliotek i media. 

Problematiken undersöks genom att analysera medierapporteringen av social 

oro på folkbibliotek, samt analysera de berättartekniker som används i 

artiklarna.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyhetsartiklar i samband med olika 

berättartekniker skapar bilder av social oro i biblioteksmiljö. Med uppsatsen 

vill jag öka kunskapen om mediebilden av social oro på svenska folkbibliotek, 

samt undersöka vilka typer av social oro som förekommer på folkbibliotek 

enligt media och vilka berättarverktyg som medier använder till detta. 

En undersökning av dessa tillsammans kan bidra till en ökad kunskap kring 

bilderna av social oro på folkbibliotek.  

 

Följande frågeställningar avgränsar studien: 

 

1. Vilka problem angående social oro på svenska folkbibliotek lyfts fram i 

nyhetsartiklar år 2015?  

 

2. Vilka berättartekniker används i nyhetsartiklar som rapporterar om 

social oro på folkbibliotek under år 2015? 

 

3. Hur kan studier av artiklarna, tillsammans med berättarteknikerna, bidra 

till utvecklad förståelse för de studerade problemen? 
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2 Rapporter, dokument och lagar om social 
oro och arbetsmiljö 

I föreliggande kapitel presenteras texter som behandlar arbetsmiljö både 

allmänt och på bibliotek samt texter om social oro på bibliotek. Dessa texter är 

hämtade från svenska riktlinjer, guider, dokument och rapporter. Även texter 

av internationella författare, som arbetat med eller på bibliotek och skrivit 

böcker om social oro på bibliotek, kommer att tas upp.  

 

2.1 Lagar, regler och riktlinjer om social oro 
gällande arbetsmiljö i allmänhet 

Arbetsmiljöverket (2015) är en statlig myndighet vars uppdrag är att säkerställa 

och kontrollera att arbetsmiljölagen efterföljs av alla verksamheter, företag och 

organisationer i Sverige. Under avsnittet Hot och våld står att inga anställda 

ska behöva riskera att bli sjuka eller skadade på grund av sina arbeten. 

(Arbetsmiljöverket, 2015) Arbetsmiljöverkets målsättning är följaktligen att 

motarbeta riskerna för olycksfall och ohälsa i arbetslivet samt att anställdas 

arbetsmiljö ska förbättras.  

 

Arbetsplatser där anställda riskerar att utsättas för våld och hot är för många en 

psykisk påfrestning, något som kan påverka arbetsmiljön negativt. Det är 

viktigt att arbetsgivare har kännedom om denna faktor, menar forskaren Sheila 

Pantry (1996), och det är främst arbetsgivarens ansvar att förebygga det så 

mycket som möjligt. Enligt arbetsmiljöverket ska arbetsplatser formas och 

utrustas på ett sätt som i största möjliga mån förebygger risken och stressen för 

oro. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (1993) ska dessutom tillämpas på alla 

arbetsplatser (se AFS 1993:2). Med förebyggande insatser, såsom införandet av 

genomtänkta rutiner och upprustning av lokalers säkerhet, kan många 

orossituationer undvikas. Detta bidrar till att anställda får en tryggare 

arbetsplats, en ökad trygghetskänsla och förbättrad arbetsmiljö. 

 

2.1.1 Allmän hantering och förebyggande på 
arbetsplatser 

Enligt Vårdhandboken från Sveriges landsting och regioner (2015) kan social 

oro leda till fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för anställda såväl 

som för arbetsplatsen i övrigt och för besökare. Målsättningen på en arbetsplats 

bör, enligt vårdhandboken, vara att ingen ska riskera att utsättas för aggressiva 

eller hotfulla situationer. (Sveriges landsting och regioner, 2015) För att 

uppfylla detta krävs det följaktligen säkerhetsrutiner, förebyggande insatser 

och relevant utbildning för personalen.  

För att vidare förebygga oro på riskfyllda arbetsplatser rekommenderas att 

personalen bär överfallslarm, är väl insatt i hur larmsystemet fungerar och vilka 

rutiner som gäller vid larm. Då en allvarlig situation trots allt uppstår bör 

medarbetare hjälpa till att hantera situationen tills tillkallad hjälp har anlänt. 

Övergripande tips för anställda som kan underlätta i att avvärja en orossituation 
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är bland annat att; håll fysiskt utrymme så besökaren inte känner sig inträngd 

och blir offensiv; vänd endast ryggen till vid absolut nödfall och försök ha en 

utgångsväg; håll avstånd då person verkar hotfull samt ta hänsyn till 

slagavstånd och reviravstånd; undvik hastiga rörelser då dessa kan uppfattas 

som hotfulla; ha ett bestämt, lugnt och avslappnat kroppsspråk samt tonläge, 

många åtlyder kroppsspråk istället för att lyssna på orden som sägs samt; 

försöka upprätta en samtalskontakt med personen. (Kahn, 2008; Pantry, 2007; 

Sveriges landsting och regioner, 2015) 

 

2.1.2 Arbetsgivarnas och personalens roll 

Enligt vårdhandboken är det arbetsgivaren som har ansvaret för att de drabbade 

ska få ett bra krisomhändertagande. Det är även denne som bör informera 

personalen om händelsen, erbjuda gruppsamtal, stötta, samt uppmuntra 

personalgruppen att stötta varandra. (Sveriges landsting och regioner, 2015) 

Detta stöd har en hjälpande inverkan för att bearbeta det som hänt på ett lättare 

vis, och det brukar uppskattas av de drabbade. Ett gott krisomhändertagande 

och samtalande om händelsen är ett viktigt steg i att frambringa en gemensam 

kännedom kring att hantera likartade situationer. Ett strukturerat gruppmöte i 

efterhand har sålunda stark inverkan för stabilisering på arbetsplatsen. Den 

underlättar återhämtningen och motverkar varaktiga negativa känslor.  

Arbetsgivaren är den ansvarige för att det ska finnas lokalt framtagna vålds-, 

hot- och policydokument, och är även den som har det huvudsakliga ansvaret 

för att riskbedömningar utförs och är korrekta. Vidare om en medarbetare 

utsätts för hot, våld eller annan oro måste en arbetsskadeanmälan göras vid 

varje tillfälle. (Arbetsmiljöverket, 2015; Pantry, 2007; Sveriges landsting och 

regioner, 2015) Forskaren Pantry (2007) framställer i sin bok en utförlig 

beskrivning för hur arbetsgivare kan genomföra en bra utvärdering.  

Sveriges landsting och regioner (2015) förefaller även mena att 

riskbedömningar vore passande redskap att använda för arbetsgivare och 

personal för att hantera och förebygga olika situationer.  

 

2.2 Rapporter om arbetsmiljö på folkbibliotek 

Under våren 2015 uppstod en biblioteksdebatt i media om svenska 

folkbibliotek. Där skrevs det om den sociala oro som många biblioteksanställda 

upplever och arbetar under, samt om den brist på social och vetenskaplig 

uppmärksamhet som detta fenomen har fått. Dessvärre, skriver DIK, lämnades 

folkbibliotekens arbetsmiljöproblem kvar i skriverierna (DIK Delrapport 1, 

2015). Detta var något som fackförbundet ville åtgärda och gav samma år 

därför ut en rapport i två delar om arbetsmiljön på bibliotek. Rapporten baseras 

på en enkät som DIK skickade ut via mail till alla sina biblioteksmedlemmar, 

5548 personer. 1832 personer besvarade enkäten.  

Att ta hänsyn till är dock att det finns en risk att majoriteten av de respondenter 

som besvarade enkäten är anställda som på något sätt upplevt eller utsatts för 

social oro. Detta då studier visat att det vid liknande undersökningar i högre 

utsträckning varit individer med något att säga som besvarat enkäter än de som 
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anser att de inte har något att säga. (”Vem vill svara...” 2013) Det finns dock en 

viktig faktor som läsare av DIKs rapport bör vara medvetna om och tänka 

kritiskt kring, nämligen att majoriteten av respondenterna kan bestå av de 

anställda som på ett eller annat vis har blivit utsatta för social oro. De 

biblioteksanställda som inte blivit utsatta kan ha avstått från att svara på 

enkäten då de inte ansåg att de hade några problem som behövde komma fram. 

Av den anledningen är det svårt att säga huruvida DIKs påståenden är 

representativa eller ej. Att de däremot anger exakt hur många enkäten 

skickades till samt hur många som svarade på den inger förtroende. Om de inte 

skulle ha uppgett antalet respondenter i förhållande till hur många som 

tillfrågades, hade detta varit suspekt och skulle allvarligt ifrågasätta enkätens 

giltighet och trovärdighet.  

Å andra sidan bör läsare av DIKs rapporter vara medvetna om att det endast 

var en tredjedel av deras biblioteksmedlemmar som svarade på enkäten. 

Därmed har de inga uppgifter om två tredjedelar av anställdas upplevelser. 

Slutsatser kan självklart dras av de som faktiskt svarade och det är troligt att 

majoriteten av den gruppen har drabbats, men det finns inga vetenskapliga 

bevis för att den statistiken kan tillämpas på hela medlemsgruppen. Således kan 

man inte veta om majoriteten av hela Sveriges biblioteksanställda faktiskt 

utsätts för social oro eller inte. Det är bra att ha i åtanke vid granskning av 

statistik, att de flesta människor som svarar på undersökningar är de som har 

något särskilt de vill säga eller klaga på. De personer som däremot inte har det 

avstår ofta från att svara. (”Vem vill svara...” 2013)  

DIK hävdar i rapporten att arbetsmiljön på många folkbibliotek är osäker och 

instabil. Två tredjedelar av de som svarade på enkäten har upplevt skadegörelse 

på sin arbetsplats. Hälften av respondenterna uppger att de utsätts för 

kränkning av besökarna, åtta av tio anger att de har varit med om besökare som 

uppvisat mer aggressivt beteende, och en av fyra är med om oro och stök minst 

en gång per vecka. Det finns dock en del som svarade att de inte har några 

problem på sina arbetsplatser.  

Bibliotekspersonal, skriver DIK, ska inte tvingas acceptera vad som helst på 

grund av att folkbibliotek är en öppen del av samhället. Trots det har 

bibliotekspersonal med dessa orossituationer fått arbetsuppgifter som inte hör 

till yrket, enligt DIK. Till exempel agera som fritidspersonal för stora 

ungdomsgrupper då fritidsgårdar flyttats, samt att handskas med psykiskt sjuka 

och missbrukare. (DIK Delrapport 1, 2015)  

Bibliotek ska vara öppna platser, och de ska bemannas av 

utbildade bibliotekarier. Därför måste något förändras. Vår under-

sökning visar att arbetsmiljön varit eftersatt under så lång tid att 

det blivit ett normaltillstånd. Många medlemmar svarar att de är 

glada att problemen äntligen kommer upp i ljuset, för kanske kan 

det leda till förändring. (DIK Delrapport 1, 2015, s.2) 

Enligt undersökningen efterfrågar respondenterna genomgående att tas på 

allvar av sina arbetsgivare och att få stöd samt uppbackning av dem efter en 

obehaglig händelse. Flera respondenter beskriver hur detta har brustit och i en 

del fall förorsakat att personal har blivit sjukskriven eller bytt arbetsplats. Av 
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den totala mängden respondenter är det en av tio som funderar på att byta yrke 

eller arbetsplats till följd av stök, oro, hot och/eller våld på biblioteket.  

 
Jag upplever att läget långsamt förvärrats samtidigt som 

arbetsgivaren ignorerat signalerna från oss som är ute i 

verksamheten [folkbibliotek]. Det har tagit alldeles för lång tid 

innan problemen tagits på allvar. Resultaten av detta har bland 

annat varit otrygga besökare & sjukskriven bibliotekspersonal. 

(DIK Delrapport 1, 2015, s.5)   

Undersökningsrapporten Tryggare bibliotek (2010), av Kulturförvaltningen i 

Stockholms stad, är en av de få rapporter som har skrivits om social oro på 

svenska folkbibliotek. Där framkommer att arbetsgivarna på de folkbibliotek 

som undersökts är medvetna om de orosproblem som cirkulerar kring deras 

bibliotek samt att de överlag bedriver ett bra arbete med arbetsmiljön. Gällande 

säkerhetskulturen på biblioteken finns det dock brister enligt rapporten, något 

som både arbetsgivare och personal på olika vis kan påverka till det bättre, 

menar de. (Kulturförvaltningen, 2010) 

 

Flera studier visar att bibliotekspersonal upplever stress och missmod för att de 

under en längre period arbetat i en orolig och eventuellt våldsam arbetsmiljö. 

Detta kan leda till utbrändhet och depression om inte rätt hjälp och stöd fås från 

arbetsgivaren. (Pease, 1995) Vid jämförelse med de utländska källor som 

hittills tagits upp i uppsatsen, förtydligas det genom rapporten Tryggare 

bibliotek att de orossituationer som omfattar folkbibliotek internationellt även 

verkar stämma överens med hur det ser ut på svenska folkbibliotek. 

 

2.3 Social oro på arbetsplatser 

Det finns arbetsuppgifter som medför att anställda löper stor risk för att bli 

utsatta för social oro, och många ingår i just bibliotekarieyrket. Arbetsmiljö-

verket (2015) listar faktorer som kan vara bidragande; ensamarbete; hantering 

av pengar, varor eller tjänster; arbete med människor; arbete i en organisation, 

myndighet eller offentlig verksamhet; kvälls- eller nattpass; bristfällig kunskap 

eller erfarenhet hos personal i att bemöta och dämpa konflikter; tidsbrist, stress 

och för stor arbetsbelastning samt; arbete i samhällen eller områden som har 

högre nivåer av brottslighet. 

 

2.3.1 Social oro i olika professioner 

Enligt en undersökning av Fredriksson och Selén (2006) från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) visar statistik att 1995-2005 hade antalet våldsamma 

incidenter på arbetsplatser ökat. Från år 2005 hade 18 % av kvinnorna och  

10 % männen under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot på 

arbetsplatsen. Arbetar man därtill inom den offentliga sektorn är risken dubbelt 

så stor att utsättas för oro i jämförelse med den privata sektorn. Detta 

resulterade bland annat i att anställda kände obehag inför att gå till arbetet, inte 

kunde sova, hade fysiska och psykiska besvär, samt blivit sjukskrivna.  
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2.4 Social oro på bibliotek 

På enkäten från DIK svarade mer än 75 % att de upplevt oro och stök på 

arbetsplatsen, och vanligast är det för personal på folkbibliotek och 

skolbibliotek. Utifrån enkäten framkommer det även att främst bibliotekarier 

som jobbar på folk- och skolbibliotek upplever att problemen har ökat. En av 

tre anställda upplever oro och stök minst en gång i veckan, och lika många 

upplever det minst en gång i månaden. Förekomsten och mängden av oro kan 

dock skilja sig mycket åt emellan olika filialer och deras stadsbibliotek, men 

det framhävs i rapporten att problemet finns överallt i Sverige, stad och 

landsbygd. (DIK Delrapport 1, 2015) 

 

Skadegörelse från besökare utgör ytterligare ett stort problem för folkbibliotek. 

Bland annat att de förstör möbler och väggar, kissar på hyllor, samt river 

sönder, klottrar eller tänder eld på böcker. Detta förekommer i hela Sverige 

påpekas det i rapporten, således finns det ingen specifik del i landet som 

utmärks för att ha mer skadegörelse. (DIK Delrapport 1, 2015) 

 

Cirka hälften av respondenterna har blivit kränkta av besökare, uppger DIK.  

Vanligast är det för kvinnliga anställda där kränkningarna oftast är av sexistisk 

art. Mer än en tredjedel av de kvinnliga respondenterna uppgav att de har 

utsatts för det. Den näst vanligaste formen är från besökare med allmänt 

respektlöst uppförande (se även Pantry, 2007) såsom förakt, hot om våld, 

arrogans, och kommentarer om personalens utseende, ålder samt att deras 

intelligens och kompetens betvivlas. Bibliotekspersonal får dessutom ofta 

agera som mottagare för besökares frustration över låneregler, låneskulder, 

myndighetsförakt och frustration över samhällsfrågor. Även kränkning i 

egenskap av homofobi och rasism är återkommande.  

 

En av fem i DIKs undersökning svarar att de blivit hotade i sina arbetsroller. 

Oftast sker det ansikte mot ansikte, men det har hänt att de har fått hot genom 

sms, mail, telefonsamtal, och sociala medier. (DIK Delrapport 2, 2015) 

Gällande aggressiva besökare är det sex av tio anställda som upplevt 

aggressivitet mot dem som individer eller som representanter för biblioteket. 

