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Abstract: The aim of this thesis is to examine how disturbing beha-
viours in  Swedish public libraries have been looked upon in 
the library journal Biblioteksbladet during the years 1968 
and 1999. The empirical material consists of 37 articles 
published in Biblioteksbladet. The main questions posed in 
this study are: how have disturbing behaviours been discus-
sed in the journal, what have been seen as disturbing, and 
what causes to the behaviour has been emphasised? Which 
discourses can be traced, and who have had the possibility to 
express their views? The theoretical and methodological 
framework is based on both Michel Foucault’s and Ernesto 
Laclau’s and Chantal Mouffe’s discourse theories. In addi-
tion to this Foucault’s theories of power as a form of social 
control is used.  
   The analysis shows that three discourses have occurred 
during the period. During the 70’s a material discourse, 
focusing on materiel variables such as architecture and phy-
sical form, had a hegemonic position. Contemporary with 
this, there also was a social discourse, focusing on social 
problems primarily  among suburban adolescents as the ori-
gin of the problems. During the 80’s the discussion declined, 
and simultaneously a liberal discourse was formed. In the 
liberal discourse, disturbing behaviours were not seen as a 
problem, and during the 90’s the question of disturbing be-
haviours almost disappeared completely from the agenda. 
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Del 1: Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett bibliotek ska vara en tyst plats, det är troligen de flesta överens om. En lugn 
plats lämpad för enskilda studier, kontemplation och strosande mellan bokhyllor. 
Men så plötsligt är det någon som hostar, ropar högt, åker skateboard eller säljer 
knark inne på biblioteket (se exempelvis Persson 2017, s. 7). 

Under försommaren 2015 blossade en debatt om situationen på folkbiblioteken 
upp i svenska dagstidningar. Den inleddes med journalisten Paulina Neudings  
artikel ”Social oro ger stök på bibblan” publicerad på Svenska Dagbladets ledar-
sida (2015, 17 maj). Bilden som framträdde krockade med mångas föreställningar 
om vad ett bibliotek ska vara, istället för lugn och ro dominerades dagens folk-
bibliotek, enligt många röster i debatten, av våld, stök och gapiga ungdomsgäng 
(McDowell 2016, s. 25ff). För att få perspektiv på denna debatt, som i viss mån 
fortfarande pågår och som har präglat bilden av biblioteken sedan den inleddes, 
vill jag undersöka hur liknande frågor har diskuterats tidigare. Biblioteket har av 
tradition varit dels en tyst plats, dels en öppen plats. Denna kombination utgör en 
perfekt grund för att bibliotekets besökare ska störa sig på varandra. Människor 
kommer dit med olika förväntningar, olika toleransnivåer och olika behov. På ett 
folkbibliotek samlas alla möjliga människor: barn och gamla, de som vill läsa un-
der djup koncentration, med dem som mest vill slå sig ner i en soffa och tala i te-
lefon. Om det här resulterar i att människor stör sig på varandra är svårt att slå 
fast. Vad man däremot kan undersöka är hur frågor om tystnad, ordning och disci-
plin har diskuterats.  

En bra källa för att göra detta är Biblioteksbladet (BBL). Biblioteksbladet är 
Svensk biblioteksförenings medlemstidskrift och det över tid viktigaste enskilda 
forumet för biblioteksdebatt. Om någonting har engagerat svenska bibliotekarier 
kan man utgå från att frågan förr eller senare tas upp i Biblioteksbladet, men även 
omvänt: om något tas upp i Biblioteksbladet kan man utgå från att en stor andel av 
Sveriges bibliotekarier läser det och att det hjälper till att forma dessas verklig-
hetsuppfattning och åsikter. En central del i den socialkontruktivistiska språksyn 
som diskursanalysen, och därmed denna uppsats, vilar på är synen på språket och 
språkliga utsagor som medskapande av människors uppfattningar av verkligheten. 
Man kan alltså, utifrån denna syn, anta att det som skrivs i BBL rörande frågan 
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om störande beteenden blir ett centralt bidrag till landets bibliotekariers uppfatt-
ning av verklighetens störande beteenden. 

 På sin hemsida skriver BBL idag att de ”ska spegla föreningens verksamhet, 
åsikter och ställningstaganden men också väcka egen debatt genom att ge utrym-
me åt andra åsiktsyttringar” (Biblioteksbladet, u.å.). Det är alltså i BBL som åsik-
ter om bibliotek ställs mot varandra och prövas i biblioteksoffentlighetens ljus. 
Hur har störandet beskrivits och förståtts? Vad har setts som lösningar, och vilka 
orsaker till det har lyfts fram? Och främst, vem är det som stör? 

Materialet för min uppsats utgörs av 37 artiklar, notiser, annonser och insända-
re publicerade i Biblioteksbladet mellan 1968 och 1999. BBL utgör över lång tid 
det dominerande forumet för debatt och journalistik på biblioteksfältet, och blir 
därmed både en tummelplats och en spridare av åsikter och uppfattningar av alle-
handa frågor som rör biblioteken som institution och arbetsplats. BBL var mellan 
1916 och 2000 Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (SAB) medlemstidskrift, 
och sedan 2000 medlemstidskrift åt Svensk Biblioteksförening, en organisation 
som bildades då Sveriges allmänna biblioteksförening och Svenska bibliotekarie-
samfundet gick samman. På tidskriftens hemsida beskrivs tidskriften enligt föl-
jande: 

Biblioteksbladet har som uppgift att dels vara medlemstidning för Svensk 
Biblioteksförening, dels vara ett av Sveriges ledande organ för en levande 
och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidningen ska spegla föreningens verk-
samhet, åsikter och ställningstaganden men också väcka egen debatt genom 
att ge utrymme åt andra åsiktsyttringar (Biblioteksbladet, u.å.) 

BBL har en intressant ställning inom biblioteksdebatten genom dess roll som 
professionspress. Diskurser som formas här kan förmodas ha fått fäste bland lan-
dets bibliotekarier. Det är också en aspekt som skiljer de artiklar som ingår i mitt 
material från den s.k. stökdebatt som uppstod under 2015, den debatten fördes 
nämligen främst av personer utanför biblioteksprofessionen. 

En fördel med att välja en och samma tidskrift som material är att man då har 
en bestämd punkt i det hav av möjligt material som finns att tillgå och förhålla sig 
till. Eftersom att BBL har funnits under lång tid och hela tiden haft en jämn och 
hög utgivningstakt bildar den ett slags konstant och mittfåra för biblioteksdebatt i 
Sverige. Andra tidskrifter finns, och hade mycket väl kunnat ingå i mitt material, 
men då hade problem kunnat uppstå exempelvis med att vikta betydelsen av olika 
artiklar mot varandra med hänseende till spridning och tyngd. 
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1.2 Problemformulering  

Varför är det då intressant att undersöka hur störande beteenden har diskuterats 
i BBL under 1900-talets senare del? Anledningarna är flera. Dels är det intressant 
därför att växlingar i hur man har uppfattat störandet säger något om vad folkbib-
lioteket är för en plats, och vilka tankar och åsikter som dominerar där. Är det en 
tillåtande plats, eller en plats med en sträng stämning? Anses den som stör ha ett 
eget ansvar att uppföra sig korrekt, eller placeras förklaringen någonstans bortom 
individens kontroll? 

Dels kan de uppfattningar och åsikter som har kommit fram just i BBL, och 
framförallt de som dominerat diskussionen om störande beteenden av olika slag, 
säga något viktigt om folkbiblioteken och om vilka tankar och idéer som styr dem. 
Tidningens position som professionens organ gör den unik. Det övriga samhällets 
syn på biblioteksfrågorna är visserligen också intressant, men genom att undersö-
ka biblioteksbranschenens blick på sig själv och sina egna problem tror jag att 
man kan få syn på skiftningar i professionens roll över tid, men också förändring-
ar i den mer allmänna tidsandan. Genom att undersöka det oönskade beteendet 
och hur detta har uppfattats under en längre tid kan bilden av biblioteket, dess per-
sonal och dess besökare bli tydligare.  

Studien är intressant för det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet 
därför att frågan inte har belysts ordentligt förut. Vi har under de senaste åren sett 
studier, inte minst på kandidat- och masteruppsatsnivå, av den debatt om stök på 
svenska folkbibliotek som inleddes under 2015, med Julia McDowells masterupp-
sats Högljudda och tystade ungdomsgäng (2016) som ett exempel. Sedan tidigare 
finns gedigna studier av den mer allmänna mediebilden av folkbiblioteken, exem-
pelvis Åse Hedemarks avhandling Det föreställda folkbiblioteket (2009). Vad som 
däremot saknas är en undersökning av hur de ordningsfrågor, som seglat upp som 
så centrala för debatten om biblioteken (men möjligen inte lika centrala i debatten 
inom biblioteksprofessionen) på senare år har diskuterats inom professionen under 
tidigare årtionden. I relation till Hedemarks avhandling blir denna uppsats resultat 
även intressanta i och med att ordningsfrågorna inte befinner sig i centrum av 
uppmärksamheten i henens studie, och också i och med att mitt material utgörs av 
texter ämnade för professionen, med de möjligheter att finna nya aspekter av den 
undersökta perioden som det innebär.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ordningsfrågor på svenska 
folkbibliotek har uppfattats, framställts och diskuterats i Sveriges största biblio-
tekstidskrift Biblioteksbladet mellan åren 1968 och 1999, för att på så sätt nå kun-
skap om de diskurser om ordning och ordningstörande som dominerar där och då, 
samt om de uppfattningar om folkbiblioteken som kommer till uttryck i tidskrif-
ten. Jag kommer även att undersöka vilka subjektspositioner som kommer till tals 
i diskursen. Undersökningen görs utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv och mot 
bakgrund av den debatt om stök på svenska folkbibliotek som pågått under senare 
år (se exempelvis Mosesson 2018, 27 januari). De frågor jag vill söka svar på i 
min uppsats är: 

• Hur har ordningsstörningar diskuterats i Biblioteksbladet mellan 1968 och 
1999? Vad har uppfattats som störande och vilka orsaker har ansetts ligga 
bakom det störande beteendet? 
• Vilka olika diskurser framträder i det undersökta materialet? 
• Vilka subjektspositioner kommer till tals i debatten, och hur ser deras rela-
tion till de olika diskurserna ut? 

1.4 Material och avgränsningar 

Skälen till att jag valt att inleda min studie med året 1968 är flera. Dels var 
1960-talets andra halva en omvälvande tid för västvärlden som helhet, med om-
värderingar av tidigare förgivettagna sanningar, inte minst om disciplin och hie-
rarkier samhället. Studentupproren i maj 1968 har kommit att bli som en symbol 
för dessa omvandlingar, och kan sägas utgöra ett slags år noll för det samhälle 
som vuxit fram sedan dess, och som på väsentliga punkter skiljer sig från den ti-
digare ordningen.  

Men ändå viktigare för denna undersökning är att förändringens vindar även 
blåste genom BBL:s redaktion detta år, något som manifesterades genom att re-
daktörskapet gick från Lennart Fröier till Bertil Palmqvist. K.G. Wirde  
skriver i dubbelnumret 15/16 1976 några rader om den senares gärning i samband 
med att han avgår: 

BBL har ju ändrat karaktär sedan den tiden. Den omfattande recensionsav-
delningen är borta, tidskriften har blivit väsentligt mer aktualitetspräglad, 
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inslag av kultur- och biblioteksdebatt har försäkrats, BBL speglar i väsentligt 
högre grad än förr vad som händer på biblioteksområdet hos oss och i utlan-
det (Wirde 1976, s. 240). 

Det är med stöd i denna formulering om omdaningen av BBL som tog sin bör-
jan under 1968 som jag väljer att sätta detta år som bakre gräns för materialinsam-
lingen. Även SAB genomgick en omorganisation detta år (Palmqvist 1969, s. 
691). Den förändring av tidskriften som Wirde nämner i citatet ovan var en pro-
cess som påbörjades i och med att Bertil Palmqvist tar över som redaktör för tid-
skriften, och som blir allt mer tydlig under de följande åren. Fram till dess består 
tidskriften av förhållandevis långa artiklar som ofta befinner sig på en ganska hög 
abstraktionsnivå, och den lockar milt sagt inte till nöjesläsning. Från och med 
1970, men med vissa sådana tendenser redan 1969, förändras BBL och får en lätt-
sammare och mer läsvänlig framtoning. Tidningen innehåller nu fler och större 
bilder, och fler låntagare och biblioteksanställda kommer till tals och får sina per-
spektiv på biblioteken skildrade. Man får intrycket av att tidningen nu riktar sig 
mer till de som arbetar på bibliotek än innan, då målgruppen kanske snarare var 
chefer, politiker, akademiker, etc. Det är i och med denna omdaning som utsagor-
na om det störande och de som blir störda på folkbiblioteken börjar dyka upp. 

Att välja året 1999 som avslutning på den undersökta perioden är lämpligt av 
flera skäl. Debatten om ordningsfrågor på biblioteken bromsade in i kraftigt under 
80-talet och under 90-talet var den i princip helt frånvarande, men under 90-talets 
sista år började frågan återigen förekomma i ett litet antal utsagor. Dessa utsagor 
sällade sig till den diskurs som varit helt dominerande sedan mitten av 80-talet, 
och utgjorde ett slags avslut på frågan. Därför valde jag att även avsluta min stu-
die där. Att förlänga studien till att täcka in även åren mellan 2000 och exempelvis 
2014, för att täcka in en längre period och kunna tydligare jämföra situationen 
före och efter den stora stökdebatten bröt ut hade varit ett alternativ, men jag valde 
att stanna vid 1999 därför att jag då täckte in både den stora omsvängningen i dis-
kursen som skedde i slutet av 70- och början av 80-talet, och även den utplanande 
tendens i diskursen som blev dominerande under 80- och 90-talen.  

Att det är BBL som utgör materialet för min studie beror på att jag, som jag 
nämner i problemformuleringen, är intresserad främst att professionens syn på de 
frågor som uppsatsen rör. BBL är då den mest självklara källan att söka sig till, 
även om fler tidningar möjligen hade kunnat komma i åtanke, exempelvis BiS 
(Bibliotek i Samhälle), eller DIK-forum. Att valet föll på endast BBL beror till 
stor del på att den, med Jenny Lindbergs ord, ”sedan dess grundande 1916, fortfa-
rande [är] ett givet forum för det professionella samtalet” (Lindberg 2012, s. 217). 
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BBL utgör mittfåran i debatten, och blir därmed ett slags temperaturmätare på 
tidsandan och ett tvärsnitt av opinionen.  

1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i tre huvuddelar. Den första utgör ett slags inledning. Till 
denna del hör även avsnittet Tidigare forskning, som kommer här näst, där jag 
med ett antal exempel beskriver hur forskningsläget i ämnen som uppsatsen rör 
ser ut, och placerar på samma gång uppsatsen i ett forskningsmässigt samman-
hang. I kapitlet Teori och metod redogör jag för de teoretiska utgångspunkter jag 
har för uppsatsen och beskriver min metod. Jag diskuterar även några grundläg-
gande begrepp, dels begrepp som rör teorin, såsom diskursbegreppet, diskursteori 
och Foucaults maktbegrepp, och dels störandebegreppet, som är viktigt och speci-
fikt för den här uppsatsen.  

I uppsatsen andra del, Undersökning och analys, som också utgör huvuddelen 
av min uppsats, både presenterar och analyserar jag mitt material. Jag har valt att 
presentera mitt material tematiskt, med ett kapitel för varje diskurs jag funnit. I 
slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av vad som sagts i det.  

Den tredje delen av uppsatsen utgörs av en avslutande diskussion, där studiens 
resultat och de slutsatser man kan dra av dem diskuteras. Efter detta kommer en 
sammanfattning av uppsatsen som helhet, det vill säga bakgrund, problemformu-
lering, syfte, frågeställningar, teori, metod, material, resultat, analys, diskussion 
och slutsatser. Sist i uppsatsen finns en litteraturförteckning. 

1.6 Tidigare forskning 

Det forskningsfält som den här uppsatsen förhåller sig till är diskursanalytiska 
studier av folkbibliotek och dess användare, framförallt diskursanalytiska studier 
där materialet utgörs av debatt och rapportering i medier och studier som under-
söker synen på användare som använder sig av biblioteket på ett sätt som uppfat-
tas som felaktigt, eller på annat sätt utgör ett problem för biblioteket och dess öv-
riga besökare. Jag har valt att till stor del fokusera på diskursanalytiska studier i 
den här litteraturgenomgången. Detta beror dels på att det är en metod som är 
mycket vanligt förekommande i studier av den här typen av frågor, och del på att 
likheten i teoretiska och metodologiska utgångspunkter gör lätt att finna samband 
mellan dessa studier och min egen, och de blir på så vis en tydlig inspiration till 
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min egen studie. Att finna inspiration och ta vetenskapligt stöd i andra typer av 
forskning är naturligtvis ingen omöjlighet, men jag har här valt att fokusera på 
diskursanalytiska studier för att på så vis uppnå en sammanhållen och stringent 
analys. 
1994 beskriver Brend Frohmann i en artikel diskursanalys som en försummad me-
tod inom biblioteks- och informationsvetenskapen. I artikeln presenterar han me-
toden och traditionen och ger både en bakgrund och förslag på hur den kan an-
vändas inom detta forskningsfält (Frohmann 1994).  

Sedan dess har diskursanalys vunnit mark både inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap och inom andra vetenskapliga fält. Särskilt användbart har det dis-
kursanalytiska perspektivet på biblioteksfältet varit för att undersöka bilder och 
uppfattningar av bibliotek, och det är också detta område som jag uppfattar relate-
rar mest till denna studie.  

En betydelsefull studie på detta fält är Joacim Hanssons licentiatavhandling 
Om folkbibliotekens ideologiska identitet (1995). I den undersöker Hansson ge-
nom en diskursanalytisk ansats hur ledande biblioteksföreträdare under 1900-ta-
lets början talade om och beskrev folkbibliotekens roll i samhället. Ett centralt 
resultat av studien är att folkbiblioteken har använts för att befästa rådande ideo-
logi och värderingar, något som jag ser tecken på även i mitt material. Hansson 
pekar samtidigt på att intrycket inte är enhetligt: 

Det som möter oss i textanalysen ovan är en mycket komplex bild av en ide-
ologisk identitet som tycks låna sina ingredienser från flera håll och som 
formulerades därefter. Det är värt att påpeka att jag inte studerar en praktik, 
utan en diskurs som formuleras av några få, men centrala, aktörer som jag 
låter föra sin talan i egenskap av företrädare för olika centrala positioner 
inom folkbiblioteksrörelsen” (Hansson 1995, s. 130-131). 

Att bilden är komplex gäller även för mitt material, och även konstaterandet att 
det inte är en praktik som studeras, utan diskurs. Mitt tillvägagångssätt skiljer sig 
dock från Hanssons i det att han koncentrerar sig på ”några få, men centrala, aktö-
rer”, medan jag valt att analysera utsagor från en mer blandad skara. Vissa av de 
som citeras i min studie skulle nog inte se sig själva som aktörer inom biblioteks-
området, utan är biblioteksbesökare som svarat på frågor ställda av en journalist. 

Även Alistair Black, vid School of Information Management på Leeds Metro-
politan University skriver om bibliotekens ideologi i sin artikel ”The Victorian 
Information Society: Surveillance, Bureaucracy, and Public Librarianship in 19th-
Century Britain”. Black visar i artikeln bl.a. att i motsats till den stereotypa upp-
fattningen att bibliotekarier av naturen är konservativa, tenderar bibliotekarier att 
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”[speak] the language of progress, and in doing so [they] have been keen to adopt 
the latest management methods and information techniques” (Black 2001, s. 76). 
Denna tendens spårar Black tillbaka till den viktorianska eran och byråkratins 
framväxt och bibliotekens roll att på olika sätt kontrollera folket. Biblioteken såg 
som sin uppgift både att organisera och tillgängliggöra kunskap, och i det viktori-
anska samhället efterfrågades både intellektuell kunskap och kunskap om med-
borgarnas vanor och beteenden (Black 2001, s. 76). Black visar på en funktion hos 
biblioteken som kan associeras till Foucaults teorier om övervakning av medbor-
garen som ett sätt att utöva makt, genom att den som känner sig övervakad inter-
naliserar makten i sig själv.  

Både Hansson och Black undersöker bibliotekens ideologi, något som jag inte 
har gjort i min studie. Däremot tycker jag att de är relevanta i det här samman-
hanget med tanke på att ideologiska positioner kan antas ligga till grund för den 
typ av diskursiva förändringar och strömningar i tiden som jag studerar i den här 
uppsatsen. 

Delvis i samma anda som Black och Hansson verkar Dan Andersson, som i sin 
avhandling Folkbibliotek makt och disciplinering (2009) skriver om de svenska 
folkbibliotekens historia ur ett maktperspektiv. Studien bygger på analyser av stat-
liga utredningar, läroböcker och handböcker inom folkbildning och/eller folkbib-
liotek, biblioteksstatistik, tidskriftsartiklar etc. Resultatet visar att den fostran som 
folkbiblioteken utövat på sina besökare har strävat efter självständiga och ansvars-
fulla individer med en borgerlig kultursyn och -smak. 