Många respondenter anger dessutom att de har varit med om besökare som 

uppvisat aggressivt beteende riktat samtidigt mot både dem själva, annan 

personal, och mot besökare. (DIK Delrapport 1, 2015) 

 

2.4.1 Orsaker till social oro på folkbibliotek 

Vissa bibliotekarier från DIKs undersökning upplever att oron ökat och angav 

några bakomliggande orsaker som de anser har föranlett ökningen. Cirka 

hälften anser att den största faktorn är förändringar runtomkring i det lokala 

samhället, exempelvis ökad arbetslöshet och utanförskap, stängda 

verksamheter för psykiskt sjuka, ökad drogtillgång, ökad respektlöshet, 

ändrade attityder, samt nerlagda eller överfulla fritidsgårdar som leder till att 

ungdomsgäng vill använda biblioteken som fritidsgårdar. Även alkohol- och 

drogpåverkade, hemlösa/slutkörda och ”hederliga skattebetalare” nämns som 

källor till stök och oro. (DIK Delrapport 1, 2015)  
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Enligt forskaren Rhea Joyce Rubin (2000), som är bibliotekskonsult och 

specialiserar sig på att utöka offentliga bibliotekstjänster, är ilska den 

gemensamma faktorn för de flesta besökare som skapar oro och som 

bibliotekarier allt som oftast handskas med i orossituationer. Till exempel 

besökare som vägrar betala förseningsavgifter, besökare som blir upprörda 

över att böcker inte kan lånas om, eller besökare som uttrycker glåpord över 

låneregler. Dessa reaktioner grundar sig på att de blivit missnöjda och arga på 

biblioteket i sig, inte nödvändigtvis på själva personalen. (Rubin, 2000)  

 

2.4.2 Hantering och förebyggande 

I DIKs undersökning uppgav respondenter från flertalet bibliotek att deras 

arbetsgivare vidtagit åtgärder efter att hot och orossituationer inträffat. Tre av 

tio uppgav att arbetsgivaren installerade larm och fyra av tio uppgav att väktare 

anlitats. Enligt svaren kunde DIK utskilja fyra avgörande teman gällande 

vidtagna åtgärder; 1. Personalen fick kompetensutveckling antingen som kurs 

eller handledning, 2. Personalen hade anställt eller samarbetat med sakkunniga 

såsom polis, fritidsledare eller väktare, 3. Personalen hade fått nya arbetssätt 

t.ex. inget mer ensamarbete, ökad bemanning och tydligare rutiner, samt 4. Att 

inga åtgärder vidtogs, eventuellt för att biblioteket redan hade vidtagit åtgärder 

sedan tidigare. 42 % av respondenterna ansåg att åtgärderna som vidtagits var 

tillfredsställande och förbättrade arbetsmiljön, 29 % hade motsatta åsikter och 

ytterligare 29 % var inte säkra. (DIK Delrapport 2, 2015)  

 

I den svenska rapporten Tryggare bibliotek blev säkerhetsbrister i folkbibliotek 

synliga. Bland annat att anställda inte snabbt kunde påkalla medarbetares 

uppmärksamhet, att det rådde kunskapsbrist gällande agerande vid oroligheter, 

att det rådde brist på tillit inom personalgrupperna då oroligheter uppstår, och 

att personal inte visste om de förväntades hjälpa medarbetare i konflikter. 

(Kulturförvaltningen, 2010)  

 

När bibliotekarier utsätts för social oro ska det alltid anmälas till arbetsgivaren. 

Denne ska sedan rapportera det vidare och hantera händelsen på lokal nivå med 

den drabbade medarbetaren och övrig bibliotekspersonal. Detta görs på bästa 

vis i form av stöd, information och samtal. Även arbetskamraterna har ansvar 

gentemot varandra, att stötta och hjälpa till (Pantry, 2007). 

Utifrån ovanstående stycken kan det förtydligas att det är viktigt att ha nära 

kontakt med sin arbetsgivare, sina kollegor, och med lokalsamhället såväl som 

ett bra samarbete med andra bibliotek. Nära kontakter bidrar till att stärka och 

förbättra bibliotekens handlingsplaner, säkerhetsarbete, den egna 

säkerhetskulturen, och säkerhetskulturen mellan flera bibliotek, vid tillfällen då 

oro uppstår.  

 

Somliga av de råd som framkommit i internationell forskning för att avvärja 

orossituationer nämns även av Arterburn (1996), men både han och Rubin 

(2000) har en del att tillägga specifikt för folkbibliotek. De båda forskarna ger 

inte enbart råd och tips om vad personalen ska göra för att hantera en situation 

utan även hur de ska göra det, till exempel att personalen ska visa respekt och 

vara empatisk, att personalen inte ska döma besökarens känslor då de är 

mycket verkliga för personen i fråga, samt att man ska rådfråga kollegor i 
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osäkra situationer. Andra råd och tips som forskare tydligt uttrycker är att 

personalen ska förtydliga och klargöra vad besökaren faktiskt vill ha genom att 

ställa lugna frågor och aktivt lyssna för att undvika missförstånd, frustration, 

och för att få besökaren att känna sig hörd; att tillåta att besökaren muntligt ger 

uttryck för sin frustration och ilska för att på så vis minska risken för ett fysiskt 

utbrott; att inte överreagera utan att förbli lugn, förnuftig och professionell då 

personalens beteende påverkar besökaren; att om besökaren kritiserar 

personalens arbetsroll, utbildning och rutiner ska man föra fokus tillbaka till 

det faktiska problemet; att personalen endast ska argumentera emot besökaren i 

de fall där det är absolut nödvändigt och att personalen då ska göra det på ett 

diplomatiskt vis; och slutligen att personalen endast ska använda fysiskt 

självförsvar som en sista utväg. (Arterburn, 1996; Pantry, 2007; Rubin, 2000)  

 

Hot, våld och social oro på folkbibliotek är, enligt tidigare forskning mer regel 

än undantag. Biblioteksmiljön har blivit mer våldsam och otrygg, vilket även 

svensk media har fått upp ögonen för. Det finns dock en brist på 

överensstämmelse mellan hur vardagen på svenska folkbibliotek ser ut runt om 

i landet och hur bilden av folkbibliotek framställs i media. DIKs undersökning, 

som inte kan ses som helt rättvisande, ger en bild av situationen på Sveriges 

folkbibliotek som allt mer otrygg, en miljö där skadegörelse och aggressivt 

bemötande eskalerar. Arbetsgivaren är, enligt vårdhandboken (Sveriges 

landsting och regioner, 2015), ansvarig för att de anställda ska känna sig trygga 

på arbetsplatsen. I DIKs rapport (DIK Delrapport 1, 2015) nämns hur arbetsg-

ivare på olika sätt har arbetat för att främja en tryggare arbetsmiljö genom 

bland annat handledning, kompetensutveckling och installerande av larm.  

Med avstamp i presenterade rapporter kan de artiklar som uppsatsens empiri 

bygger på knytas till en erfarenhetsbaserad bakgrund, något som medierna 

belyser på ett mer ytligt plan. 

 

Uppsatsen är tänkt att undersöka hur och med vilka berättartekniker medier 

rapporterar om social oro på bibliotek, med bakgrund i aktuell forskning och 

rapporter. Utifrån föreliggande uppsats frågeställningar är detta intressant då 

det i mediebilden i huvudsak är fokus på stökiga ungdomar, narkotikahandel 

och vandalisering. Nyhetsartiklar använder sig av olika berättartekniska 

verktyg för att fånga läsaren och lägger tyngden på de skeenden som väcker 

uppmärksamhet. (Strömbäck, 1998; 2009) DIKs rapport kan ge, liksom 

medierapporteringen, en något skev bild av verkligheten då den enbart 

presenterar den tredjedel av förbundets biblioteksmedlemmar som svarade på 

enkäten (DIK Delrapport 1, 2015). Den bild som ges utrymme blir då den som 

talar om otrygghet och social oro, inte den som visar upp en eventuell 

motversion. Detsamma gäller för övriga studerade rapporter, som på olika sätt 

lyfter social oro på folkbibliotek. Den bild av folkbiblioteket som lyfts fram i 

föreliggande kapitel visar både att det förekommer social oro på arbetsplatserna 

samt vem som är ansvarig för att åtgärda problemet.  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras vetenskaplig forskning om social oro, vad som 

orsakar det samt hur det kan hanteras och förebyggas. 

 

3.1 Studier om social oro 

Många svenska uppsatser har skrivit om problematiken kring social oro inom 

olika yrkesgrupper, till exempel Berglund och Björkquist (2015), Mannsdorff 

Håkansson och Ottosson (2009), Sjöberg och Warelius (2015), samt Törnqvist 

(2010). Däremot har endast en uppsats (se Johansson, 2015) skrivits om våld 

och trakasserier på folkbibliotek i Sverige. Det har dock forskats mycket kring 

problematiken inom exempelvis vården. Men behovet och avsaknaden av 

studier för just folkbibliotek och biblioteksområdet inom svensk forskning är 

överlag stort, vilket inte minst blir tydligt i föregående kapitel. 

 

Ovan nämnda uppsatser visar att det förekommer hot, våld och andra former av 

oro och brister i arbetsmiljön på många arbetsplatser. Personalen både begär 

och är i behov av förändringar då de bland annat mår dåligt, är frustrerade och 

rädda. De efterfrågar mer ansvarstagande, hjälp och stöd från arbetsgivare och 

ledning, men även relevant utbildning för våldsamma och problematiska 

situationer, ökad kunskap för förebyggande åtgärder, utbildning med polis eller 

väktarbolag, samt tydliga rutiner och dokumentation.  

  

Sammanfattningen ovan visar att andra yrkesgrupper har arbetsrelaterade 

bekymmer liknande de som bibliotekarier har. Över lag är det samma besvär 

bibliotek upplever gällande arbetsmiljö och anställdas välmående. Därtill har 

bibliotekarier samma behov av stöd från arbetsgivare och ledning som andra 

yrkesgrupper.  

 

3.2 Studier om social oro på bibliotek 

Det tycks vara ett okänt faktum bland allmänheten att bibliotekarier ingår i 

riskgruppen för social oro, framför allt de som sitter i informationsdiskarna. 

Det finns exempel på bibliotek där glåpord mot personalen blivit en del av 

vardagen, oftast på grund av frustration då besökarnas informationsbehov inte 

blivit tillfredsställda (Farrugia, 2002; Kean & McKoy-Johnson, 2009; McGrath 

& Goulding, 1996; Pease, 1995; Osa, 2002).   

I internationella studier har det även framkommit att den andra mest förekom-

mande formen av negativt eller hotfullt agerande är sexuella trakasserier, 

främst mot kvinnlig bibliotekspersonal. (Pease, 1995) Trots att anställda ofta 

rapporterar dessa händelser, rapporteras det inte i den faktiska mängd som det 

sker, vilket även framkommer i den svenska rapporten Tryggare bibliotek. 

McGrath och Goulding (1996) menar att detta beror på att oroligheter är svåra 

att få bukt med och anställda kan börja se företeelserna som en del av jobbet. 

Dessutom har forskare noterat att då ”lättare” former av oro inte rapporteras, 

diskuteras det istället flitigt bland kollegorna. (Kean & McKoy-Johnson, 2009)  
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Utifrån texterna jag läst sticker särskilt två kategorier ut gällande oro på 

bibliotek; skadegörelsebrott och brottsliga handlingar riktade mot bibliotekarier 

och besökare. Flera författare bekräftar att dessa är mycket allvarliga men 

understryker att det är skadegörelse och bokstöld som dominerar. (Arndt, 2001; 

Kahn, 2008; Lincoln, 1984; jfr Lincoln & Lincoln, 1987) Enligt internationell 

forskning är allmän stöld på folkbibliotek vanligt, men stöld av böcker har 

alltid varit det större och vardagligare problemet för bibliotek, vilket med all 

sannolikhet inte kommer att förändras. (jfr Arterburn, 1996; Kahn, 2008; St. 

Lifer, 1994) 

 

Genomgången av både internationell och svensk forskning visar att social oro 

på folkbibliotek har förekommit under många år, problemet är således inget 

nytt. Det faktum att det diskuterats och omskrivits i årtionden visar att bristen 

på långtidslösningar medfört att bibliotek har blivit en riskfylld arbetsmiljö.  

 

Johansson (2015) kommer fram till att folkbibliotek i jämförelse med andra 

bibliotekstyper är de som mest råkar ut för trakasserier, våld och oro. 

Integrerade bibliotek drabbas mer sällan och har inte heller lika många 

förebyggande åtgärder. Integrerade bibliotek innebär att en folkbiblioteksfilial 

är placerad på en skola och fungerar således som ett skolbibliotek för eleverna 

och lärarna samtidigt som det också fungerar som ett folkbibliotek för 

allmänheten. Johansson skriver att allvarliga händelser på folkbibliotek är 

ovanliga i Sverige, men de bibliotek som deltog i hans undersökning hade trots 

det infört ett antal åtgärder i förebyggande syften. Dessa vidtagna åtgärder har 

främst att göra med arbetsmetoder, rutiner, utbildning och kompetens. Trots att 

många av biblioteken implementerade förebyggande åtgärder på lokalt 

passande vis, är det många som inte använder de enklare insatserna, menar 

Johansson, exempelvis information om ordningsregler. Förekomsten av 

trakasserier och våld är inte så många enligt de folkbibliotek som deltog i 

Johanssons studie. Istället angavs tonvikten ligga på mindre konflikter, än på 

grövre problemen som var förväntade. (Johansson, 2015)  

 

3.2.1 Forskning kring orsaker till social oro på 
folkbibliotek 

Den grundläggande åskådning som brukar dominera folkbiblioteken är 

bevarandet av en ”öppen dörr”-policy, med andra ord att det inte finns några 

hinder för envar att träda in. Detta i sin tur är en del av vad som möjliggör 

utvecklingen av social oro och som bidrar till att folkbibliotek är den typ av 

bibliotek som drabbas mest. Social oro förekommer dessutom oftare i större 

städer, menar internationella forskare, eftersom folkbibliotek utgör en 

tillgänglig lokal, har generösa öppettider och öppetdagar. (Blessinger, 2002; 

Kean & McKoy-Johnson, 2009; Lincoln & Lincoln, 1987; St. Lifer, 1994)  

Internationella forskare har länge undersökt och sammanställt orsaker till social 

oro på folkbibliotek. Dessa kan vara konflikter angående biblioteksregister, 

brist på böcker eller nya medier, missuppfattade attityder från personalen, 

begränsade utlåningsperioder, öppettider och böter. (jfr McGrath & Goulding, 

1996) Forskare menar även att brist på respekt för allmän egendom, i det här 

fallet bibliotekens, ökar risken för vandalisering och kriminella handlingar. 

(Kean & McKoy-Johnson, 2009) Även Pease är inne på samma spår och 
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skriver; “The word “public”, rather than signifying public ownership, that is 

belonging to you and me, has come to mean belonging to no one, and therefore 

fair game for any kind of abuse.” (Pease, 1995, s. 34)  

 

Grupper som oftast skapar social oro är ungdomar, missbrukare och alkohol- 

eller narkotikapåverkade individer. Även kriminella beteenden är 

bakomliggande orsaker, exempelvis de som ämnar stjäla, vandalisera, och 

utföra olaga hot och våld ”bara för att”. (Arndt, 2001; se Farrugia, 2002) Kean 

och McKoy-Johnson (2009) skriver att de som huvudsakligen orsakar social 

oro på folkbibliotek kan delas in i fyra huvudkategorier; arga och missnöjda 

besökare, alkohol- och droganvändare, bråkiga ungdomar, samt psykiskt sjuka. 

Forskaren Arndt (2001) är inne på samma spår och menar att det finns 

besökare vars slutliga handlingar leder till social oro men vilka inte hade 

sådana uppsåt när de gick in till biblioteket. Rubin (2000) däremot 

argumenterar för att de flesta besökare som blir arga och skapar oro inte 

nödvändigtvis består av grupper som kan vara hetlevrade. Utan består av 

alldagliga personer som tappat bort sig i livet, eller som blivit arga då deras 

behov eller förväntningar inte uppnåddes. 

Sålunda vore det svårt och komplext att i förväg definiera särskilda typer av 

personer eller grupper som orosstiftare och av den anledningen vidta 

förebyggande åtgärder mot dessa specifika typer. Bibliotekspersonal bör 

emellertid ha i åtanke att sådana besökare oftast utgör ringa hot, men att det är 

svårt att förutse situationer uppstå och eventuellt eskalera. Detta är skälet till att 

folkbibliotek ändock borde ha någon form av förebyggande åtgärd. (se t.ex. 

Farrugia, 2002; Osa, 2002; St. Lifer, 1994) 

Faktorer som medför att risken för oro ökar på just folkbibliotek är tät kontakt 

med besökare, hantering av pengar, tillhandahållandet av tjänster och 

aktiviteter, ensamarbete eller i mindre grupper, arbeta sent på kvällen eller 

tidigt på morgonen, arbeta i områden med kriminalitet, tillhandahållande av 

stöldbegärliga föremål såsom datorer och sällsynta böcker, låg säkerhetsnivå, 

samt att arbeta i en samhällsförankrad miljö. (jfr Farrugia, 2002; Kahn, 2008; 

Lincoln, 1984; Lincoln & Lincoln, 1987; Pease, 1995; St. Lifer, 1994) 

 

På grund av ovanstående faktorer faller folkbibliotek mer naturligt under 

kategorin av de verksamheter som är mer utsatta för social oro. De är 

lättillgängliga, öppna för alla att komma och gå utan förbehåll, varma och 

bekväma, välkomnande, samt är oftast öppna från morgon till kväll.  

Som avslutande kommentar för kapitlet kan sägas att det som framkommit i de 

svenska studierna visar att inte alla incidenter som sker på arbetsplatserna 

rapporteras till chefer eller annan myndighet vilket resulterar i ett mörkertal. 