Ytterligare centralt bidrag till detta fält är Åse Hedemarks avhandling Det före-
ställda folkbiblioteket (2009), där hon analyserar biblioteksdebatter i tv, radio och 
dagspress 1970 – 2006. Hon undersöker vilka föreställningar av folkbibliotek som 
förekommer i debatten, och vilka som kommer till tals i den. Fram träder tre dis-
kurser: den bokliga diskursen som kännetecknas av ett stort fokus på ”tryckta 
böcker, skönlitteratur av god kvalitet samt läsning” (Hedemark, s. 149); Den in-
formationsförmedlande diskursen som betonar vikten av att förmedla information 
snarare än att förmedla böcker per se, och förhåller sig mycket positiv till teknisk 
utveckling; och slutligen allaktivitetsdiskursen, som dominerar under 1970-talet, 
och som betonar vikten av att syssla med uppsökande verksamhet, inte minst på 
arbetsplatser. Det bör enligt allaktivitetsdiskursen ges plats åt annat än skönlittera-
tur på biblioteken, även teateruppsättningar och politiska debatter och musik bör 
rymmas i folkbibliotekets verksamhet (Hedemark, s. 151). Hedemarks avhandling 
har varit en stor inspirationskälla för mig i arbetet med min uppsats, men det finns 
flera aspekter som skiljer min studie från Hedemarks. Dels tematiskt, min studie 
fokuserar endast på hur frågor om disciplin och störande beteenden har diskute-
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rats, något som inte undersöks i Det föreställda folkbiblioteket; dels skiljer de sig 
åt genom valet av material. Där Hedemark undersöker så gott som hela medie-
marknaden väljer jag att endast studera BBL i dess roll som biblioteksinternt me-
dium.  

Delvis i samma anda undersöker Julia McDowells masteruppsats Högljudda 
och tystade ungdomsgäng (2016), där hon med hjälp av diskursanalys studerar 
föreställningar om bibliotek som framkommer i debatten om stökighet på svenska 
folkbibliotek under 2015. Detta tema ligger mycket nära temat för min undersök-
ning. McDowells studie visar att det i debatten förkom främst två konkurrerande 
diskurser:  

I den ena, tysthetsdiskursen, vill anhängarna ha ett tyst bibliotek som framfö-
rallt är tillägnat besökare som vill använda biblioteket för att låna böcker, 
läsa och studera. I öppenhetsdiskursen menar anhängarna istället att biblio-
teket måste vara en öppen plats som förutom böcker tillhandahåller ett varie-
rat utbud av tjänster och aktiviteter och som inte stänger ute vissa grupper 
(McDowell, s. 57). 

I och med frågorna om ordning och disciplin ligger McDowells studie nära 
min, men med den skillnaden att mitt material är äldre och sträcker sig över en 
längre period. Precis som Hedemark undersöker McDowell en stor mängd olika 
medier, medan jag i min studie valt att undersöka en mediekanal som riktar sig 
inåt biblioteksbranschen. En annan skillnad är att McDowell främst undersöker 
hur ungdomar har framställts i debatten, medan jag valt att fokusera mer på feno-
menet störande som sådant, även om ungdomar givetvis upptar en central position 
även i mitt material. 

I en artikeln "Speaking of users” från 2005 analyserar Åse Hedemark, Jenny 
Hedman och Olof Sundin diskurser om användare i tre bibliotekstidskrifter. De 
använder sig av en diskursteoretisk metod influerad av Laclau & Mouffe och ett 
material bestående av 62 artiklar som handlar om användare och folkbibliotek 
publicerade i Bibliotek i Samhälle, Biblioteksbladet och Ikoner mellan januari 
1999 och februari 2002 (Hedemark, Hedman & Sundin 2005). De analyserar även 
hur olika diskurser konkurrerar om hur gruppen användare kan delas upp i under-
kategorier, och hur dessa olika diskurser vill ge den flytande signifikanten använ-
dare olika betydelse genom att koppla samman den med olika element (Hedemark 
et al. 2005). Resultatet av analysen blev att fyra konkurrerande diskurser identifie-
rades. En folkbildningsdiskurs som skiljer mellan hög och låg kvalitet i litteratu-
ren och har en paternalistisk attityd gentemot användarna, en pedagogisk diskurs 
fokuserar starkt på bibliotekets praktiska funktion för informationssökning och 
lärande, en informationsteknologidiskurs som är mycket positiv till teknisk ut-
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veckling och internets demokratiserande potential, och slutligen en informations-
hanteringsdiskurs som har en stor tilltro till användaren och förespråkar bland an-
nat att inköp bör göras på basis av efterfrågan (Hedemark et al., 2005).  

En masteruppsats som ligger nära McDowells på flera sätt är Hanna Roséns 
Den stojande hopen: Diskurser om ungdomar i två bibliotekstidskrifter 2005-2010 
(2011). I den undersöker hon bilden av ungdomar i BBL och BiS (Bibliotek i 
Samhälle) och finner att bilden är komplex och varierar beroende på situation: ”Å 
ena sidan betraktas de som stödbehövande och problematiska, å andra sidan upp-
fattas de som kompetenta och jämställda vuxna användargrupper” (Rosén 2011, s. 
69).  

Även Frida Carlgren och Charlotta Ekmans uppsats Det älskade biblioteket: En 
diskursanalys av debatten kring Malmö stadsbiblioteks visioner (2010) undersö-
ker debatt om folkbibliotek. I deras fall rör det sig, som titeln avslöjar, om debat-
ten som omgärdade omvandlingen av Malmö Stadsbibliotek. De analyserar både 
medieartiklar, användargenererat material i form av kommentarer och kommunala 
dokument för att identifiera vilka argument som framförs om vad biblioteket är, 
vad det ska vara och vad det ska göra i framtiden.  

En studie som skiljer sig i teoretisk utgångspunkt från de övriga i litteraturge-
nomgången, men som kommer till stor användning i min analys, är Geir Vest-
heims avhandling Fornuft, kultur og velferd (1997). I den beskriver han den nors-
ka folkbibliotekspolitikens utveckling mellan 1930 och slutet av 1990-talet. Ge-
nom att analysera både medietexter, politiska dokument, officiella texter från stor-
tinget, etc finner han en utveckling under 80- och 90-talen som leder till nedskär-
ningar inom välfärden och en förändrad syn på folkbibliotekens uppdrag. I och 
med dess förändringar började mer marknadsorienterade och instrumentella vär-
den betonas för att motivera bibliotekens verksamhet, med exempelvis ett större 
intresse för att förmedla underhållning som följd (Vestheim 1997, s. 94–95). Vest-
heim har även i senare artiklar visat på hur denna utveckling lett till att förhållan-
det mellan bibliotekarier och besökare har omformulerats till en relation som är 
mer kund- och marknadsorienterad. Detta ser Vestheim som ett problem för bibli-
otekens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag som en demokratisk arena för bild-
ning och förlängningen ett problem för bibliotekens relevans (Vestheim, 1998 & 
Vestheim, 1999). Förhållandet mellan bibliotekarie och besökare riskerar enligt 
Vestheim att i och med kundorienteringen avhumaniseras, och istället för att vara 
en social och medmänsklig relation blir det en instrumentellt pragmatisk relation, 
där bibliotekarien fokuserar på att producera en vara åt en kund (Vestheim 1999, 
s. 193-195). Denna analys av bibliotekens förändrade uppdrag och beteende är 
givetvis av yttersta intresse för min studie eftersom att den förändring som Vest-
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heim beskriver både tidsmässigt sammanfaller med den period som jag undersö-
ker, och även behandlar interaktionen mellan besökare och personal. 

2. Teori och metod  

För att hitta svar på mina frågor har jag valt att använda mig av diskursanalys. Jag 
ska alltså inte försöka säga något om de faktiska förhållandena på biblioteken, 
utan istället analysera sättet på vilket det har talats om dem i det forum jag valt att 
fokusera på. Undersökningen bygger på antagandet att språket inte är ett neutralt 
verktyg som används för att avbilda verkligheten, utan att det är en aktiv part i 
skapandet av den. Inte minst genom definitioner och kategorisering av fenomen. 

Varför har jag då valt diskursanalys som teori och metod för min studie? Andra 
alternativ som hade kunnat vara intressanta för studien är exempelvis en ideologi-
analys, eller en argumenationsanalys. En anledning till att diskursanalys är att fö-
redra i det här fallet är materialets karaktär. Vissa av artiklarna är visserligen de-
battartiklar eller har på annat sätt en tydlig agenda, men en stor del av materialet 
består av endast små spår av diskussion om objektet för min studie. Det kan röra 
sig en bistats i en flera sidor lång artikel. Denna typ av i någon mån tunt material 
lämpar sig dåligt för mer traditionella textanalyser, det är först i och med diskur-
sanalysens förmåga att binda samman utsagor och se kopplingar och system i dem 
som dessa spår blir verkligt intressanta. Diskussionen om ordningsfrågor har, i 
mitt material, sällan varit särskilt ideologisk, än mindre polemisk. Den har istället 
varit långsam och utspridd, och detta är något som intresserar mig. Diskursanaly-
sen har en ovanlig förmåga att lyckas lyfta upp små enskilda utsagor som inte 
tycks peka i någon särskild riktning, och skapa systematik, begriplighet och kun-
skap ur dem. Till diskursanalysens fundament hör även en socialkonstruktivistisk 
språksyn som innebär ett antagande om att språkliga utsagor bidrar till att kon-
struera uppfattningen om objektet för utsagorna. Denna syn delar jag, jag tror att 
sättet man talar om ett fenomen bidrar till att forma vår uppfattning av det. Därför 
valde jag diskursanalys som teoretisk och metodologisk utgångspunkt för min 
studie. 

 BBL har valts som analysobjekt med anledning av dess under mycket lång tid 
stabila ställning som forum för debatt om och journalistisk bevakning av bibliote-
ken, både som samhällsinstitution och arbetsplats. Det sätt som man i BBL väljer 
att beskriva saker och ting, i det här fallet störande beteenden, har betydelse för de 
uppfattningar som formas av problemet i fråga. Det är uppfattningar som direkt 
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eller indirekt kan ha en inverkan på biblioteksanställda, bibliotek och deras verk-
samheter. Det är min övertygelse att alla dessa utsagor, i någon mån, hjälper till att 
konstruera bilden och förståelsen av vad som är störande, och vad det störande är. 
Även om det är uppfattningarna av och om det störande jag vill undersöka i första 
hand, snarare än störningarna i sig, kan det självklart vara svårt, och ibland kanske 
rent av improduktivt, att hålla de två nivåerna eller områdena skilda från varandra 
i analysarbetet. Bergström & Boréus skriver att  

ett diskursivt perspektiv […] innebär att vi inte […] strikt håller isär ’före-
ställningar om’ och ett yttre objekt. […] Inte nog med att det diskursiva syn-
sättet bryter distinktionen mellan idé och verklighet, det väver också sam-
man språk och handling (Bergström & Boréus 2014, s. 354). 

  
Denna icke-åtskillnad mellan föreställningar om något och detta något i sig be-

dömer jag kan vara till stor hjälp i och med att det jag ska studera, störande bete-
enden på folkbibliotek, är något relativt löst definierat och i någon mån subjektivt. 

2.1 Diskursbegreppet och diskursteorin 

Diskursbegreppet är komplext, och låter sig inte definieras alldeles enkelt. Det är 
heller inte min avsikt att i den här uppsatsen föra något mer avancerat resonemang 
om diskursbegreppet och diskursanalysens beskaffenhet, men ett försök till en 
kortfattad diskussion och funktionell definition är ändå på sin plats. 

En definition ges i Göran Bergströms och Kristina Boréus bok Textens mening 
och makt. Där beskrivs diskurs som ”ett regelsystem som legitimerar vissa kun-
skaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auk-
toritet” (Bergström & Boréus 2014, s. 358). Marianne Winther Jørgensen och 
Lousie Phillips skriver i sin bok Diskursanalys att ”diskurs är […] en reducering 
av möjligheter. Den är ett försök att hejda tecknens glidning i förhållande till 
varandra och därmed ett försök att skapa entydighet” (Winter Jørgensen & Phillips 
2000, s. 34). Översättaren Mats Rosengrens ger i sitt efterord till den svenska ut-
gåvan av Foucaults Diskursens ordning (1993) också en klargörande bakgrund till 
begreppet:  

Franskans discours har många betydelser som inte fångas av svenskans dis-
kurs. Några av de vanligaste är tal, föreläsning och prat. Foucault använder 
dock för det mesta termen i två andra betydelser: dels i en mer generell och 
teknisk mening som namn på alla skrivna eller yttrade fraser, alltså som en 
motsats till det abstrakta språksystemet langue, dels i en för Foucault allde-
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les särskild bemärkelse, nämligen som namn på hela den praktik som fram-
bringar en viss typ av yttranden (s. 57).  

Diskursanalytisk forskning bygger på socialkonstruktivistisk kunskapssyn, och 
utgår därmed från att verkligheten och kunskapen om denna är socialt konstruerad 
och inte objektiv. Det kan vara lätt att från denna utgångspunkt virvla iväg i tan-
ken och uppfatta det som att om kunskap inte är given av naturen är allt ett gung-
fly och verkligheten finns inte. Denna ståndpunkt är dock inte nödvändig för att 
bedriva diskursanalytiska studier. Hedemark skriver att ”[d]iskursanalysens ut-
gångspunkt är att en materiell, fysisk verklighet onekligen föreligger, men den är 
inte i fokus i diskursanalytiska studier” (Hedemark 2009, s. 30). Det är istället de 
betydelser och uppfattningar som människor lägger i de fenomen som uppträder i 
deras omvärld, och som konstrueras och kommuniceras genom språket, som utgör 
studieobjektet i diskursanalytisk forskning. I mitt fall är det uppfattningar av stö-
rande beteenden på bibliotek. Genom att analysera hur detta fenomen har uppfat-
tats förnekar jag inte att det finns en fysisk verklighet, jag väljer bara inte att stu-
dera just den aspekten. Bland annat därför att det vore svårt, stökighet och störan-
den i sig är svåra både att bevara och att studera, däremot finns utsagor publicera-
de i tryckta medier kvar och kan studeras.  

Diskurs, i en betydelse kopplad till regelsystem, kan förstås både i en bred me-
ning, som något som kan innefatta även sociala praktiker, och i en snävare mening 
som ligger närmare en traditionell textanalys (Bergström & Boreus 2014, s. 358). 
Åse Hedemark skriver i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket (2009) att  

En diskurs ger inte bara upphov till en uppsättning utsagor utan styr också 
handling och praktik. […] Enligt [Foucaults och Halls] sätt att betrakta be-
greppet avsätter diskursen avtryck i konkreta handlingar, det vill säga diskur-
ser handlar inte bara om ”tal” utan ger konsekvenser i praktiken (Hedemark 
2009, s. 31). 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe kan ses som företrädare för ett bredare dis-
kursbegrepp. De skiljer inte mellan diskursiva och icke-diskursiva sociala prakti-
ker, men ”[d]et betyder inte att det bara är text och tal som finns utan tvärtom att 
diskursen är materiell, och att exempelvis infrastruktur, institutioner och ekonomi 
uppfattas som olika former av diskurs” (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 
25-26). Deras inriktning av diskursanalysen framhåller inte i lika hög grad som 
Foucaults inriktning diskursens gemensamma drag, utan deras angreppssätt öpp-
nar för att flera konkurrerande diskurser existerar parallellt. I och med att ett tec-
kens betydelse i en diskurs, precis som språket som helhet, aldrig kan fixeras full-
ständigt, finns det alltid möjlighet till en kamp om deras betydelse. På samma sätt 
kan det alltid föras en kamp om vilken diskurs som ska inneha hegemoni, och 
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därmed vilken betydelse tecknen ska tillskrivas (Winter Jørgensen & Phillips 
2000, s. 36). Winther Jørgensen & Phillips skriver vidare att ”[d]iskursanalysens 
syfte är […] att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse 
ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 
uppfattar dem som naturliga” (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). 

 En annan viktig skillnad är att Laclau och Mouffes diskursteori ser diskursen 
som konstituerande av det sociala, tillskillnad från Foucault som ser ett dialektiskt 
förhållande mellan diskursens konstituerande av det sociala och det socialas kon-
stituerande av diskursen. Foucault utgör därmed ett slags medelpunkt mellan 
Laclau & Mouffe å ena sidan och en traditionellt historiematerialistisk syn på dis-
kurs som helt och hållet konstituerad av det sociala och materiella å andra sidan 
(Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 26). Trots att de på en sådan tänkt skala be-
finner sig den motsatta sidan av historiematerialismen bygger Mouffe och Laclaus 
diskursteori på en önskan om att förena marxismen och (post)strukturalismen 
(Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). I min analys har jag valt att lägga mig 
närmare Foucault än Laclau och Mouffe, och tar viss hänsyn till hur det omgivan-
de samhället kan ha spelat in i konstituerande av diskursen.  

Hedemark skriver i Det föreställda folkbiblioteket att 

[f]ör att analysera relationerna mellan olika utsagor måste utgångspunkten 
tas i en så kallad diskursiv formation. För att identifiera en sådan ställer 
Foucault upp olika formationsregler. Utsagorna måste kunna bindas samman 
med hjälp av en rad teman eller regler för att bilda en diskursiv formation. 
Sådana formationsregler är objektet, subjektspositioner, strukturer samt be-
grepp (Hedemark 2009, s. 32). 

Objektet i min uppsats är störande beteenden, subjekten är de som kommer till 
tals och för fram utsagorna. Subjektets möjlighet att ta plats i offentligheten beror 
på dess position i förhållande till andra subjekt. Subjektsposition blir därmed en 
viktig sak att ta i beaktande i och med en diskursanalys. Strukturen är det som hål-
ler samman utsagorna, i det här fallet utgörs strukturen dels av att alla utsagorna 
kommer från BBL och dels att de har publicerats under en sammanhängande peri-
od. Detta gör att de lättare kan jämföras med varandra och över tid. Även gemen-
samma begrepp binder samman samman utsagorna, och de ”definieras genom den 
argumentation som utsagorna ger uttryck för” (Hedemark 2009, s. 33). Jag kom-
mer att använda mig av dessa formationsregler för att identifiera de olika diskur-
serna i mitt material. Eftersom att objektet och strukturen är de samma för alla 
utsagor, har de fungerat som ett sökarljus i processen att hitta relevanta utsagor, 
medan subjektspositioner och begrepp har kunnat användas för att skilja dem åt.  
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Diskursens beståndsdelar utgörs, enligt Laclau och Mouffe, av tecken. Winther 
Jørgensen & Phillips använder sig av metaforen att diskursen är som ett fiskenät, 
och varje tecken utgör en knut i detta nät. Alla dessa tecken/knutar kallas även 
moment (2000, s. 33). Tecknen får en bestämd betydelse i diskursen utifrån att de 
skiljer sig från övriga tecken/knutar. Tecken vars betydelse ännu inte fixerats kal-
las däremot element. Det är i och med ett stadie av diskursifiering som tecknen 
blir fixerade och går från att vara element till att vara moment (Bergström & 
Boréus 2014, s. 365-366). Ett tecken vars betydelse är central kallar Mouffe och 
Laclau för en nodalpunkt. Nodalpunkter är priviligierade tecken som befinner sig i 
diskursens mitt och utgör punkter ”kring vilk[a] diskursen organiseras” (Lind-
sköld 2012, s. 45). Jag ska i min analys försöka identifiera centrala tecken, dess 
betydelse i diskursen och i förlängningen även identifiera nodalpunkterna i dis-
kurserna. Om tecknens betydelse blir helt fixerad, helt oomstridd, har en hegemo-
ni uppstått. Hegemoni innebär ”en position vars definition av centrala ord och be-
grepp är dominerande” (Lindsöld 2012, s. 45). Beroende på hur dominerande en 
diskurs är i mitt material, kommer jag att försöka fastlägga om en hegemoni råder 
eller inte.  