Detta ger ett mörkertal för statistiken som visar hur det ser ut på 

arbetsplatserna. Samtidigt behöver det inte betyda att samtliga folkbibliotek i 

Sverige utsätts för social oro, hot, våld och skadegörelse. Den bild som visas 

upp i media av folkbiblioteket som en institution kan därför ibland vara svår att 

hitta motsvarighet till i vetenskapligt framtagna studier. Gemensamt för 

samtliga forskare är att de ser folkbibliotek som en arena där social oro av olika 

skäl uppstår. Johansson (2015) lyfter folkbiblioteket som den mest utsatta 

grenen av biblioteksverksamheterna medan övriga inte gör någon sådan 
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distinktion. Däremot talar Blessinger, (2002), Kean & McKoy-Johnson, (2009) 

Lincoln & Lincoln, (1987) och St. Lifer (1994) om att social oro är mer 

frekvent förekommande i större städer. Johansson (2015) gör ingen skillnad 

mellan orter men menar att det i Sverige inte förekommer social oro på 

folkbibliotek i den utsträckning som det gör i andra länder.  

 

Att så få studier gjorts i svensk regi och på svenska folkbibliotek gör att det är 

svårt att ta ett helhetsgrepp om hur det ser ut i Sverige i dag. Därför blir min 

studie särskilt relevant då den kastar ljus över hur media talar om social oro i 

biblioteksmiljö och även tar hänsyn till forskning som uppmärksammar ämnet 

ur ett vetenskapligt perspektiv. Föreliggande uppsats kan därför bidra till att ge 

en ökad förståelse för hur social oro ter sig i en svensk biblioteksmiljö, något 

som saknas idag. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt som utgörs av 

forskaren Jesper Strömbäcks (1998, 2009) teori om medielogik. Teorin 

kommer från medie- och kommunikationsvetenskap och handlar om 

berättartekniker som används i medierapporteringar. I föreliggande uppsats 

kommer den användas för att förklara hur den sociala oron på folkbibliotek 

framställs i nyhetsartiklar och vilka berättartekniker som används däri.  

 

4.1 Medielogik 

Begreppet medielogik introducerades av sociologerna Altheide och Snow 

(1979). Deras grundtanke kommer från läran om social interaktion 

(etnometodologin) (Altheide & Snow, 1979). Medielogik betyder i korthet att 

medier arbetar utifrån ett format som påverkar dess publik (i detta fall läsarna) 

på ett explicit och/eller implicit vis. Deras definition av medielogik lyder:   

In general terms, media logic consists of a form of communication, the 

process through which media present and transmit information. 

Elements of this form include the various media and the formats used 

by these media. Format consists, in part, of how material is organized, 

the style in which it is presented, the focus or emphasis on particular 

characteristics of behavior, and the grammar of media communication. 

Format becomes a framework or a perspective that is used to present as 

well as interpret phenomena. (Altheide & Snow, 1991, s. 9) 

Under årens lopp har teorin om medielogik etablerats och används numera av 

flera forskare, men många har kommit att presentera olika definitioner av den. 

En av dessa är Jesper Strömbäck (1998, 2009). Jag har valt att använda 

Strömbäcks definition eftersom han fokuserar på nyhetsinnehållens 

framställningar i massmediers rapporteringar. Strömbäck har problematiserat 

Altheides och Snows begreppsförklaring eftersom han bland annat anser att 

den är något otydlig, oklar och allmänt hållen.  

Journalistik och journalisters inställningar vid producerandet av nyheter bör 

vara sakliga, objektiva och opartiska. Ändock är nyheter och medier allt som 

oftast styrda av medielogik. Allt informationsflöde som finns i dagens samhälle 

har lett till att journalister måste minska informationsmängden men ändå kunna 

presentera information på ett sätt som fångar läsares uppmärksamhet och 

intresse. Enligt Strömbäcks teori använder medier sig av specifika 

berättartekniker för att på bästa sätt minska på informationsmängden samtidigt 

som nyhetsinnehållet ska fånga läsarens intresse och uppmärksamhet 

(Strömbäck, 2009). Eftersom föreliggande uppsats analyserar mediers 

nyhetsrapporteringar, anser jag att medielogikens dramaturgi är en passande 

teori. Jag har valt att presentera berättarteknikerna i Strömbäcks medielogik 

enligt följande upplägg: 
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Tillspetsning Medieinnehållet är framställt på ett kortfattat och 

lättförståeligt vis och huvudpunkter lyfts upp. För att 

säkerställa att läsarens uppmärksamhet fångas spetsas 

medieinnehållets formuleringar till. 

Förenkling  Medieinnehållet är förenklat till ett lättförståeligt innehåll 

för gemene man. Det finns inte plats eller tid för 

komplexitet i innehållet. 

Polarisering Medieinnehållet är vinklat för att upprätthålla läsarens 

uppmärksamhet. Det kan även finnas konflikter i 

innehållet för att skapa intresse hos läsaren.  

Intensifiering Medieinnehållet har dramatiska ordval och formuleringar 

för att göra berättandet mer intresseväckande och levande.  

Konkretion Rapporteringen och återgivningen av nyheten i 

medieinnehållet är konkret för att lättare skapa förståelse 

och påtaglighet hos läsaren och den stora allmänheten.  

Personifiering Läsaren ges en känsla av identifikation genom att 

medieinnehållet uppvisar berörda människor. Medkänsla 

och identifikation skapas därtill lättare hos läsaren om ett 

problem eller en åsikt ges ett ansikte. 

Stereotypisering Medieinnehållet stereotypiserar personer genom 

förutfattade egenskaper och beteenden, för att lättare ge 

igenkänningseffekter hos läsaren. 

Medielogikens dramaturgi (Strömbäck, 1998). 

 

Strömbäck påpekar att det inte finns något bästa tillvägagångssätt för att 

studera vilken och hur stor prägling medielogik haft på ett medieinnehåll 

(Strömbäck, 2009). Vidare uppger han att teorin även kritiserats för att vissa av 

teknikerna kan vara svåra att undersöka. Till exempel är berättartekniken 

förenkling en nödvändighet inom medierapporteringar men samtidigt är det 

också svårt att säga var gränsen går mellan nödvändiga och rimliga 

förenklingar, och förenklingar som går bortom det rimliga och är alltför stora. 

Strömbäck menar dock att trots den kritik som framförts mot vissa tekniker, 

talar flertalet undersökningar för att teorin stämmer. (Strömbäck, 2009)  

 

Kritik som förts fram på senare tid gäller ifrågasättandet av själva begreppet 

medielogik (Hepp, 2009; Lundby, 2009). Kritiker menar att eftersom det är 

mediers format som teorin inriktar sig på kan det hända att forskare istället 

kommer luta sig mer mot teknisk determinism. Detta innebär att 

samhällsutvecklingen styrs av samhällets teknologiska förändringar 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Liksom i min undersökning har uppsatsförfattarna Fanny Anselin och Anita 

Ucar (2015), valt Strömbäcks teori. De gör en kvalitativ innehållsanalys av 

kvällspressens rapportering om knivdådet på Ikea år 2015, och även deras 

analys utgår från tidningsartiklar. Precis som Anselin och Ucar har jag valt att 

inte tillämpa berättartekniken förenkling i analysen då det inom journalistiken 
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och nyhetsartiklar är en nödvändighet såväl som en självklarhet. Detta beror på 

tidsbrist, brist på utrymme och för att gemene man ska förstå innehållet. Även 

Strömbäck påpekar att berättartekniken förenkling är en självklarhet inom 

journalistiken och därför överflödig inom medielogiken. Detta, menar han, 

beror främst på att massmedier måste publicera texter som alla läsare ska 

kunna förstå och ta till sig, samtidigt som texterna måste produceras på kort tid. 

(Strömbäck, 2009) 

 

Det finns även andra berättartekniker som kan vara värda förtydligande. Två av 

dessa är personifiering och intensifiering. Som det kan förstås utifrån 

definitionen ovan ska medieinnehåll med personifiering framför allt lägga 

fokus på individer istället för företag, organisationer, och dylikt. Gällande 

intensifiering kan det vara svårt att undersöka till vilken grad denna används, 

eftersom åsikter om vilka ordval och formuleringar som är dramatiska och 

bidrar till att göra en artikel mer intresseväckande samt levande är subjektiva. 

En del människor kan anse ett ordval eller en formulering som väldigt 

dramatisk och intresseväckande medan andra inte alls tycker det. En 

problematik som jag har reflekterat kring under min analys är att sådant som 

jag anser vara dramatiskt formulerat eller utvalt kanske inte anses så av andra. 

 

Detsamma kan även sägas angående berättartekniken polarisering. Innehåll 

gällande vinklingar är inte klart definierade tankeenheter, en del personer kan 

tydligt märka av olika vinklingar, medan det för andra är knappt eller inte alls 

märkbart. Vinklingar kan skapas för att konflikter ska uppstå och framställas, 

detta ger mer uppmärksamhet till nyheter då konflikter ökar nyhetsvärdena. 

Polarisering i artiklar kan leda till att läsare får intrycket att problemet som tas 

upp i en artikel är mycket större än vad det i själva verket är. Detta orsakar en 

felaktig uppfattning av situationen överlag samt dess verkliga storlek och 

allvar. Med andra ord kan läsare tro att oroligheterna som sker är ett stort och 

allvarligt samhällsproblem för staden/kommunen i fråga, och även tro att det 

för själva biblioteket är ett större problem än vad det faktiskt är. Det kan även 

leda till att folk inte går till det biblioteket och därav tappar besökare på grund 

av en skev uppfattning.  

 

En annan berättarteknik där en del saker är värda att ta upp gäller konkretion. 

Många journalister och medier använder mycket konkretion i sina artiklar 

eftersom konkreta nyheter blir lättare att förstå för läsare, samtidigt som det 

kan vara lättare att rapportera om journalistiskt. Detta till skillnad från 

abstrakta nyheter som vanligtvis är mer komplicerad både för läsare att förstå 

och för medier att rapportera om.  

 

Slutligen är det intressant att påpeka och förtydliga att det som Strömbäcks 

berättartekniker enligt mina tolkningar överlag har gemensamt, är att de i hög 

grad används för att kunna spela på läsares känslor, inte minst när nyheterna 

handlar om olyckor, misslyckanden och dramatiska händelser. Det viktigaste 

för alla teknikerna utifrån detta är att medierapporteringar ska försöka komma 

så känslomässigt nära läsaren som möjligt. Detta för att läsaren ska uppleva 

identifikation med det som står i artikeln. Om berättarteknikerna kan orsaka att 

läsare blir mer känslomässigt involverad i innehållet kan det i förlängningen 

leda till att nyhetsrapporteringen får alltmer uppmärksamhet.  
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Jag har valt att använda medielogik för att kunna kartlägga journalistiska 

berättartekniker som används i artiklars innehåll, utan att förvanska eller på 

annat sätt påverka artiklarna. Strömbäcks (1998; 2009) berättartekniker har 

använts för att strukturera och kartlägga de artiklar som ingår i det empiriska 

materialet för att få en bild av hur social oro framställs i svenska medier. Med 

hjälp av berättarteknikerna har koder tagits fram för att skapa ett underlag av 

rådata från de artiklar som studerats, vilka därefter har analyserat utifrån de 

föreliggande teknikerna. 

 

Med hjälp av denna teori kan jag undersöka huruvida nyhetsartiklar som 

handlar om social oro på folkbibliotek förvanskas och överdrivs samt till vilken 

grad. Detta genom att undersöka hur många berättartekniker som används i 

artiklarna, i vilken utsträckning samt på vilket sätt de används. På detta sätt kan 

jag analysera vilken mediebild som dessa artiklar framhåller av social oro på 

folkbibliotek. Vidare bidrar det till en ökad kunskap och förståelse om den 

mediebild som finns om folkbibliotek i samband med social oro.  
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5 Metod 

För att besvara föreliggande uppsats frågeställningar används metoden 

kvalitativ innehållsanalys samt Strömbäcks (1998; 2009) teori. Metoden valdes 

eftersom den är flexibel, föränderlig och anpassningsbar efter varje forskares 

egna behov. Därtill är den lämplig att användas för analyser av sådana fenomen 

som är av samhälls, social eller politisk natur. Det handlar om sådant som 

gäller intressen och engagemang samt sådant som får människor att diskutera 

och skriva texter om, exempelvis nyhetsartiklar.  

 

Kvalitativ innehållsanalys kan dock tillämpas på olika vis. Jag har valt att utgå 

från Zhangs och Wildemuths (2009) och Watt Boolsens (2007) redogörelser, 

då de ger tydlighet och användbarhet angående metodens utförande.  

 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en tolkande metod och ett verktyg för att 

analysera olika sorters texter och dokument. Det är en av de mest använda 

analysmetoderna och används ofta inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. (Hsieh & Shannon, 2005; Zhang & Wildemuth, 2009) 

Forskare har definierat metoden som ett tillvägagångssätt för att utföra 

innehållsanalyser utifrån metodologiska hjälpmedel och stegvisa modeller 

(Mayring, 2000). Den har även definierats som en forskningsmetod för att få 

fram den subjektiva meningen i en texts innehåll genom grupperingar av 

kategorier och mönster (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Kvalitativ innehållsanalys är således huvudsakligen en metod för att fånga och 

tolka den latenta meningen i en text. Den har inte strikta regler eller procedurer 

som måste följas för hur data ska analyseras. Istället är det de teoretiska 

utgångspunkterna och forskares egna användningssätt som avgör 

tillvägagångssättet. (Carlsson, 1991; Elo & Kyngäs, 2008; George, 2009; 

Grbich, 2007; Larsen, 1991; Spencer, Ritchie & O’Conner, 2003)  

 

5.2 Genomförande av studien 

Utifrån Zhangs och Wildemuths (2009) beskrivning av metoden, delas 

processen in i åtta steg. Watt Boolsens (2007) presentation är nästintill identisk 

till den förstnämnda. Därför kommer jag ta till dennes processbeskrivning när 

Zhangs och Wildemuths förefaller något otydliga. Författarnas 

processbeskrivningar skiljer sig endast väldigt lite åt i benämningar och 

detaljbeskrivningar.   

  

Steg 1 Urval för empirin 

I detta första steg fastlade jag de urvalskriterier som skulle avgöra vilka 

nyhetsartiklar som skulle kvalificeras till att ingå i undersökningen. 

 

De urvalskriterier som valdes för insamlingen av det empiriska materialet, för 

att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte, var för det första att 
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artiklarna skulle vara nyhetsartiklar som publicerades år 2015. För det andra att 

varje artikel skulle innehålla minst ett av temana;  

 social oro på folkbibliotek  

 arbetsmiljö på folkbibliotek som påverkats på grund av oro 

 

Steg 2 Insamling och reduktion av empiri 

I detta steg utförde jag den faktiska insamlingen av empirin.  

 

För att på bästa vis kunna finna relevanta artiklar som uppfyllde kriterierna 

tillämpade jag ett målstyrt urval. Beroende på vad jag hittade med den 

målstyrda sökningen förekom det att jag ibland även använde snöbollsurval. 

Med detta menas att när jag vid den målstyrda sökningen fick upp artiklar 

kunde där finnas länkar som refererade till andra artiklar vilka också var 

relevanta för ämnet. Snöbollsurvalet tillämpades således när jag funnit artiklar 

som länkade till andra relevanta artiklar. En del av dessa visade sig uppfylla 

kriterierna medan andra inte gjorde det. (se Bryman, 2011) 

 

Vidare användes först databasen ArtikelSök. De poster som återfanns där var 

dock få och flertalet uppfyllde inte urvalskriterierna. Därefter använde jag 

sökmotorn Google, vilket genererade många relevanta artiklar. Slutligen, då jag 

kom till den punkt där nya relevanta artiklar inte längre hittades, hade jag 

funnit 27 artiklar, dessa skulle komma utgöra uppsatsens empiriska underlag.  

 

Empirin består följaktligen enbart av nyhetsartiklar. Nyhetsredaktioner varifrån 

artiklarna härrör är till exempel Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska 

Dagbladet, Biblioteksbladet, Sveriges Radio och Sveriges Television Nyheter. 

Vidare har artiklar även hämtats från lokala nyhetsredaktioner till exempel 

Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, Helsingborgs Dagblad, Hässelby 

Tidning och Jönköpings-Posten. En komplett förteckning över artiklarna kan 

hittas i uppsatsen källförteckning.  

 

Alla 27 nyhetsartiklar har skrivits av journalister. Majoriteten av artiklarna är 

skrivna av olika journalister, endast två är återkommande i empirin. Dessa två 

är Emma Engström från Sveriges Radio, som skrivit sju av artiklarna som 

använts, och Paulina Neuding från Svenska Dagbladet, som har skrivit två av 

artiklarna. De andra artiklarna är skrivna av till exempel Sandra Molliver från 

Alingsås Tidning, Marie Nilsson Boij från Sveriges Radio, Mattias Lodding 

från SVT, Hanna Fahl från Dagens Nyheter och Björn Knutsson från Hela 

Hälsingland. 

 

Steg 3 Kodning: Att skapa begrepp och kategorier 

I detta steg kodades empirin genom att jag skapade begrepp och kategorier 

efter att flera gånger ha läst artiklarna. På detta vis delade jag upp materialet i 

kategorier utifrån texternas gemensamma innehåll. Utgångspunkten för att hitta 

och skapa begrepp och kategorier var medielogikens berättelsetekniker och 

uppsatsens kapitel 3. Att kunna utgå ifrån dessa hjälpte mig att veta vad jag 

skulle titta efter i artiklarna och även komma på vilka begrepp och kategorier 

som kunde skapas. Begreppen och kategorierna som skapades var inte 

slutgiltiga utan skapades, ströks och ändrades vid behov.  
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När jag skapade begrepp skapades parallellt, nästintill per automatik, även 

kategorier. Detta eftersom det blev lättare att se vilka begrepp som på ett 

ungefär hörde ihop. Det enklaste sättet för att kunna förklara skillnaden mellan 

vad som är begrepp och vad som är kategori är genom två frågor. Frågan som 

definierar vad som blir begrepp är; vad är detta för något, och frågan som 

definierar vad som blir kategori är; vart hör detta hemma? 