Ett centralt begrepp i den diskursanalytiska traditionen är, som nämndes här 
ovan, subjektsposition, ett begrepp som ersätter individ eller aktör (Bergström & 
Boréus, 2014, s. 359). Åse Hedemark skriver att ”[b]egreppet betecknar de roller 
som olika grupper av människor kan inta i förhållande till diskurser” (2009, s. 34-
35). Begreppet är komplicerat, å ena sidan syftar det till att se bortom individen 
och dennes förmåga till agens, å andra sidan hjälper det till att få syn på aktörer 
inom diskursen och sätta dem i samband med varandra.  I den här studien kan man 
säga att de bibliotekarier, chefer, journalister och andra som har skrivit de artiklar 
som utgör mitt material visserligen är individer i egen rätt, men att de också talar 
utifrån en viss subjektsposition, och den positionen är i många hänseenden mer 
talande och intressant än den enskilda personens individualitet. ”Individuella för-
fattare är […] representanter för de subjektpositioner som diskursen tillhandahål-
ler och de upptar de utrymmen som diskursen möjliggör” (Hedemark 2009, s. 36). 
Jag kommer därför att i möjligaste mån identifiera vilka subjektspositioner de oli-
ka personerna i mitt material talar från, och relatera dessa positioner till varandra 
och diskursen som helhet, för att försöka utröna vem som säger vad, och vad som 
är möjligt att säga utifrån de olika positionerna.  
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2.2 Foucaults maktbegrepp  

Foucaults inflytande begränsar sig inte till hans bidrag till (eller snarast med) dis-
kursanalysen, utan även en helt banbrytande syn på makt (Börjesson & Rehn 
2009, s. 44). Foucaults maktbegrepp ligger på sätt och vis nära diskursbegreppet, 
han för nämligen fram teorin att makt inte främst är någonting som vissa individer 
utövar i relation till vissa andra individer, utan att ”vi alla är fångade i nätverk av 
makt, och där till exempel en domares makt över en åtalad mer är frågan om en 
effekt av maktnätverket än något hos domaren själv” (Börjesson & Rehn 2009, s. 
45). Börjesson & Rehn skriver vidare att  

Inom varje socialt sammanhang finns det en serie processer som discipline-
rar, något som kan inkludera frågor om såväl hur man beter sig i ett klass-
rum som hur många kakor man får ta till kaffet. Men denna disciplinering är 
inte något så enkelt som en serie regler kommer ”uppifrån” eller kan härle-
das till en specifik person (Börjesson & Rehn 2009, s. 47). 

Denna syn på makt och disciplinering är naturligtvis högintressant i förhållande 
till disciplinfrågor på folkbibliotek. Där finns sällan tydligt uttalade regler som 
kan härledas till en auktoritet, utan mycket av disciplinen och reglerna uppstår 
mer eller mindre spontant genom konvention. ”Häri ligger ett av Foucaults mest 
dystra konstateranden” skriver Börjesson & Rehn: ”Det är inte längre så att vi kan 
se makt som något som kommer uppifrån och kuvar oss” (2009, s. 47), istället di-
sciplinerar vi oss själva till följd av rådande kunskapsregim. Foucault använder 
sig av en metafor för att beskriva detta förhållande, han målar upp bilden av fäng-
elset Panoptikon. Det är ett fängelse konstruerat så att en ensam vakt kan stå i ett 
torn och samtidigt övervaka alla fångar. Fångarna sitter i celler som ligger som 
tårtbitar runt vakttornet i mitten. Från tornet i mitten riktas ett starkt ljus in i varje 
cell, som möjliggör för vakten att i varje givet tillfälle se vad alla fångar gör, men 
bländar den fånge som försöker se på vakten. I förlängningen behövs då heller 
ingen vakt i tornet, bara fången tror att vakten finns där kommer hen att discipli-
nera sig själv (Börjesson & Rehn, 2009). Det här är en skrämmande bild när den 
används som Foucault gör, som en bild av samhället, men den tjänar också som en 
bild av hur tystnaden och lugnet på ett folkbibliotek fungerar. Tystnaden i sig blir 
det ljus som strålar ut från Panoptikons vakttorn och gör varje störning tydlig för 
den osynlige övervakaren. På så vis reproducerar tystnaden och disciplinen på 
folkbiblioteket sig själv. Ett mycket konkret exempel på hur idén om Panoptikon 
gestaltats i biblioteksmiljö finns i BBL nr. 14, 1985, där en skiss över Ystads då 
nybyggda bibliotek återges. Hyllorna i biblioteket står som ekrarna i ett hjul med 
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den runda utlåningsdisken i mitten, varifrån bibliotekarien därmed har fullständig 
koll på vad som händer i bokhallen.  

2.3 Störandebegreppet 

Störande är objektet för min studie, och förtjänar kanske därför en lite närmare 
presentation. I insamlingen av material har jag använt mig av ett relativt brett stö-
randebegrepp, med ambitionen att lyckas fånga in många olika aspekter av vad 
som har uppfattats som störande beteenden under olika tidsperioder. En risk med 
att allt för snävt ringa in hur störandet ser ut är att man då gör sig blind för helt 
andra typer av störanden. En annan risk är att man då allt för lätt hamnar i en situ-
ation där med egentligen undersöker en aspekt av någonting annat, exempelvis 
attityder gentemot barn och ungdomar. McDowell skriver i sin uppsats följande 
om begreppet stök: 

[B]egreppet ’stök’ [fylls] med en mängd betydelser och ungdomsgängen an-
klagas för en uppsjö handlingar – alltifrån att vara högljudda och äta chips, 
till att misshandla, trakassera och vandalisera. ’Stök’ blir på så sätt ett mång-

!21

Fig. 1: Skiss över Ystads bibliotek (Edström 1985, s. 334).



tydigt begrepp inom debatten, ett begrepp som inte är tydligt definierat. När 
det ensamt nämns har det potential att fyllas med samtliga betydelser som 
tagits upp inom ramen för debatten (McDowell 2016, s. 45). 

I hennes studie är stök det centrala temat, i min är det centrala begreppet stö-
rande. Skillnaden mellan dessa begrepp är minimal, men den finns. Jag uppfattar 
det som att termen stök främst är förknippad med den debatt som McDowell ana-
lyserar, och att störande är ett något bredare och mer neutralt begrepp som bättre 
kan täcka in ett brett spektra av fenomen. Jag tycker att begreppet störande även 
fångar in den reflekterande eller relativa dimensionen i fenomenet bättre än stök, 
det vill säga att för att något ska vara störande krävs det att någon stör sig på det. 
Stök kan på ett annat sätt existera för sig självt. Resonemanget i citat ovan är dock 
intressant även för min definition av störandebegreppet, då det sätter fingret på 
begreppens vaghet och flytande betydelse. Det visar även på diskursens kraft, så 
fort två tidigare orelaterade handling kan knytas till varandra diskursivt flyter de 
samman och uppfattas som relaterade. Oavsett om det gäller chipsätning eller 
vandalism. 

Jag har strävat efter att lägga mig nära källtexterna, och så att säga lyssna till 
dem i deras bedömning av vad som är störande. Det har inte alltid varit enkelt att 
avgöra i vilken mån en situation som beskrivs i en insändare eller reportage har 
upplevts som ett problem eller inte, och hur stort, frekvent och allvarligt detta 
problem är, eller uppfattas vara av berörda parter. En utgångspunkt har varit att 
ingenting hamnar i tryck av en slump, om det dyker upp tyder det på att det åt-
minstone av någon person uppfattats som störande. Yttrandets påverkan på dis-
kursen som helhet påverkas ju heller inte av om det finns grund för det eller inte, 
och alltså är det intressant att ta med oavsett. Jag har också som sagt använt mig 
av ett brett störandebegrepp, och hellre tagit med en artikel för mycket i materialet 
än missat någon. Det är min förhoppning att många små fragment tillsammans ska 
kunna utgöra en – om inte homogen – så i alla fall tydbar enhet. Erik Joelsson och 
Mattias Johansson beskriver en liknande svårighet i sin uppsats Kunskapsteori och 
kunskapsorganisation: 

Med dessa förhållanden i åtanke är det viktigt att analysen av dessa texter 
företas på ett så kommensurabelt och konsekvent sätt som möjligt. Det som 
behövs är alltså något slags sökarljus. Med andra ord försöker vi att jämföra 
samma förhållanden eller faktorer i samtliga verk (Joelsson & Johansson 
2005, s. 34). 

En annan svårighet i insamlingen av texter är att de sällan så att säga talar med 
varandra, det har under få perioder i mitt material förekommit någon tydligt sam-
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manhållen debatt i det ämne jag vill undersöka. Störande beteenden är mycket säl-
lan i centrum av vad texterna som helhet handlar om. Texterna, eller de delar av 
texterna behandlar ämnet, utgör istället enskilda fragment, små öar i hav av helt 
andra diskussioner. 

2.4 Metod, tillvägagångssätt och materialinsamling 

Som jag tidigare nämnt är det svårt att skilja diskursanalysens teori från dess me-
tod. Teorin är en del av metoden, och vice versa. Diskursanalysen, eller diskurste-
orin, är också en väldigt teoretiskt komplicerad tradition, och därför har detta ka-
pitel till stor del fokuserat på teoridelen. Några ord måste dock sägas även om me-
toden.  

Själva tillvägagångssättet är i sig inte särskilt komplicerat, jag kommer att läsa 
de utvalda texterna noggrant och upprepade gånger, i jakt på passager och sam-
manhang som handlar om ordningsstöranden på folkbibliotek. Jag kommer att 
lägga särskild vikt vid att finna de ord och utryck som återkommer i beskrivning-
en av problemen, för att på så vis försöka finna de strukturer som ligger till grund 
för utsagorna. Därigenom kommer jag att identifiera de olika diskurser som kon-
kurrerar om att få fixera betydelsen av de centrala tecknen, och därigenom befästa 
sin uppfattning som den sanna. Diskurserna identifieras med hjälp av de forma-
tionsregler som nämndes här ovan.  

Insamlingen av materialet gick till så att jag gick genom samtliga nummer av 
BBL utgivna mellan 1968 och 1999. Detta tog naturligtvis en hel del tid i anspråk, 
men processen kunde efterhand snabbas upp genom att jag utvecklade ett slags 
blick för i vilken typ av artiklar något om ordningsstöranden skulle komma att 
nämnas eller inte. Det bör dock betonas att varje sida och varje artikel verkligen 
undersöktes, även om inte varje rad lästes. Risken att artiklar i ämnet skulle ha 
missats är därför liten, men självklart inte obefintlig.  

En alternativ metod för materialinsamling, som prövades på ett tidigt stadie, 
var att endast läsa de indexblad som medföljer varje årgång av tidskriften, men det 
visade sig snabbt att den information som gavs där (titel på artikel och författare) 
inte kunde säga tillräckligt för att avgöra om artikeln var av intresse eller inte. 
Med den metoden skulle jag även ha missat de många notiser och i vissa fall även 
annonser som visade sig bidra med mycket intressant material. När jag skriver 
artiklar här ovan menar jag alltså inte bara artiklar i något slags strikt mening, 
utan det rör sig om alla tänkbara typer av texter publicerade i tidningen. De här 
texterna, eller snarare de passager av och utsagor i de valda texterna som faktiskt 
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handlar om ordningsfrågor, genomgår sedan den analys som jag gett en beskriv-
ning av här ovan. En central del av analysen är uppdelningen i separata diskurser. 
Denna uppdelning ska ses i ljuset av det socialkonstruktionistisk kunskapsansprå-
ket – någon objektiv och neutral kunskap finns inte, all kunskap är beroende av 
sin kontext. Även den här studien befinner sig givetvis inom en diskurs, som bi-
drar till att forma bilden av vad folkbiblioteket är, vad störande är, etc. Med det 
inte sagt att jag inte strävar efter att göra tillförlitliga analyser. Tillförlitlighet och 
transparens är av yttersta vikt, och uppnås genom att vara tydlig med vilka källor 
och vilka teoretiska verktyg jag använder mig av. Därför har jag bl.a. valt att an-
vända mig av en stor mängd citat från källtexterna i min presentation och analys 
av materialet, och på andra sätt strävat efter att göra varje tankeled tydligt.  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Del 2: Undersökning och analys 

3. Materiell diskurs  1

I detta första empiriska kapitel av uppsatsen ska jag beskriva, undersöka och ana-
lysera den diskurs som dominerade under det första decenniet av den undersökta 
perioden, en diskurs som jag valt att benämna som den materiella diskursen. Det 
är en diskurs inom vilken utsagorna fokuserar på biblioteksrummets fysiska ut-
formning och de funktioner eller tjänster som erbjuds där. Det centrala tecknet är 
planering. Den materiella diskursen kan i de flesta fall delas in i två huvudfåror: 
utsagor om musik på bibliotek och hur denna tjänst skapar ordningsstörningar, och 
utsagor om arkitekturens och andra aspekter av bibliotekets fysiska utformnings 
relation till ordningsstörningar. Först beskrivs de utsagor som handlar om musik. 

3.1 Diskotek och disciplin 

Det allra första exemplet i mitt material på en artikel som diskuterar ordnings-
frågor publicerades i BBL nummer 5, 1969. Artikeln är en presentation av Faluns 
då nya stadsbibliotek, skriven av länsbibliotekarie Olle Wingborg. Ordningsfrågor 
verkar inte vara någon stor sak för Wingborg, men efter att i detalj ha beskrivit 
bibliotekets utrustning för musiklyssning konstaterar han att 

  
Sålunda kräver vi att den som utnyttjar musikfåtölj är absolut tyst. De samtal 
som i annat fall uppstår bland de lurförsedda får gärna ett inslag av estradde-
batt. Den som bär lurar är som bekant inte medveten om att han blir ytterligt 
högljudd i sin konversation (Wingborg 1969, s. 473-474). 

Det störande beteendet uppstår alltså, enligt Wingborgs utsaga, i och med an-
vändandet av lurar, och problemet löses genom strikta regler.  

Lars-Ove Pollock vid biblioteksfilialen i Boråsstadsdelen Hulta (Pollock åter-
kommer några nummer senare och utvecklar bl.a. där sin syn på ordningsfrågor, 
mer om det längre fram) har i princip motsatta erfarenheter och åsikter. Han skri-
ver i nr. 9 samma år, i en liknande presentation av sitt bibliotek, att:  

 Observera att Materiell diskurs i detta sammanhang inte ska blandas samman med Laclau & 1

Mouffes syn på diskursen som potentiellt materiell (se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 42).
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Det problem man ibland hör om att ungdomarnas skivlyssning tar sig så in-
tensiva uttryck att det blir störande för den övriga publiken har vi inte märkt 
något av. Vi tycker tvärtom att lyssnandet hjälper till att pacificera ungdo-
marna (Pollack 1969, s. 857). 

Wingborgs och Pollocks utsagor har många likheter, men också skillnader. Ob-
jektet är det samma, skivlyssningens inverkan på de lyssnandes förmåga att hålla 
en ljudnivå som gör att övriga biblioteksbesökare inte blir störda. Strukturen är 
också den samma, båda artiklarna är av liknande karaktär, publicerade i samma 
tidning och samma år. Även de begrepp de använder är snarlika, Wingborg talar 
skämtsamt om samtal som får ”ett inslag av estraddebatt”, och Pollack skriver i en 
liknande anda om skivlyssning som ”tar sig [..] intensiva uttryck”. Ändå skiljer 
sig deras erfarenheter åt. Kanske kan det ha med deras respektive subjektspositio-
ner att göra? Vi ska undersöka den saken längre fram. 

Det är först i nr. 2, 1970, som en verkligt skivkritisk artikel publiceras i BBL. 
Den är skriven av Ingegerd Corne, biblioteksassistent på halvtid i Tranås. Hon be-
skriver i ganska ingående detalj hennes arbete med att upprätta en musikavdelning 
på Tranås Stadsbibliotek, och summerar erfarenheterna från denna verksamhet, 
som när artikeln skrevs varit i gång i ett halvår. Av de cirka 260 skivor som köptes 
in var 35 stycken ur genren pop och protest, 65 barnskivor och resten klassisk mu-
sik, visor, operett, musikal och jazz (Corne 1970, s. 74). Corne beskriver i artikeln 
hur musiksatsningen har fortlöpt, och det råder inget tvivel om att hon är missnöjd 
med resultatet. Hennes punktlista över ständigt bekräftade erfarenheter utgör en 
kortfattad introduktion till den materiella diskursen: 

1) Det är bara barn och ungdomar (mest i åldern 10 till 15 år) som kommer 
och vill lyssna. Vuxna lyssnare saknas helt.  
2) Ungdomarna vill lyssna nästan uteslutande på pop.  
3) Barnen är en mycket tacksam lyssnargrupp.  
4) Även om vi, som jag påpekade tidigare, har lyssnarplatserna under upp-
sikt hela tiden, så kan det inte undvikas att det ideligen uppstår störningar i 
musikhörnan, som i betydande grad stör trivseln i biblioteket i övrigt. […]  
7) Apparaturen håller inte för ungdomarnas omilda behandling, utan är stän-
digt mer eller mindre sönder (Corne 1970, s. 74). 

I punkt två och tre görs en intressant distinktion: att ungdomar lyssnar på pop 
beskrivs närmast som ett problem i sig, och det skiljer dem dels från barnen, som 
beskrivs som tacksamma, och de vuxna, som överhuvudtaget inte är där. Det får 
väl förmodas att det är de vuxna som störs i punkt fyra. Corne konstaterar även att 
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Det är en vacker och tidsenlig tanke att ha musikanläggning i bibliotek, men 
innan man skaffar en måste man ta ställning till frågan om pop. […] Väljer 
man åter att ha pop i biblioteket får man räkna med många andra problem, t. 
ex.: man får mycken oro i biblioteket (man ersätter ju en ungdomsgård) 
(Corne 1970, s. 74). 

Corne knyter i sin artikel störningarna av trivseln till ungdomar som grupp, 
men det framgår även att bibliotekets nya musikanläggning och de pop-skivor 
som ingår i det nya diskoteket (i betydelsen skivsamling) fungerar som ett slags 
katalysator av problem – de latenta ordningsproblem som ungdomarna utgör. 
Ingenting i artikeln tyder på att den typ av ordningsproblem som Corne erfarit, 
med störande beteenden och omild behandling av utrustning, förekom innan mu-
sikanläggningen installerades. Om tonåringarna uppehöll sig på biblioteket innan 
dess framgår inte, inte heller om tonåringar i gemen anses vara en störande grupp 
i andra sammanhang, men det är tydligt att ordningsproblemens rot i det här fallet 
utgörs av pop-skivorna: ”[v]äljer man att inte ha pop utan endast klassisk musik 
[…] riskerar man att musikanläggningen står oanvänd” (Corne 1970, s. 74). Det är 
alltså, enligt Cornes argumentation, varken ungdomarna i sig, eller musikanlägg-
ningen, utan pop-skivorna som ger upphov till störande beteenden.  

1975 verkar biblioteksallmänheten ha vant sig vid skivornas närvaro, och ar-
gument som Cornes kan framföras ironiskt som ett argument för musik istället för 
emot. När exempelvis Tomas Söderhjelm skriver en insändare under rubriken 
”Upp till kamp för musiken!” går tongångarna från Corne igen, men i motsatt syf-
te: 

Något egenvärde har musiken knappast. Den blir snarare ett störande inslag 
när små barn börjar springa om fötterna på samhällets stöttepelare och tjoa 
om Emil och Tintin. Och ett pinsamt inslag när samhällets baksidesbarn bör-
jar komma för att få lite värme och musik – biblioteket är ju ingen värmestu-
ga. Punkt slut. (Söderhjelm 1975, s. 250). 

Det är tydligt att Söderhjelm raljerar, han använder en argumentation som är 
mycket lika Cornes, men för att visa hur otidsenlig och irrelevant kritiken mot 
musikskivornas vara på folkbiblioteken är. Motargumenten vänds till argument för 
musiken. 

Cornes artikel är även intressant av en annan anledning. Den får nämligen ett 
genmäle i Tranås tidning. Det är då Tranås bibliotekschef Hilding Björklund som 
tillrättavisar Corne, och hans uttalande citeras i nr. 4, 1970. Björklund förklarar att 
varken ungdomar, popmusik eller grammofonskivor utgör något problem för bib-
lioteket i Tranås, och förresten är 13 000 kronor, som hela utrustningen kostat, 
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”ingen stor summa, när det gäller en kulturell investering” (Stigmark 1970, s. 
138) . Här finns alltså en spricka mellan personal och ledning, där personalen in2 -
tar en mer kritisk och konservativ position, medan bibliotekschefen är mer liberal 
och progressiv. Det är intressant att notera att det är Corne som bereds ganska 
stort utrymme i BBL, medan Björklund får tala ut i Tranås tidning. Det är först i 
efterhand som Björklunds försvar av musikanläggningen publiceras i BBL, och då 
i sammanfattad form i en notis. Detta visar på, menar jag, att BBL vid tiden var 
tidskrift som utgjorde debattforum för alla inom biblioteksbranschen, en biblio-
teksassistents klagomål lyfts fram på ett självklart sätt, och hennes chefs svar på 
kritiken publiceras i form av en notis där man refererar till vad han sagt i en annan 
tidning. Detta kan ses som en del av en strävan mot ett demokratiskt samtal, som 
får sägas vara typiskt för tiden, där alla kan komma till tals oavsett position i sam-
hället, och där en arbetares erfarenheter väger tyngre än en chefs syn på saken. 

Att det är just musikskivor som är uppe för diskussion under 70-talets början är 
ingen slump. Det stämmer väl in i den allaktivitetsdiskurs som enligt Hedemarks 
avhandling Det föreställda folkbiblioteket dominerande biblioteksdebatten under 
70-talet. Det var en diskurs som stämde väl in i den allmäna tidsandan av att utöka 
välfärdsstatens ansvarsområden, och utsagor inom allaktivitetsdiskursen  

betonar andra verksamheter än läsning och skönlitteratur. Biblioteken ska 
enligt den framförallt syssla med en lång rad uppsökande verksamheter på 
arbetsplatser. Dessa inkluderar visserligen bokförmedling men det fastslås 
också att biblioteken bör ge utrymme för teater, politiska utställningar, debat-
ter och diskotek (Hedemark 2009, s. 151). 