 

Exempel på begrepp som jag hade var stök, ungdomar, gäng, ändrade 

öppettider, oro, hot, skräp, arbetsmiljö och missbruk. Begrepp som skapades 

var dock inte enbart enstaka ord, utan även hela meningar kunde klassas som 

begrepp. Exempel på hela meningar är de som används som citat i kapitel 6.  

Att hela meningar klassades som begrepp förekom framförallt när de passade 

in i de kategorier som baserades på medielogikens berättartekniker. Exempel 

på kategorier som skapades var kriminell social oro, allmän social oro, 

arbetsmiljö, och som sagt berättarteknikerna (tillspetsning, polarisering, 

intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering). Det hände 

också att samma begrepp samtidigt passade in i flera kategorier. 

 

Steg 4 Testkoda empirin 

Parallellt med steg 3 utförde jag även steg 4 vilket innebar att jag testkodade en 

del av empirin för att bekräfta att utgångspunkterna var användbara, giltiga och 

trovärdiga. På detta vis kontrollerade jag också att begreppen och kategorierna 

hade skapats på ett logiskt och användbart sätt. 

 

Steg 5 Koda all empiri 

I detta steg kodade jag alla artiklar med begrepp och kategorier. Detta gjordes 

utifrån mina utgångspunkter samt genom att läsa varje artikel flertalet gånger. 

Genom kodningen uppkom ett par hundra separata begrepp. Dessa blev dock 

mer överskådliga när jag placerade dem i kategorier. Kategorierna fungerade 

således som en ordning över begreppen och bildade översiktliga trädstrukturer. 

Under arbetets gång förekom det också att begrepp och kategorier lades till, 

förändrades eller förkastades.    

 

Som nämndes i steg 3 utfördes kodningen med utgångspunkt i uppsatsens teori 

och tidigare forskning. Den främsta orsaken för detta tillvägagångssätt uppkom 

vid testkodningen och genomläsningen av artiklarna. Detta sätt framträdde som 

lämpligast och mest naturlig i funktionalitet. 

 

Steg 6 Kontrollera det färdigkodade materialet  

Efter att ha kodat empirin gick jag noggrant igenom begreppen och 

kategorierna med varje tillhörande artikel bredvid. Anledningen till detta var 

att jag skulle säkerställa och kontrollera att hela empirin hade kodats korrekt, 

samt att begreppens och kategoriernas placeringar var logiska. Med andra ord 

att allting var på sin rätta plats och att inget hade glömts bort eller lagts fel.  

 

Steg 7 Analysera och dra slutsatser från det kodade materialet 

Näst sist i processen analyserade jag det kodade materialet. Genom att 

analysera och hitta kopplingar mellan begreppen, kategorierna, tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna kunde jag dra slutsatser från det 

kodade materialet. Tankegångarna och slutsatserna som omfattar detta steg 

presenteras i uppsatsens kapitel 6. 
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Steg 8 Presentera analysen och slutsatserna från undersökningen  

Till slut hade jag kommit till det sista steget i processen, vilket innefattar 

presentationen av analysen och resultatet. För min studie valde jag att 

presentera resultatet och analysen i samma kapitel för att det ska bli tydligt, 

estetiskt tilltalande och lättöverskådligt, både för läsarna och för mig som 

uppsatsförfattare. För att bättre illustrera det som jag diskuterar används citat 

från artiklarna. Anledningen till att jag har med citat är för att illustrera, ge 

ökad trovärdighet och pålitlighet för analysen och resultatet. Därtill har jag valt 

ut citat som är beskrivande och informerande eftersom sådana illustrationer ger 

läsaren bakgrundsförståelse och kontext för empirin. 

 

5.3 Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
objektivitet 

Vetenskapliga studiers resultat och kvalitet utvärderas genom hur de uppnår 

kriterierna för att vara objektiva, giltiga och trovärdiga. För kvalitativt inriktade 

studier såsom denna kan det dock vara svårt att avgöra dess vetenskaplighet 

och kvalitet utifrån de kriterierna. Istället menar forskarna Lincoln och Guba 

(1985) att kvalitativt inriktade studier kan, förutom objektivitet, utvärderas 

genom hur de uppnår trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.   

 

För att försöka uppnå det första kriteriet, objektivitet, har jag genom 

uppsatsarbetet strävat efter att förhålla mig neutral till innehållet i artiklarna. 

Därtill eftersom jag inte utgått från en hypotes som ska bevisas eller 

motbevisas, har jag inte heller haft någon förutbestämd åsikt. Istället har jag 

utgått från artiklarnas innehåll som bas för analysarbetet. Trots det kan man 

inte garantera fullständig objektivitet utan någon omedveten partiskhet. Detta 

eftersom alla individer har subjektiva uppfattningar om saker och ting, vare sig 

det är medvetet eller inte.  

 

Lincoln och Guba (Ibid.) rekommenderar att ha ett metodologiskt 

analysverktyg vid kvalitativa studier eftersom det underlättar för forskare att 

uppnå de fyra ovan nämnda kriterierna. Detta har jag haft eftersom jag har 

använt kvalitativ innehållsanalys. Vidare för att ha passande vägledning följdes 

Zhang och Wildemuths (2009) samt Watt Boolsens (2007) stegvisa 

redogörelser. Detta underlättar i uppnåendet av trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet då metodens stegvisa utformning är vetenskapligt accepterad, tydlig 

och används i många forskningsstudier (Zhang & Wildemuth, 2009). 

Ytterligare har jag varit tydlig gällande den praktiska informationen angående 

empirin, till exempel vilka och hur många artiklar det handlar om, deras 

detaljinformation och huvudsakliga innehåll, vart de härrör ifrån samt ett 

register i källförteckningen där även läsare kan spåra och kontrollera deras 

giltighet. Vidare har jag i detalj beskrivit hur tankegångarna, insamlingsarbetet 

för empirin och kodnings-, analys- och presentationsarbetet har gått till. Om 

andra forskare skulle vilja upprepa föreliggande studie skulle det med andra 

ord finnas goda chanser för att den nya studien skulle stämma överens med 

föreliggande studie. Med risk för övertydlighet framhäver jag dock att en exakt 

överensstämmelse inte är möjlig eftersom detta är en kvalitativ studie. 
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6 Resultat och analys 

Föreliggande kapitel redogör för uppsatsens resultat och analys av de 27 

nyhetsartiklarna som undersöks. I avsnitt 6.1 presenteras resultat och analys för 

uppsatsens första frågeställning, gällande vilka problem som lyfts fram i 

nyhetsartiklarna angående social oro på svenska folkbibliotek. Därefter i 

avsnitt 6.2 presenteras resultat och analys för uppsatsen andra frågeställning, 

vilka berättarteknikerna i Strömbäcks (1998, 2009) teori om medielogik som 

används i artiklarna.  

 

6.1 Arter av social oro 

2015 var, utifrån studerade artiklar, ett uppmärksammat år för 

folkbiblioteksvärlden. Startskottet för den så kallade ”biblioteksdebatten” var 

journalisten Paulina Neudings artikel i Svenska Dagbladet, Social oro ger stök 

på bibblan (2015, 16 maj), där hon skriver om den sociala oron som 

förekommer på folkbibliotek runt om i Sverige. Detta eskalerade till en 

uppmärksammad biblioteksdebatt och blev uppstarten till en mängd skriverier 

och nyhetartiklar kring social oro på bibliotek. I skriverierna lyfts händelser 

som påverkat synen på svenska folkbibliotek såsom bråk, narkotikaförsäljning, 

och bibliotek som fått stänga på grund av stökiga besökare. Både i ovanstående 

artikel, och i Låt inte detta normaliseras (2015, 7 juni), delar hon med sig av 

incidentrapporter som skrivits av biblioteksanställda runt om i landet och 

redovisar allvarliga arbetsmiljöproblem. Däremot kan det argumenteras att 

artiklar som beskriver stök utgår ofta från besökares eller anställdas vittnesmål, 

vilket innebär att bilden av stök på bibliotek möjligen kan uppfattas som mer 

allvarlig än den egentligen är.  

 

Av Neudings två ovan nämnda artiklar framträder även bilden av 

bibliotekarieyrket som en trakasserad och trängd yrkesgrupp. Av DIKs rapport 

(Delrapport 1, 2015) och journalisten Hanna Fahls (2015, 24 september) artikel 

framkommer att flertalet bibliotekarier är glada över att problematiken om 

social oro äntligen lyfts upp. Detta eftersom bibliotekarier själva anser att de 

inte har fått tillräckligt med gehör för problematiken, så att förändringar och 

förbättringar faktiskt ska ske. 

 

Neuding (2015, 7 juni) konstaterar utifrån nära 500 incidentrapporter från 

Stockholmsområdet hur omfattande problemet är där med social oro. Därtill, 

efter att ha gått igenom artiklar i lokalmedier, uppger hon att oro på biblioteken 

också är ett nationellt problem. Detta överensstämmer till viss del med DIKs 

delrapporter 1 och 2 (2015). Där uppges att problemen inte ska vara mycket 

större på vissa orter i jämförelse med andra.  

 

Kulturnytts journalist, Emma Engström (2015, 18 september), skriver att 

biblioteksdebatten till en början var centrerad kring biblioteken i Stockholm. 

För att se hur det stod till i övriga Sverige gjorde Kulturnytt (Kulturnytt P1, 

2015, 15 september) en egen enkätundersökning under sommaren 2015 för att 

få en helhetsbild av social oro på folkbiblioteken. Enkäten skickades till alla av 
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landets 290 kommuner. Varje kommun räknades som ett svar, 247 kommuner 

svarade.  

 

Kulturnytts undersökning uppvisar i stora drag samma resultat som DIKs 

rapport från hösten 2015. I likhet med de andra artiklarna som jag undersöker 

framkommer det även från DIKs och Kulturnytts undersökningar att social oro 

inte är något nytt fenomen samt förekommer i hela landet, städer såväl som på 

landsbygden. En skillnad kan dock upptäckas mellan de två undersökningarnas 

resultat. Vilket är att Kulturnytts undersökning visade att stök och social oro i 

genomsnitt faktiskt har ökat på folkbibliotek (Fahl, 2015, 24 september).  

 

Eftersom bråk, stök och oroligheter blev ett så vitt omskrivet ämne i medierna 

undersökte Kulturnytt ytterligare en gång hur situationen såg ut på 

folkbiblioteken. Denna gång utfördes det genom ett antal artiklar (se 

Engströms artiklar). Artiklarna visade att det råder olika bilder kring 

problemsituationerna, en del folkbibliotek har väldigt stora problem medan 

andra knappt har några problem alls. Enligt Engström (2015, 17 september) 

vittnar folkbibliotek i Stockholm om ökad social oro, medan exempelvis 

Uppsala (Andersson, 2015, 29 december) är en av de städer där biblioteken har 

väldigt lite oro.   

  

Slutligen, utifrån artiklarna förekommer det social oro i många skepnader på 

folkbibliotek. En del företeelse kan klassificeras som allmän oro medan andra 

kan upplevas som så grova att de klassificeras som kriminella, speciellt i de fall 

där orosskaparna bryter mot lagar (se kap. 6.1.2). Det kan dock poängteras att 

trots att allmän oro inte är av kriminell art kan den i lika hög grad vara 

påfrestande, upprörande och upplevas som obehaglig eller hotfull. Av den 

anledningen har jag, med utgångspunkt i allmän respektive kriminell oro, delat 

upp företeelserna från artiklarna i de två följande underrubrikerna. I den tredje 

underrubriken undersöks och analyseras hur besökare och bibliotekspersonal 

påverkas av oroligheterna enligt artiklarna.  

 

6.1.1 Stök  

Sedan biblioteksdebatten och observationen att många folkbibliotek har 

problem med stökiga besökare har skriverier om händelserna eskalerat. 

Neuding har som tidigare nämnt tagit del av bibliotekariers rapporter från hela 

Sverige och skriver bland annat om ett bibliotek som rapporterat om stökiga 

besökare som porrsurfar på datorerna och beter sig olämpligt mot barn, samt att 

stökiga besökare, främst ungdomar, ofta uppehåller sig, stökar och är 

högljudda på barn- eller tidningsavdelningen. Andra rapporter handlar om bråk 

mellan besökare och att personal upplevt en ökning av förmätenhet, 

otrevligheter och respektlöshet. (Neuding, 2015, 7 juni) En annan artikel 

beskriver ungdomar som vid ett antal tillfällen kört in med segways på 

biblioteket (Engström, 2015, 16 september), och Fahl (2015, 24 september) 

skriver om en bibliotekarie som fick handsprit kletad i ansiktet och vid ett 

annat tillfälle blev en besökare så förargad att denne kastade stolar omkring sig 

och skrämde barnen på barnavdelningen.  
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Särskilt i förortsområdena har bibliotek problem med barn, ungdomar och unga 

vuxna, både i gruppform och som enskilda individer, skriver Neuding (2015, 7 

juni) i en lång artikel. Bibliotek har exempelvis anmält att de beter sig 

aggressivt, röker inomhus, är störande mot andra besökare, tränger sig in till 

personalrummet, är allmänt otrevliga och högljudda, samt ignorerar både 

personalens och väktarnas tillsägelser. En anställd skriver i sin rapport att då en 

ungdomsgrupp inte lyssnade på deras eller väktarnas tillsägelser inleddes en 

argumentation mellan gruppen och en besökare, varefter de fysiskt angrep 

besökaren (Ibid.). Även skadegörelse och klotter både inomhus och utomhus på 

folkbiblioteken har blivit vanligare, till exempel på böcker, möbler, 

fönsterrutor och fasader. (se Andersson, 2015, 29 december; Engström, 2015, 

16 september; Engström, 2015, 25 september)  

 
En grupp ungdomar använder biblioteket som fritidsgård, och är 

allmänt högljudda och otrevliga mot personalen. Detta har hållit på 

under en period nu […] det är väldigt krävande och faktiskt komplett 

omöjligt att försöka hålla ordning i biblioteket då dessa ungdomar är 

här. (Neuding, 2015, 7 juni) 

 

Journalisten Erik Petersson (2015, 6 maj) skildrar ett bibliotek som haft mycket 

stök från ungdomar. Han skriver att ungdomarna inte har varit våldsamma men 

att de kan vara upp till 25 stycken som härjar i biblioteket, bland annat välter 

de stolar, kastar böcker på varandra och skräpar ner. Personalen har bett dem 

att sluta eller lämna biblioteket, men de lyssnar inte. Det har även förekommit 

att situationer eskalerat så att väktare fått tillkallas, skriver Petersson.  

 

Flertal bibliotek rapporterar att de har blivit alltmer populära vistelseytor på 

eftermiddagarna för ungdomar. Exempelvis att ungdomarna håller till på barn- 

eller tidningsavdelningen där de stökar mycket, bland annat röker de pipa och 

skräpar ner med solrosfrön (Neuding, 2015, 7 juni). En annan uppger att på 

deras barnavdelning utbröt det en sådan dispyt mellan två ungdomsgrupper att 

föräldrar som var på avdelningen chockades och deras småbarn började gråta. 

(Ibid.) I artikeln av journalisten Marie Nilsson Boij (2015, 8 juni) står att 

besökare exempelvis kastat böcker, vält stolar, skräpat ner och spridit en 

hotfull stämning. Bibliotekarien Annika Maaranen säger i en intervju med 

Nilsson Boij att det förvisso har förekommit stök på bibliotek förr, men aldrig i 

denna omfattning.  

 
– När det var stökigt här hade vi 20-25 ungdomar i åldern 10-25 år 

som satt på alla möjliga ställen i biblioteket. Man eldade papper, 

kastade allt möjligt, chips, cola. Det var som ett slagfält när de gick 

härifrån. Och vi sa till, och vi sa till, och vi sa till, men det hjälpte 

inte, säger Annika Maaranen som har jobbat biblioteket i 17 år. 

(Nilsson Boij, 2015, 8 juni) 

 

Även journalisten Adam Samara (2015, 15 maj) från Sveriges Radio, skriver 

att en stor grupp mellan åldern 10-25 år har slängt böcker, skräpat ner och vält 

stolar. De slutar inte när personalen säger till, säger bibliotekarien Einar Ehn 

till journalisten. På ett annat bibliotek har ungdomar tidvis uppträtt så stökigt 

på tidningsavdelningen att personalen har fått stänga ner rummet, de har även 

vandaliserat i biblioteket och fått personalen att känna sig hotade (Molliver, 

2015, 20 mars). Journalisten Mikael Brandt skriver om ett våldsamt bråk 
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mellan ett antal besökare på bibliotekets övervåning som eskalerade till att den 

ena besökaren drog fram en kniv och viftade med den. Ingen hotbild riktades 

dock mot övriga besökare eller mot personalen, men trots det upplevdes det 

skrämmande. (Brandt, 2015, 30 november) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en del av oroligheterna som nämnts ovan 

orsakar stora problem för folkbibliotek enligt artiklarna. Trots att situationerna 

inte är sådana att de blir kriminella kan man läsa att de ändå upplevs som 

tillräckligt allvarliga för de anställda som behöver tampas med dem. När 

anställda anmäler händelser handlar det inte alltid om kriminella problem. 

Utifrån artiklarnas innehåll har de flesta bibliotek störst problem med att 

besökare förstör, kastar böcker, är högljudda eller skräpar ner. Från artiklarnas 

innehåll är det tydligt att det i sig är tillräckligt problematiskt, det försämrar 

arbetsmiljön och skapar ångest inför arbetsdagen samt ångest även för besökare 

som vill gå till biblioteket.   

 

6.1.2 Social oro av kriminell art  

Journalisten Daniel Wikdahl skriver att händelser såsom hot och våld mot 

personal, förstörelse samt händelser där exempelvis drogpåverkade slagits och 

rökt, har blivit frekvent förekommande på biblioteken samt att det på många 

bibliotek pågått i flera år. En bibliotekarie berättar i en intervju med Wikdahl 

att det även förekommit droghandel mellan ungdomar på biblioteket. Det är 

dock inte de ungdomarna som skapar oron på biblioteket i fråga, istället är det 

äldre drog- och alkoholmissbrukare, och när personalen har sagt till dem har de 

hotat personalen genom att bland annat säga ”nästa gång tar jag dig” 

(Wikdahl, 2015, 2 oktober).  

 

Andra artiklar, till exempel Neuding (2015, 7 juni), framhäver också att 

personal och besökare känner sig hotade och därför inte vill vistas i biblioteket. 

På ett bibliotek attackerade en besökare en äldre dam och försökte råna henne. 

På ett annat blev en stambesökare grovt misshandlad, och på ett tredje 

uppträdde en manlig besökare aggressivt samt började hota, kasta böcker och 

spotta på en kvinnlig besökare. Likaså finns det yngre besökare som kan bli 

våldsamma på biblioteken.   

 
Barn i tio- elvaårsåldern börjar slåss ”med en brutalitet som 

överraskar oss med tanke på deras ålder”, skriver en anställd. ”Min 

kollega och jag ber dem att gå. De mönstrar mig och konstaterar att 

jag inte är stark och ingen att vara rädd för.” (Neuding, 2015, 7 juni) 

 

I en annan artikel av Neuding (2015, 16 maj) är det bland andra en anställd 

som rapporterar att ungdomar använt biblioteket som deras tillhåll och 

trakasserat både personalen och besökare. Neuding fortsätter med att ge 

exempel på flertalet andra städer i Sverige där folkbiblioteken haft likartade 

otrygghetsproblem, dock inte enbart från yngre besökare utan även från äldre.  

 

Exempel på orossituationer i form av hot, våld och trakasserier som 

rapporterats av personal är; när en besökare stal pengar från biblioteket 

stoppades denne av en bibliotekarie som då fick ett kraftigt slag i ansiktet; 

anställda som flertalet gånger känt sig hotade av aggressiva ungdomsgrupper; 
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besökare som tagit stryptag på en bibliotekarie; besökare som uppträtt hotfullt, 

trakasserat och sagt olämpliga saker; samt en dispyt som uppstod mellan 

hemlösa besökare och när personalen bad dem att dämpa ljudnivån reagerade 

många av dem ilsket med knutna nävar. (Neuding, 2015, 7 juni)  
 

Han säger diverse skällsord, tycker att jag ska ’passa mig’, frågar 

något i stil med ’vad fan håller du på med?’ Efter en kort stund ger han 

mig en lätt knuff i bröstet med båda händerna. (Neuding, 2015, 7 juni)  

 

I en artikel intervjuar Engström bibliotekarien Maria Roijer som uppger att hon 

vid tillfällen känt sig mycket utsatt då hon har varit med om flera hot- och 

våldssituationer, trakasserier, sexuella trakasserier. Även flera av Roijers 

kollegor upplever sig otrygga under arbetstid, främst vid stängningsdags då de 

fått hotfulla kommentarer såsom ”vi vet var du bor” (Engström, 2015, 16 

september). Ett annat bibliotek i samma artikel beskrivs ha oro flera gånger i 

månaden i form av hotfulla situationer, våld och stök (Ibid.).  

 

Skadegörelse är vanligt förekommande på bibliotek och är av kriminell art. 

Likaså förekommer inbrott och inbrottsförsök, fastän inte i lika hög grad 

utifrån artiklarnas skriverier. Journalisten Naomi Abramowicz (2015, 29 

september) påpekar att skadegörelse är en stor del av det stök och den sociala 

oro som sker på folkbibliotek. Besökare sprättar upp och förstör möbler, river 

sönder böcker och eldar upp dem. Lodding (2015, 28 maj) skriver att 

ungdomar har flertalet gånger tagit sönder saker och skräpat ner, samt när de 

blivit tillsagda har de uppfört sig hotfullt. I en artikel av fackförbundet Vision 

(2015, 15 oktober) intervjuas bibliotekarien Malin Rydell som uppger att hon 

själv har utsatts för hot, men att det oftast är skadegörelse och 

narkotikaanvändning som sker och som utgör det stora problemet. Rydell 

uppger dessutom att det ibland kan finnas narkotikarester kvar i biblioteket 

vilket även är en fara för allmänheten.   

 

6.1.3 Hur personal och besökare påverkas  

Social oro på biblioteken får oftast följder. Detta visar sig tydligt i artiklarna då 

flertalet beskriver hur oron påverkat såväl personalen, besökarna, som 

samhället i stort.   

 

Det framhävs i flera artiklar att oroligheterna, otryggheten, skadegörelsen och 

stöket som sker resulterar i att personalen mår dåligt, känner sig otrygga och 

inte vill komma till arbetet. Även besökare påverkas av otryggheten, då de 

antingen helt slutat gå till biblioteket eller undviker att gå dit under särskilda 

tider. Flera bibliotek har därav sett en märkbar minskning i besöksantalet.  

 
Stöket ledde till att personalen började må dåligt och andra besökare 

slutade komma. (Nilsson Boij, 2015, 8 juni) 

 
De flesta biblioteksbesökare är barn och äldre. Jag får tag på en 66-

årig kvinna som gått till samma bibliotek i tjugo år, men som berättar 

att hon slutat gå dit på de tider när de brukar bli stökigt. 

Och om gängen ändå dyker upp? 

– Jag bara lämnar mina böcker och går därifrån. Det har jag gjort de 

senaste månaderna. (Neuding, 2015, 16 maj) 
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Enligt artiklarna har flertalet biblioteksbesökare klagat och vill att åtgärder ska 

vidtas. Bland dessa ingår till exempel småbarnsföräldrar som säger att de inte 

vågar gå till biblioteket med sina barn, föräldrar som inte vågar låta barnen 

själva gå till biblioteket, samt äldre besökare som känner sig otrygga. I artikeln 

av exempelvis Wikdahl (2015, 2 oktober) framgår det att många besökare 

klagar och föräldrar uttrycker att de är rädda för att barnen ska utsättas för 

oroligheter och uppleva hotfulla situationer. Även journalisten Björn Knutsson 

(2015, 27 februari) skriver om en kommun som fått mängder av klagomål på 

grund av de orosituationer som skett på biblioteket. Men Wikdahls och 

Knutssons artiklar är som sagt inte de enda som rapporterar om upprörda och 

förargade besökare. 

 
– Det handlar om sociala problem som drabbar alla i området, och 

som vi inte kommer tillrätta med. Jag träffar mormödrar och pappor 

som tycker att situationen med gäng som sprider rädsla är skit och vill 

flytta härifrån. Han pekar på att några som påverkats särskilt är 

skolelever, framför allt med invandrarbakgrund, som suttit på bibblan 

och pluggat. Det kan de inte göra nu. (Neuding, 2015, 16 maj) 

 

Utifrån artiklarnas innehåll framkommer det att social oro påverkar både 

samhället över lag och biblioteksbesökarna. Det framkommer också att av 

dessa är det främst personalen och de personer som är i störst behov av 

biblioteken som påverkas mest, de som behöver ha en plats att kunna studera 

eller läsa på i lugn och ro, alltifrån de yngsta till de äldsta.   

 

Abramowicz (2015, 29 september) påpekar i artikeln att händelserna på 

biblioteken i hög grad påverkar de seriöst läsande och skötsamma besökarna. 

DIK hävdar också att många bibliotek inte längre kan agera som en oas för 

besökare som är i behov av just detta. Inte heller kan de agera som en oas för 

besökare som vill finna en ny favoritförfattare, förkovra sig eller enbart vill ha 

en behaglig plats att sitta och läsa på. (jfr DIK, 2015, 25 september) 

 

Kulturpolitikern, Rasmus Jonlund (Liberalerna), som bland annat är vice 

ordförande i kulturnämnden och kulturmiljöutskottet i Stockholms stad, anser 

att folkbibliotek ska kunna portförbjuda besökare som skapar kriminell oro, 

inte enbart avvisa dem för stunden eller dagen (se Wedin, 2015, 25 september). 

Å ena sidan kan det argumenteras att om folkbibliotek portar besökare bryter 

de mot lagen om att alla har rätt till folkbibliotek (jfr SFS 2013:801). Men 

politikern Jonlund bestrider sådana argument (se Engström, 2015, 23 

september) och framhäver att det redan nu finns andra lagar som också bryts, 

de som säger att anställda ska vara trygga på sina arbetsplatser och inte få 

utsättas för våld, hot och trakasserier, dessa lagar bör också följas i lika hög 

grad som den att alla har rätt till folkbibliotek.  

 
– Mycket av det som vi som inte jobbar i bibliotek skulle tycka vore 

förfärligt, det har normaliserats där. (Engström, 2015, 16 september) 
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6.2 Artiklarna med utgångspunkt i 
berättarteknikerna 

Nedan kommer empirin att analyseras utifrån Strömbäcks (1998, 2009) teori 

om medielogik. Den består av berättarteknikerna; tillspetsning, polarisering, 

intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering (i nämnda 

ordning). 

 

6.2.1 Tillspetsning 

Efter flera genomgångar av det empiriska materialet framgår att majoriteten av 

de 27 nyhetsartiklarna använder tillspetsning i innehållet. I en del är det mycket 

märktbart medan det i andra är mer subtilt. Det som karaktäriserar tillspetsning 

är för det första att innehållet är skrivet på ett kortfattat och lättförståeligt vis. 

Det är lite information på ett enkelt sätt samtidigt som de viktigaste punkterna i 

innehållet finns med. För det andra att innehållet blir skrivet på ett så 

spännande och intresseväckande sätt som möjligt. För att säkerställa att det 

sistnämnda uppnås spetsar journalisterna till medieinnehållets formuleringar.  

 

Att artikeln av Abramowicz (2015, 29 september) är tillspetsad är svårt att 

undgå. Formuleringar såsom ”de enskilda vittnesmålen är skrämmande”, 

”samhället förlorar kampen om biblioteken”, och ”samhällsproblemen har 

flyttat in på biblioteken” kan anses säkerställa att artikeln fångar läsarens 

uppmärksamhet och engagemang angående de problem som folkbibliotek 

handskas med. Vidare skriver journalisten en mening som börjar med: ”Våra 

folkbibliotek ska vara till för alla”. De två enkla orden ”våra” och ”alla” kan 

även väcka en omedveten patriotisk känsla hos läsare, en kämparglöd för 

biblioteken. Vilket sett till artikelinnehållets helhet eventuellt kan vara syftet 

med formuleringen, att läsaren får en ’vi mot dem’ känsla, – vi de ’goda’ mot 

dem de ’onda’.  

 
Det är avgörande att fortsätta kämpa för makten om biblioteken. 

Annars går en viktig demokratisk institution förlorad. Det får inte ske. 

(Abramowicz, 2015, 29 september) 

 

Ytterligare är artikeln av Abramowicz (Ibid.) ett tydligt exempel då den 

beskriver att det är mycket social oro som förekommer på biblioteken, 

samtidigt som den också är formulerad enkelt och kortfattat. Läsaren får en 

tydlig verklighetsanknytning och känsla av medlidande för ’de goda’ 

biblioteksbesökarna som vill ha en lugn och fridfull plats där de har möjligt att 

förkovra sig eller hitta nya favoritböcker. Parallellt med detta framkallar 

artikeln en känsla av upprördhet hos läsaren. En känsla av att orosskaparna 

’förstör biblioteken och berövar dem dess samhälleliga, demokratiska och 

kulturella charm’. Att artikeln vill väcka denna känsla hos läsaren märks på 

formuleringar där det antyds att biblioteken har berövats många saker. 

Exempel på dessa saker som står i artikeln är att biblioteken inte längre är en 

kunskapsplats, en fridfull läs- och studieplats, och att den inte längre kommer 

vara en god och hjälpande stöttepelare i samhället. 
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En annan artikel som tydligt använder tillspetsning på flera platser är den av 

Wedin (2015, 25 september). Med formuleringar såsom ”Snart kallt – då 

räknar alla med nytt stök på biblioteket i Hässelby”, ”Både bibliotekspersonal 

och unga räknar med att oroligheterna i vinter kommer tillbaka [...] Samtidigt 

föreslår Folkpartiet nu att man ska kunna porta besökare.”, och ”Upprepade 

gånger utsattes biblioteket för trakasserier – ungdomar som välte ned böcker 

och uppträdde högljutt.” Dessa och många andra formuleringar är 

karakteristiska för tillspetsning. Från endast några få meningar i början på 

artikeln har läsaren fått en hel del negativ och upprörande information om vad 

som hänt på biblioteket i Hässelby på ett mycket lättförståeligt vis. Innehållet i 

Wedins artikel är litet, kompakt och informationsrikt, vilket också betyder att 

en hel del information med stor sannolikhet har skalats bort till fördel för 

sådant som kan väcka upprördhet och säkerställa läsares uppmärksamhet. 

Därtill med formuleringar och kombination av ord såsom ’Snart kallt – då 

räknar alla med nytt stök’ är det nästan säkert att läsarens uppmärksamhet 

fångas. Man kan inte veta vad som faktiskt kommer att hända även om det är 

inom en närliggande framtid, men trots det formuleras meningen som ett 

konstaterande istället för att framställas som en möjlighet till händelser.  

 

Ett bra exempel på ytterligare intresseväckande huvudpunkter som lyfts i 

Wedins (Ibid.) artikel är de negativa kommentarerna som upphöjts från resten 

av innehållet med fet stil och större teckenstorlek, exempelvis ”De yngre 

hänger med de äldre”, ”Tror det kommer bli som förut”, och ”Inte mycket att 

göra”. Dessa drar till sig läsares ögon på en gång och ger en snabb enkel 

överblick på vad som huvudsakligen står i artikeln, de ger även intrycket av att 

vara väldigt allvarliga och betydelsefulla. 

 

Avslutningsvis har det blivit märkbart att flera vittnesmål som beskriver olika 

orosmoment som skett, kan uppfattas som allvarligare än vad de faktiskt var. 

Detta är också ett av sätten som tillspetsning har använts på, och är tydligt i 

bland annat Neudings artiklar.  

 

6.2.2 Polarisering 

Flertalet av de 27 nyhetsartiklarna präglas av polarisering antingen implicit 

eller explicit. En kort upprepning av denna berättartekniks innebörd är att 

medierna, i detta fall artiklarnas, innehåll är vinklade så att läsarens 

uppmärksamhet och intresse för innehållet bibehålls. Därtill förekommer det 

ofta även konflikter i medieinnehållet för att detta intresse ska skapas hos 

läsaren. På så vis att läsaren till exempel ska uppfatta att orosskaparna är 

utländska, att de är unga, vuxna, gäng eller missbrukare, att den sociala oron 

beror på segregationsproblem, eller att det främst är tysthetsnormen som ska 

råda på folkbibliotek, eller tvärtom. 

 

I artiklarna förekommer det ofta att besökare som skapar social oro beskrivs 

utifrån deras ålder, främst gällande barn och ungdomar. Exempelvis beskrev 

Engström (2015, 17 september) att en grupp besökare i åldern 10-30 år 

uppförde sig bråkigt och störande vilket skrämde bort övriga besökare; 

Neuding (2015, 16 maj) skrev om bibliotek som tvingades stänga tidigare på 

grund av barn och ungdomar som stökade, bråkade och trakasserade 

personalen och besökarna; samt i artikeln av Bauler (2015, 28 maj) står att ett 
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bibliotek haft omfattande problem med upp till 25 ungdomar mellan 10-18 år 

som främst under eftermiddagar och kvällar vållat skadegörelse, trakasserat, 

hotat, varit våldsamma och anlagt bränder. Därtill framhävs det i Baulers 

artikel att personalen ”ser med enorm oro på det här”. 

 

Att det oftast är barn och ungdomar som i nyhetsartiklar anges orsaka social 

oro kan dock ge allmänheten en skev helhetsbild över problemen på bibliotek 

runt om i landet. Enligt artikeln av Wikdahl (2015, 2 oktober) är det huvudsa-

kligen äldre missbrukare som stör och skapar orossituationer. Även Engström 

(2015, 15 september) skriver i en artikel att de bibliotek som upplever problem 

anger att det främst är vuxna som skapar social oro. Ytterligare, enligt både 

Engströms (2015, 18 september) och Fahls (2015, 24 september) artiklar 

överensstämmer påståendet, att främst vuxna skapar oro, även med Kulturnytts 

undersökning där bibliotekschefer runt om i Sverige tillfrågades. 

 
Finns det några som sticker ut? 

Det är just att det är vuxna som står för den största delen av stöket 

och inte barn. Facket säger att det kan handla om allt från att bli fly 

förbannad över att behöva betala förseningsavgift till att langa 

droger. (Engström, 2015, 18 september) 

 

I en annan artikel av Engström intervjuar hon DIKs förbundsordförande, Karin 

Linder, som själv styrker att utpekandet av barn och ungdomar är felaktigt 

(Engström, 15 september).  