Att utöka bibliotekets bestånd till att rymma andra medier och former av kultur 
var alltså något som låg i tiden, och kanske kan sprickan mellan de fyra som 
kommit tals här ovan förklaras med att idén med musikskivor på bibliotek var re-
lativt ny, både för besökare och personal, och därmed hade potential att röra upp 
känslor och skapa beteenden som ännu inte funnit ett formaliserat uttryck. 

 Notisen som citatet är taget från är osignerad, men ingår i ett block av notiser med huvudrubriken 2

Hänt & Läst. Endast två av notiserna är signarade, den första av en Tora Hallén-Hedunger, och den 
sista av initialerna MS. Jag tolkar det som att samtliga notiser utom den första ska tillskrivas denna 
MS, och jag håller det för troligt att den som står bakom signaturen är Maria Stigmark, som även 
är ansvarig för annonsexpiditionen i på BBL:s redaktion. Därför väljer jag att tillskriva henne noti-
sen.
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3.2 ”Allting är så öppet och det blir alltid lite störande” 

I ett reportage från den nybyggda stadsbiblioteket i Jönköping kommer en 
mängd besökare till tals, en sak som skiljer denna artikel från de flesta andra. Re-
portage med intervjuer av vanliga besökare hör annars inte till vanligheterna, men 
kanske kan även detta tolkas som ett led i den förändring av BBL som gjordes un-
der Palmqvists år som redaktör. Det är också han som har gjort Jönköpingsrepor-
taget.  

De flesta verkar vara nöjda med utformningen, en person säger att ”[i] förhål-
lande till Huskvarnas bibliotek är detta så stort och lugnt och den friska luften här 
är bra” (Palmqvist 1970, s. 155) och medelålders man säger att ”Hela huset andas 
trivsel!” (Palmqvist 1970, s. 156) och en hemmafru från Vaggeryd säger att ”Detta 
är ett ställe där man verkligen kan koppla av” (Palmqvist 1970, s. 155). Att de ta-
lar om luft och andning är värt att lägga märke till, jag uppfattar det som att det 
tyder på att de laddar lokalens öppenhet med positiva konnotationer.  

Men där finns också de som är missnöjda, inte minst med öppenheten, där-
ibland en pensionerad dam som också hon intervjuas av BBL. Hon säger: 

Det gamla biblioteket var mycket bättre. Här sitter vi som ute på gatan. All-
ting är så öppet och det blir alltid lite störande. Vi hade ett särskilt rum för 
tidningsläsning på gamla biblioteket. Här är alla tvungna att gå förbi och det 
larmar mot stengolvet och folk pratar och cafetérian ligger alldeles intill 
(Palmqvist 1970, s. 156). 

Här lyfts bibliotekets fysiska utformning fram som en källa till störning. Hon är 
inte ensam om sin åsikt, även en person som beskrivs som en ”’förstagångare’ 
som hade gått till biblioteket för att göra en skoluppgift” reagerar på öppenheten: 
”Om jag skulle trivas här så skulle det vara lite mera avskilt. Här borde vara ett 
rum för skivlyssning istället för lyssnarplatserna” (Palmqvist 1970, s. 156). Dessa 
utsagor står i bjärt kontrast till de ovan som talade om öppenheten i termer av luft, 
andning och lugn. Någon enhetlig åsikt finns alltså inte bland besökarna. Även i 
Jönköping knyts skivlyssning till störningar, även om det inte nämns vilka genrer 
som stör mest. Även delar av personalen ser musikanläggningen som ett problem. 
Stadsbibliotekarie Gunvor Johansson och biträdande stadsbibliotekarie Kerstin 
Kreij säger att 

Musikanläggningens placering i fackplanet är inte så lyckad. Det hade varit 
bättre om den hade placerats så att kontoristerna i expeditionsdisken hade 
kunnat sköta den. Ungdomarna som lyssnar sitter mitt bland dem som vill få 
lite läsro, de som studerar (Palmqvist 1970, s. 156) 
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Här visar sig ett första exempel på en situation där det öppna familjebibliote-
kets krav på att besökaren disciplinerar sig själv misslyckas. Om man använder 
sig av Panoptikon-metaforen kan man säga att de skivlyssnande ungdomarna i 
Jönköping hade glömt bort den osynlige vakten, och Johansson och Kreij hade 
önskat att vakterna, i form av kontorister, var lite tydligare. 

 Den s.k. förstagångaren upplevde dock inte bara problem med öppenheten, 
utan även dess motsats: ”Här skulle finnas ett hörn där man fick röka, förutom i 
cafetérian. Jag har inte sett att man kan göra det någonstans” (Palmqvist 1970, s. 
156). Den tillåtande attityden sträcker sig alltså inte så långt som till rökning. Ett 
problem han f.ö. delar med besökare av Läsesalongen i Stockholms kulturhus. I 
ett reportage därifrån publicerat i BBL nr. 4, 1971, nämns under mellanrubriken 
”Kaféet vållar irritation” att rökning är förbjuden i hela lokalen, inklusive kaféde-
len: ”Det har spekulerats om rökförbudet också i kaféet är till för att hålla 
haschrökarna borta. Någon officiell bekräftelse har inte gått att få” (Andersson 
1971, s. 87). 

Huvuddelen av störningsproblemen på Jönköpings stadsbibliotek knyts till bib-
liotekets arkitektoniska utformning, en utformning som verkar uppfattas som 
mycket öppen och i bokstavlig mening gränslös: 

Här finns ganska mycket störningar dels från fackplanet och dels från studie-
cirkelrummen. […] Inga väggar finns mellan studierummen och inga väggar 
ut mot biblioteket. Från kulturnändens sida och entreprenörernas, som upp-
fört huset, har man hela tiden varit skeptisk mot de här öppna rummen. Arki-
tekten har sagt att väggbeklädnaden, heltäckande mattan paraplytaken och 
skärmarna för de höga fönstren skulle absorbera ljuden. Det visade sig att det 
inte kunde fungera tillfredsställande (Palmqvist 1970, s. 156-157). 

Här återkommer öppenheten som problem, och det visar sig att det finns och 
har funnits en konflikt mellan å ena sidan kulturnämnd och byggentreprenör och å 
andra sidan arkitekten. En arkitektonisk öppenhet ställs i motsatts till sådant som 
läsro och lugn. Öppenheten framträder som ett mål hos arkitekten, medan övriga 
har sett den som ett problem. Att öppenhet är ett centralt tecken i diskursen är tyd-
ligt, men det försiggår en kamp om vilken betydelse det ska ha. Blir öppenhet all-
tid lite störande, som en dam uttryckte det (Palmqvist 1970, s. 156), eller leder 
det, som någon annan sa (Palmqvist 1970, s. 155), till lugn, trivsel och frisk luft? 

Att skapa stora, öppna och ljusa ytor hör till den arkitektoniska modernismens 
ideal. Det smått monumentala stadsbiblioteket i Jönköping kan ses som ett led i 
den stadsomvandling som bedrevs i Sverige under 60- och 70-talen och som syf-
tade till att riva gammal, småskalig och undermålig bebyggelse främst i städernas 
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kärnor för att ge plats åt stora rationella byggnader. Omvandlingen gjordes i mo-
dernistisk anda och med demokratiska förtecken, men främst mot slutet av perio-
den började många ifrågasätta nyttan och inte minst trivseln i dessa nya områden. 
Utsagorna från besökarna på Jönköpings stadsbibliotek kunde lika gärna ha hand-
lat om stadsomvandlingsprocessen som helhet. När biblioteket är färdigt beskriver 
även Johansson och Kreij öppenheten som ett problem: 

Nu håller vi på att utreda hur vi skall kunna lösa dessa problem. Jag hoppas 
att man skall kunna komma tillrätta med det genom att sätta upp glas mellan 
de olika studierummen och glas en bit upp på själva barriären. Går det inte 
att lösa på det här sättet kommer hela tanken bakom att gå förlorad. Arkitek-
ten själv har kommit med förslag för att hindra ljudet att komma ut. Jag är 
lite tveksam om det verkligen är nödvändigt för en deltagare i en studiecirkel 
att känna gemenskap med besökarna i biblioteket. Jag tror nog att det räcker 
att de känner att de är deltagare i en grupp. Det är väl viktigare för dem att 
ha läsro. (Palmqvist 1970, s. 157). 

Här ställs läsro mot gemenskap, och det verkar som att öppenheten är tänkt att 
skapa en gemenskap i hela biblioteket, något som hotar att störa läsron. Hur denna 
gemenskap ska se ut är något mer oklart, men det säger något intressant om både 
synen på kollektiv kontra individ och om bibliotekets funktion som Panoptikon. 
Kanske är tanken att öppenheten ska skapa en disciplinerande gemenskap. I så fall 
kan  upplösningen av grupprummen ses som en del av en allmän tendens under 
välfärdsstatens höjdpunkt att frigöra individen från den lilla gemenskapen, såsom 
familjen eller i detta fall studiecirkeln, genom att låta den ingå i en mycket större 
enhet, såsom den staten, eller åtminstone hela Jönköpings stadsbibliotek. 

Det är intressant att ordet gemenskap lyfts fram, det tycks som att tanken är att 
besökarna ska se varandra, och inte att bibliotekarierna ska kunna övervaka besö-
karna, även om det är en tänkbar konsekvens av öppenheten. Gemenskap har en 
betydligt trevligare klang än exempelvis överblickbarhet, som också hade kunnat 
vara tänkbart. Bibiliotekarier har en tradition av att vara motvilliga till att se sig 
själva som kontrollerande, skriver Alistair Black, och istället hade de rättfärdigat 
kontrollerande och övervakande funktioner hos biblioteket med att de hjälper an-
vändaren i sitt självförverkligande (Black 2001, s. 74). Denna bild stämmer väl in 
i beskrivningen av Jönköping stadsbibliotek som Johansson och Kreij ger här 
ovan.  
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3.3 Vem säger vad? 