 
– 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 ungdomsgrupper, det stämmer 

inte. (Engström, 2015, 15 september) 

 

Om läsare dock enbart kommer i kontakt med polariserade artiklar och inte 

läser fler varierande och djupgående artiklar om social oro på bibliotek (se t.ex. 

Knutsson, 2015, 27 februari), för att på så vis få en mer korrekt helhetsbild, 

kommer läsarna få den skeva bilden och uppfattningen av att det främst är 

barn, unga och gäng som skapar oro, samt att större delen av dem skulle vara 

utländska (se t.ex. Nilsson Boij, 2015, 8 juni).  

 

Slutligen kan artikeln av Engström (2015, 15 september) exemplifieras då det 

däri tydligt syns att polarisering används för att skapa konflikter. I den 

intervjuas bibliotekschefen Lena Engberg från Vårgårda. Enligt artikeln 

uppfattar bibliotekschefen Engberg att den sociala oron på folkbibliotek har 

ökat under hennes yrkesliv och att det numera förekommer oroligheter flera 

gånger i månaden. Hon delar dessutom denna uppfattning med bibliotekschefer 

från nästan 50 kommuner som var med i Kulturnytts undersökning. Men längre 

ner i artikeln skriver journalisten Engström trots det att: 

 
… att svenska bibliotek generellt har blivit otryggare finns det inget 

belägg för. En av fyra kommuner säger att de inte har några problem 

alls med hotfulla besökare. (Engström, 2015, 15 september) 
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Fortsättningsvis, i samma artikel av Engström står även de två följande citaten; 

 
Enligt en enkät som Kulturnytt skickat ut till landets bibliotekschefer 

har antalet anmälda incidenter av våld, hot och trakasserier ökat på 

många platser. (Engström, 2015, 15 september)    
 

Lena Engberg är bibliotekschef i Vårgårda i Västergötland. Hon 

upplever att det är stökigt och hotfullt flera gånger i månaden och att 

det har ökat ... . Det delar hon med bibliotekschefer i nära femtio 

andra kommuner.  (Engström, 2015, 15 september)    
 

Engströms konklusion att det inte finns belägg för att det generellt blivit 

otryggare på biblioteken är således inte helt överensstämmande utifrån 

bibliotekschefernas uttalanden. Detta eftersom det står och stundom antyds, 

både i ovan nämnda artikel och i andra artiklar som Engström skrivit, att 

Kulturnytts undersökning med bibliotekscheferna har kommit fram till att 

otryggheten har ökat. Att polarisera artiklar på detta vis kan eventuellt också få 

den negativa konsekvensen att läsarna blir förvirrade.  

 

6.2.3 Intensifiering 

Av de 27 artiklar som utgör det empiriska materialet, var det nästintill hälften 

som visade på intensifiering. Detta innebär att artiklarnas innehåll hade 

dramatiska ordval och formuleringar för att göra nyheter mer levande för 

läsaren och på så vis även göra dem mer intresseväckande. En del av dessa 

artiklar använde intensifiering väldigt lite medan andra använde den mer. 

Dessutom, i de artiklar där intensifiering används i hög grad, kan 

berättartekniken hittas i nästan hela artikeln.  

 

I artikeln skriven av Wedin (2015, 25 september) består en stark intensifiering 

av tre ord i ingressen som även utgör den första meningen, ”Lugnet före 

stormen.” följt av ”Både bibliotekspersonal och unga räknar med att 

oroligheterna i vinter kommer tillbaka till biblioteket i Åkermyntan”. Dessa två 

meningar kan oftast räcka för att de flesta läsare ska få ett intresse för artikeln 

och läsa vidare. Med andra ord uppnår artikeln på detta vis en dramatisk effekt 

och redan från början väcker den folks intresse för att läsa vidare.  

 

Wikdahl (2015, 2 oktober) använder intensifiering genom att på några platser 

byta ut ordet bibliotek till det mer värdeladdade ordet värmestuga. Eftersom 

Wikdahl förtydligar att oron på de omskrivna biblioteken främst skapas av 

äldre missbrukare, hemlösa och att Systembolaget ligger nära, innebär hans 

ordval att dessa besökare spenderar hela dagarna på biblioteket under 

höst/vintertid för att kunna undkomma kylan. Ordet värmestuga har en 

dramatisk effekt och syftar till att väcka en känsla av rädsla och misstycke hos 

läsaren samt ge intrycket av att det kan bli obehagligt att vistas på biblioteket 

under hösten och vintern.   

 

 

 

 



 

32 

 

Andra artiklar som tillämpat intensifiering där berättartekniken i mångt och 

mycket genomsyrar innehållet är bland andra Abramowicz (2015, 29 

september), Knutsson (2015, 27 februari) och Fahl (2015, 24 september). 

 
Bägaren har runnit över. Nu väntar krafttag mot buset på 

Stadsbiblioteket. ....  

– Det behövs verkligen krafttag. Problemen som finns på biblioteket 

tar ju fokus från vårt uppdrag att serva samhället. (Knutsson, 2015, 

27 februari) 

 

6.2.4 Konkretion 

Denna berättarteknik är den enda som förekommer i alla 27 artiklar. Dock 

varierar det i vilken grad den förekommer, en del artiklar har mer av den 

medan andra har mindre. Kravet för att uppnå konkretion är att medieinnehållet 

i artikeln ska vara konkret för att underlätta förståelse och tydlighet för läsaren. 

Det kan bedömas att användandet av konkretion sker på olika vis i artiklarna, 

till exempel orossituationer som tydligt och innehållsrikt återges, specifika 

åtgärder som bör, har eller ska vidtas, journalisters åsikter om varför social oro 

sker på folkbibliotek, vilka de bakomliggande faktorerna är, samt hur det har 

påverkat personalen. Nedan följer illustrerande citat för varje nämnt exempel.  

 
Enligt Rosengren handlar det om upp till 25 ungdomar som gärna 

håller till på andra våningen på biblioteket. De stör, skräpar ner, 

hotar och trakasserar både besökare och personal. …. 

Bibliotekspersonal har även blivit förföljda när de lämnat jobbet. 

Även besökare reagerar. – Bland annat har vi haft föräldrar som ringt 

och sagt att de inte vill gå hit med sina barn igen, berättar Anders 

Rosengren som tvingades sätta in väktare för cirka tre veckor sedan. 

…. Det har anlagts bränder i garaget, hissarna saboteras ideligen, 

utrustning i släktforskningsrummet har vandaliserats. (Bauler, 2015, 

28 maj) 

 

Här använder Bauler sig av konkretion genom att på ett tydligt och detaljerat sätt 

beskriva en orossituation. ”.… upp till 25 ungdomar….” ”De stör, skräpar ner, 

hotar och trakasserar både besökare och personal”. ”.… det har anlagts 

bränder i garaget ….”. ”…. saboteras ideligen ….” genom att använda dessa 

extra detaljer i texten istället för att beskriva att biblioteket har utsatts för stökiga 

besökare som misskött sig och orsakat materiella skador skapas en känsla hos 

läsaren som inte hade uppnåtts i samma utsträckning om artikelförfattaren hade 

valt en mer återhållsam ton.   

 
Det behövs verktyg för att förhindra oroligheter på biblioteken. Den 

nya biblioteksstrategin kan bli ett sådant verktyg, anser kultur- och 

demokratiminister Alice Bah Kuhnke. …. den skulle kunna ha varit ett 

användbart verktyg för att komma tillrätta med bråk och oro på 

många bibliotek. (Fälldin, 2015, 4 juni) 

 

Fälldin (2015, 4 juni) lyfter fram kulturministers tidigare uttalande angående 

biblioteksstrategin för att belysa ett problem och samtidigt peka på hur detta 

skulle kunna lösas. På detta sätt framstår författaren som handlingskraftig och 

lyfter samtidigt ett problem. 
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Biblioteken är öppna och oskyddade miljöer, de ligger centralt och 

barnavdelningarna är ofta trevligt inredda med soffor och myshörnor. 

De är tacksamma platser att gå till inte bara för att läsa, utan även 

för att hänga, dominera och provocera. (Neuding, 2015, 7 juni) 

 

I den här formen blir konkretion närmast personlig: ”... ofta trevligt inredda ... ”. 

Neuding (2015, 7 juni) ger utlopp för sina egna åsikter kring anledningen till 

varför biblioteken utsätts för social oro ”De är tacksamma platser att gå till inte 

bara för att läsa, utan även för att hänga, dominera och provocera.” 

 
- Jag har själv blivit ganska så van men det är flera kollegor som har 

arbetat kvällstid som har varit gråtfärdiga och velat byta jobb, säger 

Malin … . (Vision, 2015, 15 oktober) 

 

Att fokusera på personalen i samband med social oro på bibliotek är ett 

återkommande grepp. Genom att utgå från personalens upplevelser kan 

journalisten skapa en intimare ton i sin text eller väcka känslor hos läsaren för 

de individer som artikeln behandlar.  

 

DIK (2015, 25 september) skriver att det råder stora arbetsmiljöproblem för 

bibliotekarier runt om i landet och förklarar att dessa slutsatser har de kommit 

fram till genom en omfattande enkätundersökning där varje bibliotekarie som 

är medlem i DIK tillfrågades att svara på enkäten. De uppger att ”Drygt 1800 

personer besvarade enkäten – ungefär en tredjedel av medlemsgruppen”. Då 

DIK presenterar sin svarsfrekvens anger de konkret hur många respondenter de 

fick. Vidare, med hjälp av statistik som DIK framvisar får läsaren även en 

tydlig och konkret uppfattning om hur många av dem som faktiskt drabbas av 

oroligheterna. 

 
Tre fjärdedelar av de svarande har upplevt oro och oordning, av dem 

upplever en av tre det minst en gång i veckan. 84 procent svarar att de 

upplevt aggressivt beteende från besökare, två tredjedelar har upplevt 

skadegörelse.   
 

Därtill uppger DIK (Ibid.) konkret och tydligt vilka krav de ställer på 

arbetsgivare för att förbättra arbetsmiljön på folkbiblioteken. Även Kulturnytt 

P1 framhåller tydligt och konkret statistiken från sin egen enkätundersökning, 

samt uppger också precis vilka sorters frågor som ställdes till 

bibliotekscheferna (Kulturnytt P1, 2015, 15 september).  

 

6.2.5 Personifiering 
Flertalet av de 27 artiklarna innehåller spår av berättartekniken personifiering. 

Detta beror på att nyhetsartiklar allt som oftast innehåller kommentarer eller 

intervjusvar från bibliotekarier, bibliotekschefer eller besökare. 

Kommentarerna skapar automatiskt en förankring hos läsaren, en känsla av 

medlidande och identifikation, då personerna berättar utifrån sina egna 

upplevelser och åsikter. Därtill förstärks och underlättas skapandet av 

identifikation och medkänsla då det i dessa kommentarer används nyckelord 

(med tillhörande ordböjningar) såsom jag, min, vi, vår, känns och upplever. 

Dessa ord förstärker och verifierar oftast medlidandet och identifikationen hos 

läsaren. Ibland lägger artikelförfattarna till ordet säger tillsammans med 
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personens namn och eventuella titel, vilket förhöjer chansen för att läsaren 

identifierar sig med den individen.  

 
Hade vi pratat om detta för några månader sedan så hade jag inte 

haft så mycket att säga om detta, men nu den senaste månaden har det 

varit väldigt stökigt här på biblioteket. Det har blivit ett 

arbetsmiljöproblem, men det är inget som vi haft särskilt länge, 

berättar Malin Rydell, barn- och ungdomsbibliotekarie, men även 

skyddsombud i Vision. (Vision, 2015, 15 oktober) 

 

Om man jämför detta citat med en andrahandserfarenhet blir känslan av 

identifikation hos läsaren inte lika starkt förankrad till den person som 

ursprungligen säger det. Det blir mer som en återgivning av en händelse, trots 

att det är en bibliotekarie som ursprungligen beskriver sina upplevelser av en 

situation. Personifieringen för läsaren blir således inte lika tydlig eller stark. 

Om de nämnda nyckelorden inte hade funnits med i citatet ovan hade känslan 

av personifiering hos läsaren antagligen blivit mindre och svagare.   

 

Andra artiklar som använder personifiering är till exempel Neuding (2015, 16 

maj) där hon intervjuar en äldre kvinna om hennes upplevelse och obehag till 

följd av oroligheterna på biblioteket. Då kvinnan förklarar hur oroligheterna 

påverkat henne och hennes utlåning av böcker, efter att ha varit en trogen 

biblioteksbesökare i 20 år, är det lätt att identifikation och medkänsla skapas 

hos läsaren. Både för denna kvinnas skull och för andra biblioteksbesökare som 

likt henne påverkas och styrs av oroligheterna.  

 
De flesta biblioteksbesökare är barn och äldre. Jag får tag på en 66-

årig kvinna som gått till samma bibliotek i tjugo år, men som berättar 

att hon slutat gå dit på de tider när de brukar bli stökigt. Och om 

gängen ändå dyker upp? 

- Jag bara lämnar mina böcker och går därifrån. Det har jag gjort de 

senaste månaderna. (Neuding, 2015, 16 maj) 

 

Genom kommentaren skapas bilden av att rädsla väcks hos kvinnan då 

orosskaparna är på biblioteket, och att hon vid dessa tillfällen inte kan spendera 

den tiden hon vill och behöver på biblioteket i lugn och ro. På detta vis 

personifieras kvinnas problem, obehag och oro även hos läsaren. Detta 

eftersom känslan att undkomma och fly uppstår hos nästintill alla som riskerar 

att råka illa ut eller uppleva obehag från orosskapare.  

 

6.2.6 Stereotypisering 

Denna berättarteknik var inte fullt lika tydlig att utvinna och tolka ur 

artiklarnas innehåll då journalisterna inte stereotypiserar personer eller grupper 

i det tydliga avseendet som man vanligtvis tänker på i samband med 

stereotyper. Dock, efter flertalet genomläsningar av artiklarna kom jag fram till 

att stereotypisering återfanns i något färre än hälften av de 27 nyhetsartiklarna. 

De begrepp som främst framstod som stereotypa och användes i flertalet av 

artiklarna var gäng, ungdomar och missbrukare. Även begrepp som störande 

gäng/ungdomar och stökiga gäng/ungdomar förekom frekvent, exempelvis i 

artikeln av Lodding (2015, 28 maj) där det nämns att ett bibliotek fått ”problem 

med stökiga ungdomar”. Redan i efterföljande mening skriver Lodding (Ibid.) 
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att biblioteket i fråga tvingats stänga på eftermiddagarna ”på grund av de 

störande ungdomarna”. 

 

Begreppen gäng och ungdomar kan tolkas som stereotypisering då en negativ 

etikett läggs på alla ungdomar, oavsett kön, ålder eller beteende, och även på 

de personer som kan tänkas ingå i dessa grupper men som inte är delaktiga. 

Med andra ord på de personer som ingår i begreppen men inte är stökiga eller 

störande, utan håller till sig själva eller sysselsätter sig med något mer positivt. 

Orden ungdomar eller gäng behöver således inte nödvändigtvis innebär något 

dåligt, men på sättet som de porträtteras i artiklarna framställs orden vara en 

dålig sak och förknippas med dåliga associationer. 

 

Andra artiklar som innehåller stereotypa begrepp är exempelvis i Wikdahls 

(2015, 2 oktober) artikel där det uppges att det är ”äldre missbrukare som stör” 

och att bibliotek har kommit att användas som ”värmestugor av missbrukare 

eller som fritidsgårdar” (då av ungdomar och gäng). Molliver (2015, 20 mars) 

betonar i sin artikel att ett biblioteks tidningsrum har fått vara stängt för att 

”ungdomarna betett sig så stökigt”, och i artikeln av Neuding (2015, 7 juni) 

uppvisas flera citat från rapporter som bibliotekarier skrivit där nämnda 

stereotypa begrepp figurerar.       

 

Slutligen märks det att i många av de artiklar där stereotypisering förekommer 

har artikelförfattarna använt sig av oroskaparnas särskiljande egenskaper, 

såsom ålder och nationalitet, eller avvikande beteenden som missbruk, 

aggressivitet etc. vid beskrivandet av oroshändelserna. (se t.ex. Engström, 

2015, 16 september; Fahl, 2015, 24 september; Neuding, 2015, 7 juni) 

 

6.3 Sammanfattning 

Det är intressant att se hur bilden av social oro på bibliotek framställs i medier 

kontra hur den framställs i exempelvis DIKs rapporter. I artiklarna finns en 

tydlig intention att skapa en lockande och läsarvänlig text, med målet att få ut 

sin information till så många läsare som möjligt. Genom att använda sig av 

verktyg som tillspetsning, polarisering och stereotypisering blir innehållet mer 

uppseendeväckande, men samtidigt riskera det att skapa en bild som inte helt 

och hållet överensstämmer med sanningen. 

 

Neudings artikel i SvD, Social oro ger stök på bibblan (2015, 16 maj), blev 

startskottet för den så kallade biblioteksdebatten, där fokus låg på social oro 

och stök i biblioteksmiljö. Detta uppmärksammande av stöket har blivit 

positivt mottaget av många biblioteksanställda, då de upplever att de inte fått 

det stöd de behövt tidigare (Fahl, 2015, 24 september).  

 

Neuding (2015, 7 juni) skriver att social oro förekommer i samma utsträckning 

i större städer som på landsbygdsbibliotek, något som motsägs av den tidigare 

forskningen, men då i studier genomförda utanför Sverige (ex. Blessinger, 

2002; Kean & McKoy-Johnson, 2009; Lincoln & Lincoln, 1987; och St. Lifer, 

1994). Att ta hänsyn till i studien av artiklarna och den bild de ger av social oro 

på folkbibliotek är dock att de inte ger en helt onyanserad bild, utan har som 

syfte att dels rapportera om vad som händer men dels även att få läsare. Detta 
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innebär ett användande av de berättartekniker som använts för att analysera 

sagda artiklar. 

 

Enligt bland annat Bauler (2015, 28 maj) är det i huvudsak ungdomar som är 

orsaken till social oro och stök i biblioteksmiljö, medan Wikdahl (2015, 2 

oktober) och Engström (2015, 18 september) menar att det är vuxna 

missbrukare som är den huvudsakliga problemgruppen. Det intressanta är att 

båda dessa nämnda artikelförfattare lyfter fram sin ståndpunkt som att den vore 

korrekt och utan motsägelser. Det finns inga diskussioner eller tveksamheter 

kring den egna ståndpunkten i de studerade artiklarna, utan artikelförfattarna 

försöker istället väcka läsarnas känslor genom att använda de olika teknikerna 

för att få fram sitt budskap så tydligt som möjligt. Något som inte 

problematiseras i större utsträckning är den sociala oro som missnöjda 

besökare står för. Besökare som motsätter sig förseningsböter, opponerar sig 

mot öppettider etc. 

 

Det beskrivs hur ungdomar på olika sätt tagit över biblioteksmiljön och gjort 

den till sin egen genom att bete sig hotfullt, skräpat ner, vandaliserat och varit 

besvärliga. Det tycks som om detta sker i grupp. Samtliga rapporterade 

incidenter med ungdomar och unga vuxna kopplade till stök handlar om 

grupper på flera individer, oaktat om det rör sig om bibliotek i stad eller på 

landsbygd. Även narkotika och alkoholrelaterade problem kopplas till 

ungdomar men här är även vuxna missbrukare ett problem. (Wikdahl, 2015, 2 

oktober). 

 

Slutligen framkommer det, enligt DIKs rapporter och enligt den bild som 

skapats i media, mår berörd personal dåligt av det rådande klimatet på 

arbetsplatserna, och besökarna påverkas negativt (DIK 2015, 25 september; 

Neuding, 2015, 16 maj; Nilsson Boij, 2015, 8 juni; Knutsson 2015, 27 februari; 

Wikdahl (2015, 2 oktober). Detta medför att biblioteksverksamheten inte kan 

fungera som den är tänkt och påverkar på så vis både personal och besökare 

negativt. 

 

Avslutningsvis kommer här även korta sammanfattningar om varje 

berättarteknik. Angående den första berättartekniken, tillspetsning, är det flera 

av de studerade artiklarna som använder sig av den. En metod som används för 

att snabbt fånga läsaren och väcka intresse. Med formuleringar såsom ”Snart 

kallt – då räknar alla med nytt stök på biblioteket i Hässelby” (Wedin 2015, 25 

september), vill författaren väcka någon form av reaktion hos läsaren med små 

medel. 

 

Den andra tekniken, polarisering, används i huvudsak för att behålla läsarens 

intresse. I de studerade artiklarna läggs skulden för den sociala oron 

övervägande på barn och unga. Det finns dock artiklar där det står att det är 

andra grupper som skuldbeläggs, till exempel den av Engström (2015, 18 

september) där det står; ”Finns det några som sticker ut? Det är just att det är 

vuxna som står för den största delen av stöket och inte barn.”. 
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Genom att använda ett värdeladdat språk försöker artikelförfattarna väcka 

läsarnas intresse, detta görs med hjälp av tekniken intensifiering. Det kan 

handla om att byta ut ordet bibliotek mot värmestuga som i Wikdahls artikel 

(2015, 2 oktober), eller som i Knutssons artikel (2015, 27 februari) tala om att 

”Bägaren har runnit över. Nu väntar krafttag mot buset på Stadsbiblioteket.”  

 

Berättartekniken konkretion förekommer i varierande grad i samtliga studerade 

artiklar. Det innebär i korthet att artikelförfattaren använder sig av ett mer 

målande språk för att nå ut med sin ståndpunkt. Genom att förtydliga sin text 

med detaljer som exempelvis i Baulers artikel (2015, 28 maj) där ord som 

ungdomsgäng, skräpar ner, och förstör används skapas det en tydligare bild än 

om det enbart stått att det varit oroligt på biblioteket. 

 

Den femte och näst sista tekniken, personifiering, innebär i korthet att koppla 

innehåll till en eller flera personer för att skapa närhet till läsaren. De studerade 

artiklarna visar upp personifiering både genom citat av besökare och anställda, 

och artiklarna har genomgående temat att biblioteksmiljön är otrygg.  

 

Slutligen har vi berättartekniken stereotypisering, att homogenisera en grupp 

individer utifrån en gemensam nämnare och bortse från andra avvikande 

faktorer. Denna teknik förekom inte fullt lika ofta som flera av ovanstående 

berättartekniker. Det som har varit utmärkande är begreppet ungdomar som 

använts i olika sammanhang; stökiga ungdomar, ungdomsgäng och stökiga 

ungdomsgäng har varit de mest frekvent använda. En annan återkommande 

stereotyp har varit missbrukare. När dessa begrepp använts i artiklarna har det 

inte tagits hänsyn till individer utan det har handlat om kollektivet stökiga 

ungdomar, eller stereotypen missbrukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

7 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel diskuteras och dras slutsatser om det som framkommit i analysen 

och resultatet. På grund av att social oro på svenska folkbibliotek knappt 

uppmärksammats inom det svenska forskningssamhället, råder en vetenskaplig 

kunskapslucka. I avsikt att utöka svensk forskning inom problemområdet och 

få mer kunskap om hur dessa framställts i dagspressen, har jag med denna 

uppsats kunnat bidra med en vetenskaplig studie vars syfte är att skapa kunskap 

om mediebilden av social oro på svenska folkbibliotek och ta reda på hur 

medier speglar social oro på biblioteken. Detta genom att nå fördjupad 

förståelse kring framställningen av nyhetsartiklar gällande social oro på 

folkbibliotek under året 2015 och de berättartekniker som används däri. 

 

Studiens resultat och analys kunde genomföras dels i enlighet med Strömbäcks 

teori om medielogik. Samt med hjälp av bakgrundsinspirationen från tidigare 

forskning, rapporter och dokument om social oro.  

 

 

 

1. Vilka problem angående social oro på svenska folkbibliotek lyfts fram i 

nyhetsartiklar år 2015? 

 

Enligt mediebilden som skapas utifrån artiklarna drabbas biblioteken 

huvudsakligen av två stora problem i samband med social oro. Det första är att 

det bland annat förekommer stök, trakasserier, våld, hot, nedskräpning och 

skadegörelser från besökare. Dessa händelser har riktats mot bibliotekspersonal 

såväl som mot besökare. Det andra stora problemet som social oro skapar 

enligt mediebilden är försämrad arbetsmiljö. I artiklarna anges det bland annat 

att personalen mår dåligt, är stressade och upplever rädsla inför sin arbetsplats, 

känner sig hotade och otrygga. På vissa håll har artiklarna skapat mediebilden 

att anställda har vant sig vid oroligheterna som sker, på så sätt att de betraktar 

händelserna som vanliga och frekvent förekommande, samt att de har blivit 

hårdhudade.  

 

Mediebilden visar på ytterligare ett problem i samband med arbetsmiljön, 

nämligen att det finns arbetsgivare som inte tar arbetsmiljöproblemen på allvar, 

vilket även styrks från DIKs delrapporter (DIK Delrapport 1, 2015; DIK 

Delrapport 2, 2015) Detta har medfört bland annat att arbetsmiljön på 

biblioteken är dåliga, att anställda mår psykiskt och fysiskt dåligt samt många 

har sjukskrivit sig eller bytt arbetsplats, anställda och besökare har angripits, 

minskad besöks- och utlåningsfrekvens, besökare som klagat, besökare som 

inte vågar komma till biblioteket, och föräldrar som inte vågar släppa iväg sina 

barn till biblioteket. Vidare, utifrån artiklarna och texterna från uppsatsens 

kapitel 2 och 3, kan slutsatser dras i samband med bakomliggande orsaker till 

den sociala oron och varför just folkbibliotek utsätts. Till exempel tillträde utan 

förbehåll, generösa öppettider, bekväm inredning, rådande samhällsproblem, 

utanförskap, stängda gratisverksamheter, central belägenhet, närhet till 

Systembolaget, och segregation.  
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Slutledningen från de analyserade artiklarna styrks dessutom genom texterna 

från tidigare forskningen, samt rapporterna och dokumenten i kapitel 2. Dessa 

redogör för flertalet likartade oroligheter och arbetsmiljöproblem som skapats 

på grund av besökare. Tryggare bibliotek och DIKs två rapporter, är tre av de 

mer framträdande rapporterna som i svenskt sammanhang styrker uppsatsens 

härledningar. Utifrån en internationell kontext finns det som sagt flera forskare 

och författare vilka nämns i den tidigare forskningen och som även styrker 

problemen som skapas från social oro. 

 

Flertalet folkbibliotek vidtog åtgärder och utförde insatser som var både 

kortsiktiga och långsiktiga. Dessa vidtogs antingen självständigt av biblioteken 

eller i samarbete med diverse aktörer. Kortsiktiga åtgärder var bland annat att 

tillkalla polis, väktare/ordningsvakter, stänga biblioteket samt ändra 

öppettiderna. De långsiktiga åtgärderna var exempelvis att bibliotek skaffade 

larm, anlitade väktare eller ordningsvakt, gjorde avtal med polisen, 

samarbetade med exempelvis kommunen, fritidspedagoger eller fritidsledare, 

skola, och/eller föreningar.   

 

Till de långsiktiga åtgärderna hör att somliga bibliotek fick centrumvärdar eller 

centrumvakter för att motverka och lösa oroligheterna. Två bibliotek var 

kreativa där ett av dem anlitade brobyggare, och den andra anlitade lokala 

killar för att hjälpa till att bevara lugnet och tryggheten. Andra bibliotek 

införde stränga ordningsregler med hjälp och uppbackning från kommunen. 

Flertalet bibliotek anger att de även vidtagit interna åtgärder såsom ökad 

bemanning, förbättrade handlingsplaner och säkerhetsrutiner, samt utbildning 

för personalen att kunna hantera social oro. I analysen lyfts även att Sveriges 

kulturminister, Alice Bah Kuhnke, har uttalat sig om att en ny nationell 

biblioteksstrategi ska skapas till år 2017, vilket hon menar kan bli ett hjälpande 

verktyg mot oroligheterna (Fälldin, 2015, 4 juni). 

 

 

 

2. Vilka berättartekniker används i nyhetsartiklar som rapporterar om 

social oro på folkbibliotek under år 2015? 

Artiklarna analyserades utifrån de sex berättarteknikerna inom medielogiken. 

Från det framkom att alla berättartekniker inte används i alla artiklar, men alla 

tekniker används ändock inom det totala antalet undersökta artiklar.   

 

Angående den första berättartekniken, tillspetsning, kan slutsatsen dras att 

majoriteten av artiklarna använde denna teknik i sitt innehåll. Den har använts 

för att säkerställa att läsarens uppmärksamhet fångas. I flertalet av artiklarna är 

berättartekniken mycket märkbar, medan den i andra används mer subtilt. 

Berättartekniken har använts på så sätt att händelserna har framställts på ett 

kort, koncist men ändå lättförståeligt vis där huvudpunkterna har lyfts upp. 

Detta så att läsaren genom en mindre textplats ändå förstår helheten av 

händelserna som återgetts eller som diskuteras av artikelförfattaren. 
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Polarisering har i många artiklar varit explicit, men i andra framträdde den inte 

lika tydligt utan uppdagades mer och mer efter flertalet genomläsningar av 

varje artikel. Analysen visade att de flesta artiklarna är vinklade på något vis 

och har konflikter i sitt innehåll. Dessa är skapade för att fånga läsarens 

uppmärksamhet och för att de ska bli mer intresserade av innehållet. Även i 

detta avseende framkommer berättartekniken tydligare i vissa artiklar än i 

andra. Exempel på hur artiklarna har använt polarisering är att läsaren ska 

uppfatta att den sociala oron beror på segregation, på utanförskap, att 

tysthetsnormen är det som egentligen bör råda på bibliotek eller tvärtom att det 

bör råda mer liv, rörelse och aktiviteter på biblioteken än tysthet, att 

oroskaparna är utländska, och/eller att oroskaparna är missbrukare, äldre, 

yngre, barn eller gäng.  

 

Beträffande berättartekniken intensifiering var det cirka hälften av alla 27 

artiklar som använde den. Artiklarna hade då dramatiska ordval och 

formuleringar i sina innehåll, vilket åstadkommer att texten blir mer levande 

och intresseväckande. Då skapas även större engagemang och konsensus hos 

läsaren för både artikelinnehållet och för artikelförfattarens åsikter. I vissa 

artiklar kunde intensifiering dessutom hittas genomsyrad i nästan hela 

innehållet.  

 

Som nämndes i analyskapitlet är berättartekniken konkretion den enda av de 

sex teknikerna som förekommer i alla 27 artiklar. Alla artiklar hade, i 

varierande grad, en konkret rapportering och återgivning av händelser. Denna 

berättarteknik åstadkommer också att det lättare skapas tydlighet, förståelse 

och sympati hos läsaren gentemot artikelinnehållet. Som sagt framkommer det 

att artiklarna har använt sig av konkretion på olika vis. Exempelvis 

orossituationer där händelserna tydligt och innehållsrikt återges, 

artikelförfattares åsikter om social oro, den sociala orons påverkan på 

arbetsmiljön, personalens mentala samt fysiska välbefinnande, och vilka 

åtgärder samt insatser som biblioteken har, ska eller kommer att utföra.        

 

Berättartekniken personifiering användes i majoriteten av artiklarna. 

Anledningen till detta kan tolkas som att berättartekniken skapar en 

identifikationskänsla hos läsaren, vilket skapar större förståelse, engagemang, 

medkänsla och intresse hos denne. Detta eftersom individerna som 

personifieras i artikelinnehållet berättar sina egna upplevelser och åsikter. En 

förstahandserfarenhet på detta vis skapar större personifiering hos läsaren än en 

andrahandserfarenhet. I nyhetsartiklarna var det allt som oftast kommentarer 

eller intervjusvar från bibliotekarier, bibliotekschefer eller besökare. Även 

kommentarer från fackföreträdare förekom i en del. Skapandet av identifikation 

och medkänsla förstärks och hjälper om det inom kommentarerna används 

särskilda nyckelord, exempelvis min, jag, vi, upplever, och känner. Detta 

eftersom ord likt dessa oftast förstärker och verifierar förstahandserfarenheten. 

Det förekom även ofta i artiklarna att ordet säger och personens namn samt 

eventuella titel, lades till. Detta medför att individerna i artiklarna personifieras 

ytterligare hos läsaren, eftersom man då kan koppla en identifikation till den 

som uttrycker sig, även om det enbart är genom ett namn.  
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Den sista av de sex berättarteknikerna, stereotypisering, var svårast att utvinna 

och tolka från artiklarna. Detta eftersom personerna och grupperna i artiklarna 

inte stereotypiserades i det tydliga avseendet som man vanligtvis kommer i 

kontakt med. Slutsatsen, efter flertalet genomläsningar av varje artikel och min 

uppfattning av berättartekniken, blev dock att cirka hälften av artiklarna 

använde stereotypisering som en berättarteknik. På så vis att personer och 

grupper gavs igenkänningseffekter till läsaren genom förutfattade egenskaper 

och beteenden. Begrepp som användes och främst framstod som stereotypa var 

gäng, ungdomar och missbrukare. Även begrepp som störande eller stökiga 

gäng/ungdomar förekom frekvent. 

 

 

 

3. Hur kan studier av artiklarna, tillsammans med berättarteknikerna, bidra 

till utvecklad förståelse för de studerade problemen? 

 

Samtliga artiklar belyser på olika sätt social oro på folkbibliotek. För 

artikelförfattarna handlar det både om att rapportera om faktiska företeelser och 

att nå ut till en tänkt publik. Med hjälp av berättarteknikerna speglar 

mediebilden av social oro på folkbibliotek att det på vissa håll i landet 

förekommer oroligheter och att det utgör ett problem för biblioteken. Detta 

resulterar i att innehållet spetsas till på olika sätt för att uppnå önskad effekt. I 

enlighet med Strömbäcks teori innebär detta att de studerade nyhetsartiklarna 

kan vara vinklade för att tilltala läsaren eller få ut ett specifikt budskap framför 

ett annat, på bekostnad av ett objektivt berättande.  

 

Artiklarna tenderar att fokusera på vissa aspekter och faktorer medan de inte 

nämner andra faktorer som också kan stå för oroligheterna. Enligt merparten av 

de studerade artiklarna är det ungdomar tillsammans med vuxna alkohol- och 

narkotikamissbrukare som står för stöket och den sociala oron på biblioteken. 

De som klassas som offer är äldre besökare, barnfamiljer och personal. Denna 

kategorisering stämmer överens med DIKs kartläggning i den tidigare 

forskningen och den rapport som Kulturnytt i P1 genomförde 2015. Något som 

nämns i tidigare forskning men kommer i skymundan i mediedebatten är den 

sociala oro som skapas av den så kallade ”vanliga” biblioteksbesökaren. 

Besökaren som visar upp ett aggressivt eller hotfullt beteende när de egna 

behoven inte bemöts på ett tillfredsställande vis. Som antyds av internationell 

forskning kan det handla om allt från böter för försenade media, missnöje med 

öppettider, till irritation över beståndet. Denna diskrepans mellan forskning och 

medierapportering bidrar till att öka synen på social oro på bibliotek som i 

huvudsak orsakad av homogena stereotypa grupper som 

ungdomar/ungdomsgäng och vuxna alkohol- och narkotikamissbrukare, se 

exempelvis Wikdahl, Molliver och Neuding (2015, 7 juni). 

 

Efter arbetet med artiklarna återfinns argument som tyder på att personal och 

besökare håller med om att folkbibliotekens långa öppettider och tillgänglighet 

kan vara en av de stora faktorerna som bidrar till att just bibliotek drabbas och 

är en av de platser i samhället som mest handskas med orosskapare. Detta 

betyder även att det överensstämmer med Blessingers och Kean och McKoy-

Johnsons bedömningar angående de risker som kan vara sammanhängande just 

med bibliotekens roll i samhället som en öppen och tillgänglig plats.  
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I början av uppsatsen står det att bilden som folk har av folkbibliotek har 

formats av de negativa handlingar som skett och som nyhetsartiklar därefter 

rapporterat om. Trots det har tidigare forskning visat på att det inte är många 

utanför den yrkesverksamma gruppen som vet hur mycket social oro som sker. 

Sett till det empiriska underlaget kan jag dra slutsatsen att social oro som 

företeelse har blivit ett omnämnt fenomen i media, inte minst sedan startskottet 

för den så kallade ”biblioteksdebatten” drogs igång av journalisten Neuding.  

 

Även om artikelförfattarna använder sig av berättartekniska metoder för att 

bättre fånga läsarnas uppmärksamhet och nå ut med sin information, 

överensstämmer de studerade artiklarnas innehåll med uppsatsens tidigare 

forskning och rapporter. Efter arbetet med uppsatsen kan jag se att utifrån 

artiklarna stämmer situationen i Sverige överens med det som forskarna 

Farrugia och Osa har fastställt. Nämligen att på samma sätt som inom vården 

befinner sig även biblioteksanställda i riskzonen för att utsättas för trakasserier, 

stök, våld och skadegörelse. Vidare kan studien av forskarna McGrath och 

Goulding ses som överensstämmande med de analyserade artiklarna angående 

hur en del biblioteksanställda i Sverige ställer sig till att anmäla oroshändelser, 

vilket betyder att det även här kan finnas mörkerantal. Till exempel 

framkommer det belägg på detta från DIKs ordförande i Malmö, Attila 

Rostoványi, (Engström, 2015, 16 september) samt från artikeln av Engström 

(2015, 17 september) där hon intervjuade en bibliotekarie som sa att han inte 

trodde på teorin att anställda har blivit bättre på att anmäla,”... ofta går det fem 

incidenter på varje rapport i regel.” (Engström, 2015, 17 september). Därmed 

kan den mediala bilden av social oro på bibliotek sägas spegla en del av 

upplevelsen av den verklighet som folkbibliotek i Sverige befinner sig i, men 

inte nödvändigtvis den enda bilden av verkligheten. 

 

Avslutningsvis kan sägas att de två delarna, social oro på folkbibliotek och 

Strömbäcks berättartekniker, samspelar med varandra genom att de ger oss 

ytterligare en dimension av kunskap. Genom analyserna får vi fram dels vad 

det är som sker på bibliotek runt om i landet samt vilka typer av allmän och 

kriminell art av social oro som många bibliotek tampas med. För vissa 

bibliotek har arbetsmiljön påverkats till den grad att många anställda 

sjukskriver sig eller knappt klarar av att vistas i biblioteket. Vidare kan det 

dessutom vara svårt att lita på de nyhetskällor som rapporterar om det som 

sker, eftersom det framkommer från analysen att artiklarna är vinklade till 

fördel för att få fler läsare.  

 

7.1 Diskussion 

Då det råder hot, våld, stök och oro på folkbibliotek av människor som enbart 

vill hänga är det många besökare som undviker att komma till biblioteket, 

vilket framkommer i många av de studerade artiklarna. Detta medför att 

biblioteket inte längre blir en plats för alla, utan enbart vissa. Bibliotek är 

platser där människor borde kunna få lugn och ro, sitta och läsa eller studera 

ifred, men på grund av oro har många bibliotek slutat vara en sådan plats. Detta 

eftersom bibliotek oftare utsätts för social oro till följd av deras belägenheter 

och de problem som finns i samhället. Detta menar också flera internationella 

forskare från den tidigare forskningen, som skriver att folkbibliotek utgör en 
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tillgänglig lokal med generösa öppettider och öppetdagar samt därav är mer 

benägna att bli utsatta för social oro. 

 

Samtidigt kan det vara så att oroskaparna inte alltid behöver vara dåliga 

människor, vilket också kan innebära att de inte behöver förbli orosskapare 

resten av livet. Detta argument bygger på att forskarna Arndt, Pantry och Rubin 

själva skriver att människor kan tappa bort sig i kortare eller längre 

livsperioder. Å andra sidan, sett från bibliotekens håll, kan det vara svårt att 

tycka synd om oroskapare och ge dem dispens när de orsakar oroligheter eller 

vandaliserar. Både personalen och besökarna kan bli rädda, obekväma, 

frustrerade och vill inte längre vistas där, vilket framkommer i ett flertal av 

artiklarna, exempelvis Bauler, Brandt, Molliver, Neuding (2015, 7 juni), Vision 

och Wedin.  

 

När det blir en fråga om försämrad arbetsmiljö bör arbetsgivaren ta tag i 

problemet och vidta åtgärder eftersom det är deras skyldighet, så som det 

framkommer i uppsatsens tidigare forskning samt de rapporter och dokument 

som redovisas i kapitel 2. Ytterligare en farlig aspekt av social oro är att många 

anställda kan komma att bli vana vid den försämrade arbetsmiljön och vad de 

utsätts för. Oroligheterna och trakasserierna sker oftare på vissa håll och så till 

den grad att anställda kan bli avdomnade och hårdhudade, eller uppleva en del 

företeelser som en del av vardagen, så som det beskrivs i artiklarna till exempel 

av Engström (2015, 16 september), Fahl och Vision. 

 

Att flera bibliotek måste stänga tidigare försämrar för dem som är i behov av 

bibliotekets möjligheter och tjänster. De som på grund av arbete eller skola 

enbart kan gå till biblioteket på eftermiddags- och kvällstid. Besökare som 

drabbas hårdast blir således de som arbetar dagtid, småbarnsföräldrar som inte 

kan ta dit barnen efter förskolan, samt barn/unga som vill studera, läsa eller ha 

en lugn plats att vara på efter skolan. 

 

Abramowicz skriver i sin artikel att vi måste fortsätta ’kämpa för makten’ om 

biblioteken. Detta är på grund av att bibliotekslagen i dess nuvarande form 

bidrar till att social oro skapas, eftersom alla har rätt att besöka folkbibliotek. 

Bibliotekslagen säger som tidigare nämnt att allmänhetens behov av lugn och 

ro ska tillgodoses, men just i dessa fall följs inte detta. Därtill bryts även 

arbetsmiljölagen som har som ändamål att inga anställda ska riskera att bli 

sjuka eller skadade på sin arbetsplats samt att alla anställda ska ha en bra 

arbetsmiljö. Det kan argumenteras att trots att dessa två lagar bryts till förmån 

för att upprätthålla en enskild lag, tillåts det att fortgå då social oro på 

folkbibliotek inte konkret tagits itu med. Den del i bibliotekslagen som säger 

att alla har rätt till folkbibliotek tolkas i många fall bokstavligt, samtidigt som 

andra lagar rörande problemområdet bryts och försummas, både inom och 

utanför bibliotekslagen. Förvisso finns det politiker som uttryckt att problemen 

på folkbiblioteken är ”förfärliga” och ”ohållbara”, se Engström (2015, 23 

september) och Fälldin. Samtidigt har inga politiker uttryckt att bibliotekslagen 

bör uppdateras eller specificeras. Inte heller har politiker, förutom 

kulturpolitikern Rasmus Jonlund (Liberalerna), uppmärksammat att även de två 

ovan nämnda lagarna bryts. 
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Det kan poängteras att i rapporterna och den tidigare forskningen skrivs det om 

förebyggande åtgärder och om efterföljande arbete med att hantera social oro. 

Det sistnämnda lyfts flitigt upp i artiklarna medan de förebyggande åtgärderna 

sällan förekommer.  

 

En annan intressant aspekt att ta upp i diskussionen är att nyhetsartiklarna ger 

intrycket att det främst är ungdomar som skapar oron. Däremot, enligt det som 

framkommer i analysen av Kulturnytts undersökning med bibliotekscheferna 

och från artiklarna av Wikdahl, Engström (2015, 18 september), Fahl samt från 

DIKs förbundsordförande, Karin Linder (Engström, 2015, 15 september), är 

det i själva verket vuxna som är de främsta oroskaparna. Man bör dock ta 

hänsyn till att innehållen är vinklade utifrån berättarteknikerna. 

 

7.2 Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet  

Det som möjliggjort för föreliggande uppsats att uppnå kriterierna trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet är att metoden kvalitativ innehållsanalys har 

använts enligt Zhangs och Wildemuths samt Watt Boolsens stegvisa 

beskrivningar. Metoden har valts då det är ett etablerat metodologiskt 

tillvägagångssätt. Vidare har undersökningen följt de stegvisa beskrivningarna 

eftersom de är tydliga och vetenskapligt accepterade vägledningar av erkända 

forskare (se metodkapitlet). Med andra ord har uppsatsen uppnått trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet genom att ha varit tydlig med hur kodnings- och 

analysprocessen har gått till väga, hur jag fann nyhetsartiklarna samt de 

urvalskriterier som artiklarna behövde uppnå för att kunna användas. En 

reflektion i detta är att om en annan metod valts hade empirin kunnat se 

annorlunda ut och ett annat resultat uppnåtts. 

 

De styrkor som finns med föreliggande studie är för det första att det är en 

djupgående studie. För det andra att det är ett relativt outforskat ämne inom 

svensk forskning. Detta är positivt då ämnet har många aspekter och vinklar 

som är tillgängliga för utforskning, problematisering och studerande. Slutligen 

den tredje styrkan med uppsatsen är att det finns mycket internationell 

forskning, vilket ger studien en stabil grund att bygga undersökningen på.  

 

Däremot har uppsatsen även sina svagheter. De första två svagheterna kan 

sägas vara att studien inte är generaliserbar eftersom det är ett begränsat urval, 

samt att det är subjektiva bedömningar som görs på artiklarnas innehåll. Detta 

gör det svårare för andra forskare att kontrollera uppsatsens trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Ytterligare en svaghet med studien är att den 

endast visar den mediala bilden av social oro på folkbibliotek, inte den faktiska 

verkligheten. Slutligen är en svaghet att man inte kommer åt hela verkligheten, 

såsom personal och besökare upplever händelserna, samt vilka motiv 

gärningsmännen hade för att skapa social oro.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att undersöka vilka åsikter och diskussioner gällande vilken 

roll, ställning och vilket uppdrag Sveriges folkbibliotek bör ha. Bör exempelvis 

tysthetsnormen eller öppna mötesplatser med varierande aktiviteter råda?    

 

Utföra djupgående intervjuer med biblioteksanställda eller fallstudier på 

folkbibliotek för att mer ingående analysera hur anställda eller specifika 

bibliotek upplever och genomgår oroligheter, hur det påverkar deras bibliotek, 

arbetsmiljö och besöksantal. 

 

Ytterligare kan man undersöka vilka problem andra typer av bibliotek har, till 

exempel skolbibliotek och sjukhusbibliotek. 

 

Slutligen kan det undersökas ifall det finns någon påtaglig skillnad på hur 

debattartiklar tillämpar berättarteknikerna i samband med social oro på 

folkbibliotek till skillnad från hur nyhetsartiklar gör det?  
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Sammanfattning 

I uppsatsens inledningskapitel belyses mediebilden att många folkbibliotek 

tampas med social oro, och varför det är viktigt att detta lyfts fram i en 

vetenskaplig kontext. I samma kapitel framhålls att det, enligt mina 

observationer, råder en kunskapslucka inom svensk forskning kring social oro 

på svenska folkbibliotek. I uppsatsens kapitel två och tre förtydligas att 

internationella forskare och författare sedan länge diskuterat och undersökt 

problemområdet. Svenska studier och publikationer däremot, om social oro på 

folkbibliotek och bibliotekarieyrket överlag, fann jag i huvudsak bestå av en 

vetenskaplig uppsats och ett fåtal rapporter.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyhetsartiklar i samband med olika 

berättartekniker skapar bilder av social oro i biblioteksmiljö. Med uppsatsen 

vill jag öka kunskapen om mediebilden av social oro på svenska folkbibliotek, 

samt undersöka vilka typer av social oro som förekommer på folkbibliotek 

enligt media och vilka berättarverktyg som medier använder. En undersökning 

av dessa tillsammans kan bidra till en ökad kunskap kring bilden av social oro 

på folkbibliotek.  

 

Följande frågeställningar avgränsar studien: 

 

1. Vilka problem angående social oro på svenska folkbibliotek lyfts fram i 

nyhetsartiklar år 2015?  

 

2. Vilka berättartekniker används i nyhetsartiklar som rapporterar om 

social oro på folkbibliotek under år 2015? 

 

3. Hur kan studier av artiklarna, tillsammans med berättarteknikerna, bidra 

till utvecklad förståelse för de studerade problemen? 

 

Mitt empiriska material bestod av 27 nyhetsartiklar om social oro på svenska 

folkbibliotek. Urvalskriterierna för insamlingen var för det första att artiklarna 

skulle vara nyhetsartiklar som publicerades år 2015. För det andra att varje 

artikel skulle innehålla minst ett av temana; social oro på folkbibliotek 

och/eller arbetsmiljö på folkbibliotek som påverkats av social oro. 

Nyhetsredaktioner varifrån artiklarna härrör är till exempel Dagens Nyheter, 

Sydsvenskan, Biblioteksbladet, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och 

Sveriges Television. Vidare har artiklar även hämtats från lokala 

nyhetsredaktioner såsom Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, Helsingborgs 

Dagblad, Jönköpings-Posten och Alingsås Tidning.  

 

Som teoretisk referensram för undersökningen användes Jesper Strömbäcks 

(1998, 2009) teori om medielogik med berättarteknikerna: tillspetsning, 

polarisering, intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering. 

Denna teori användes för att undersöka och förstå vilka berättartekniker som 

används i de utvalda artiklarna.  

 

 



 

47 

 

Som metod användes kvalitativ innehållsanalys utifrån Zhang och Wildemuths 

(2009) samt Watt Boolsens (2007) stegvisa redogörelse och vägledning. 

Kvalitativ innehållsanalys är en tolkande metod som understödjer 

analysprocessen vid varierande typer av texter och dokument. Det är en process 

som bygger på att hantera, bryta ner, analysera och tolka den latenta meningen 

i texter. Därtill används den mycket inom studier för biblioteks- och 

informationsvetenskap. 

 

Från resultat, slutsats och diskussion kan sammanfattas att flertalet 

folkbibliotek i Sverige har problem med social oro. En del har väldigt stora och 

allvarliga problem medan andra har mindre och inte lika grova. Problemen som 

angavs enligt artiklarna var stök, trakasserier, våld, hot, nedskräpning och 

skadegörelser. Både enligt artiklarna och enligt uppsatsens undersökning 

konstaterades att till följd av detta får personalen försämrad arbetsmiljö, mår 

dåligt och besöksfrekvensen på de drabbade biblioteken minskades. Enligt 

artiklarna vidtogs dock olikartade åtgärder för att motverka och förebygga 

orossituationerna. 27 nyhetsartiklar analyserades utifrån de sex 

berättarteknikerna. Alla berättartekniker användes inte i alla artiklar, men alla 

tekniker användes i det totala empiriska underlaget. För varje berättarteknik 

visade det sig att minst hälften av alla artiklar använde varje teknik i fråga. 

Konkretion var dock den enda teknik som alla nyhetsartiklar använde och 

berättartekniken stereotypisering var den som var svårast att utvinna ur 

artiklarna. Vidare gjordes intressanta analyser och slutsatser från alla 

berättartekniker. Media speglar en del av verkligheten men inte hela vilket 

framkommer från svaret på den tredje frågeställningen och diskussionen. 

Många artiklar fokuserar på att det främst är ungdomar som skapar oron medan 

det i flertalet andra artiklar och i diskussionen lyfts att det främst är vuxna som 

gör det. Sammanfattningsvis kan sägas att social oro och Strömbäcks 

berättartekniker ger oss ytterligare en dimension av kunskap. Detta eftersom 

jag dels har fått fram vad för slags oroligheter som sker, i vilken utsträckning 

samt på vilket sätt media rapporterar om det, och dels att jag har kommit fram 

till att det kan vara svårt att lita på de nyhetskällor som rapporterar om det som 

försiggår eftersom det framkommer att artikelinnehållen är vinklade till fördel 

för att få fler läsare.  
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