En intressant tendens kan skönjas här, både i Tranås och i Jönköping är det per-
soner längre ned i hierarkin som upplever ordningsproblemen, medan kulturche-
fen i Tranås är helt oförstående inför biblioteksassistentens bekymmer. I Jönkö-
ping håller visserligen ledningen med om att det finns problem med störande av 
ordningen, men de uttrycks starkast av besökare. Den enskilt minst bekymrade 
personen i Jönköping verkar vara arkitekten, medan både de som beställt och de 
som byggt huset varit mer oroade för öppenhetens konsekvenser. Någon tydlig 
maktanalys av de olika subjektspositionerna är svår att göra, men tendensen tycks 
vara att ju närmare verksamheten subjektet befinner sig, desto större risk finns att 
det uppfattar omgivningen som störande. Jag har tidigare nämnt att de skilda upp-
fattningarna i frågan om skivsamlingarna kan ha haft med att mediet var en nyhet, 
åtminstone på folkbiblioteken, att göra. Men det förklarar inte de olika ståndpunk-
terna i Jönköping. Kanske ligger förklaringen, eller en del av den, i en diskrepans 
mellan ett ideal om öppenhet och självkontroll, och en verklighet med biblioteks-
besökare som stör sig på varandra. Detta skulle i så fall kunna hänga samma med 
frågan om musiklyssningen. Musikskivorna var en del av en tanke och en diskurs 
om folkbiblioteken utökande ansvarsområden, en tanke som hänger tätt samman 
med det statens och det övriga offentligas utökade ansvarsområde under samma 
tid, i och med större ansvar för barnomsorg etc. Till denna utökning av den offent-
liga makten hör en tanke om att frigöra individen från gamla strukturer – som fa-
miljen – för att istället på en gång blir mer individ och ingå i det mycket större 
kollektiv som staten utgör, detta brukar kallas statsindividualism (Berggren & 
Trägårdh 2006, s. 33 ff.). Även om vi utgår från att denna idé var populär under 
skiftet 60- och 70-tal, måste vi anta att det finns de som motsätter sig den. Kanske 
kan på så vis skivsamlingarna knytas till öppenheten som idé och i förlängningen 
till den ideologi som var rådande vid tiden. I så fall kan även de som motsäger sig 
tanken på oreglerad skivlyssning och öppenhet på biblioteken förstås i ett tydliga-
re ideologiskt ljus, kanske var det främst samhällets utökade och familjens mins-
kade ansvar för individen de motsatte sig. 
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3.4 Positiv kontakt i Hulta och Hjällbo – förhandlingar 
med de störande  

Lars-Ove Pollack beskriver i en debattartikel i BBL sitt arbete på biblioteksfili-
alen i stadsdelen Hulta i Borås, en stadsdel som tycks ha stora sociala och ekono-
miska problem: ”Stadens fäder skulle antagligen protestera om jag sade att vad 
som sker i stadsdelen är en förslumningsprocess, men det är antagligen den enda 
adekvata benämningen” (Pollack 1970, s.181).  

Trots den sociala problematiken finns det, enligt Pollock, inga nämnvärda pro-
blem med skadegörelse eller störande beteenden på Hultafilialen (Pollack 1970, s. 
181). Anledningen till detta menar han är att utformningen av biblioteksfilialen 
har skett med dess användare i åtanke, något som förhindrar störande: ”ungdo-
marna har upplevt filialen som en för dom värdefull miljö. Orsaken till bråk och 
skadegörelse är i allmänhet att de upplever miljön som främmande och 
fientlig” (Pollack 1970, s.182). I denna utsaga görs miljön på biblioteksfilialen till 
den avgörande faktorn för om bråk och skadegörelse ska uppstå eller ej. Vi har 
tidigare fått exempel på Pollacks erfarenheter av musikutrustning på bibliotek, 
och att denna ska ha inverkat lugnande på annars bullriga ungdomar (Pollack 
1969). Intressant nog nämns inte mycket om hur Hultafilialen har inretts och ut-
formats för att förhindra alla former av störanden, men i artikeln nämns däremot 
ett avskräckande exempel på Hultas motsats: filialen i boråsstadsdelen Sjöbo, ”en 
stadsdel i invånartal och befolkningsstruktur likadan som Hulta” (Pollack 1970, s.
182), som enligt Pollack har haft stora ordningsproblem. Detta förklarar han med 
att den filialen är ”traditionellt uppbyggd och att vi försummat att möta ungdo-
marnas behov och önskningar” (Pollack 1970, s.182). Ett liknande resonemang 
som det Pollock för finner man även i en artikel om det då nyinvigda biblioteket i 
Göteborgsförorten Hjällbo, publicerad i BBL nr. 9, 1970. Där skriver Birgitta 
Härnelius att: 

  
För att redan från början försöka få en positiv kontakt med tonåringarna in-
bjöd vi tillsammans med Fritidsbyrån vid Socialförvaltningen till en diskus-
sion om hur de själva vill ha sitt bostadsområde, bibliotek och fritidsgård. 
Detta försök liksom vårt diskotek med 650 grammofonskivor, där popen är 
välrepresenterad, har nog haft sin betydelse för att förskona oss från svårare 
disciplinproblem (Härnelius 1970, s. 291). 

Här lyfts alltså möjligheten att lyssna på popmusik fram som en möjlig orsak 
till frånvaron av störningsproblem, tvärtemot resonemanget hos Ingegerd Corne i 
Tranås. Viktiga tecken i både Pollacks och Härnelius utsagor är kontakt och dis-
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kussion, begrepp som får betydelser som tyder på en vision om att möta tonåring-
arna på deras villkor, som samhällsmedborgare vars intressen är värda att ta på 
allvar. I båda fallen framstår det som att den goda kontakten och den rätta plane-
ringen, både av lokaler och av bestånd, som nyckeln till att ”förskona oss från svå-
rare disciplinproblem” (Härnelius 1970, s. 291). Dessa utsagor är i princip samtida 
med Cornes skivkritik och reportaget från Jönköping, vilket tydligt visar att det 
fanns olika uppfattningar i frågan parallellt. Det de har gemensamt är dock att 
samtliga ser planering och utformning av den materiella miljön som grundläggan-
de för vilket beteende som kommer att uppstå.  

Musiklyssningens betydelse är intressant här. Musiken, och då särskilt popmu-
siken, hör inte till den klassiska och i grunden borgerliga bildningsideal som bib-
lioteken traditionellt sett har arbetat med, utan är ett tidigt exempel på det som Ve-
stheim beskriver som en ny uppgift för biblioteken, han skriver att ”[d]et som skil 
folkebiblioteket i dag frå tidligare tiders bibliotek, er at elementet underhalde har 
kommi sterkare fram” (Vestheim 1997, s. 95). Detta kopplar han även till rätten att 
bara vara i det fysiska offentliga rummet som biblioteket är. 

Centrala tecken i Härnelius och Pollacks utsagor var kontakt och diskussion, 
och det är något som ska visa sig även i en rapport från SAB:s barn- och tonårs-
grupps årsmöte i Jönköping 1970 publicerad i BBL nr. 7-8 samma år. I den redo-
gör Charlotte Brattström för vad som diskuterades under mötet. Rapporten återger 
flera kortare utsagor som inte sällan motsäger varandra. Flera olika positioner var 
därmed representerade på mötet. Angående bibliotekets fysiska utformning och 
dess inverkan på eventuellt störande beteenden förs bl.a. en diskussion om 
huruvida det behövs mer personal på familjebibliotek, ”där det ofta blir irritation 
mellan olika låntagargrupper” (Brattström 1970, s. 261). Ett av svaren lyder: ”– 
Det beror helt och hållet på hur biblioteket är byggt. Irritationen mellan låntagar-
grupperna minskar inte med mer personal om lokalerna är totalt 
felplanerade” (Brattström 1970, s. 261). En annan fråga som tas upp är om det är 
bäst att ha barnavdelningen skild från vuxenavdelningen eller inte. Båda åsikterna 
kommer till uttryck: det sägs dels att ”[g]emensamma lokaler skapar ofta irritation 
mellan olika låntagargrupper”, medan andra tycker att det ska vara ”[g]emensam-
ma lokaler för ett gemensamt intresse” (Brattström 1970, s. 261). Båda sidor tycks 
se störningsproblem som något som kan planeras och byggas bort: ”gemensamma 
lokaler innebär välplanerade lösningar, både bibliotekstekniskt och 
akustiskt” (Brattström 1970, s. 261). Även om flera utsagor tyder på en syn på 
låntagargrupperna som grupper med olika intressen, intressen som i viss mån står i 
konflikt med varandra, delar flera utsagor visionen att dessa intressekonflikter ska 
kunna planeras bort: ”Alla åldersgruppers behov av tystnad och aktivitet måste 
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kunna tillfredsställas. Ingen besöksgrupp får trycka ned den andra” (Brattström 
1970, s. 261). Särskilt det andra ledet i detta citat tyder på en uppfattning av frå-
gan som en politisk fråga. Taget ur sitt sammanhang hade formuleringar som den 
ovan snarare fört tanken till frågor om jämställdhet mellan könen, ekonomisk för-
delning eller liknande. Få hade nog trott frågan det gällde huruvida barn- respek-
tive vuxenavdelningarna på folkbibliotek bör vara åtskilda eller ej. Denna syn på 
användarna som samhällsvarelser, medborgare vars intressen man måste tillgodo-
se känns igen från Härnelius och Pollacks utsagor här ovan. Gemensamt för utsa-
gorna från mötet i Jönköping är en syn på störningsproblem som något som härrör 
ur mötet mellan olika låntagargrupper, men att det också är något som kan undvi-
kas genom god planering och rätt utformning av lokalerna. Det är även tydligt att 
frågan diskuteras på ett relativt högt teoretiskt plan, med ordval och formuleringar 
som påminner det politiska språket, något som tyder på att frågan dels är högt pri-
oriterad, och del att den ses som en fråga om rättigheter. Paralleller kan dras till 
hur arbetet med tonåringarna i Hjällbo beskrevs här ovan, där tecken som diskus-
sion och kontakt betonades i beskrivningen av relationen, och där detta framstått 
som en väg till ömsesidig respekt och låg nivå av störningsproblem.  

I nr. 4, 1974, skriver Anders Engström, som tidigare arbetat med barn och ung-
domar men nu börjat läsa på Bibliotekshögskolan i Borås, en artikel om biblio-
teksarbete riktat till barn och unga. Han skriver: ”För att ta det i någorlunda ord-
ning så måste jag tyvärr säga att många av våra bibliotek inte är byggda för att ta 
emot ungdomarna”, och fortsätter med att hävda att i den mån det överhuvudtaget 
finns utrymme och lokaler för barn och ungdomar är de utformade och möblerade 
på ett sånt sätt att ”man knappt vågar röra dem, rädd att den lilla skåpdörren skall 
ramla av” (Engström 1974, s. 59). Han ser heller inte högljudda besökare som ett 
problem:  

Det är ju klart att det blir liv på biblioteket om man har en livaktig barn- och 
ungdomsavdelning. Hellre detta än att man har ett tyst bibliotek som endast 
är till för ett fåtal låntagare. (Engström 1974, s. 59) 

Engström vänder alltså på problemen – det är ingen fara att det är lite liv på 
barn- och ungdomsavdelningen, problemet är att barn- och ungdomsavdelningar-
na inte tål detta liv. 

Rätten att stoja, och vikten av att planera biblioteket för flera åldersgrupper 
med olika behov poängteras även av Inger Mattsson, stadsbibliotekarie i Södertäl-
je, som i en artikel i nr. 5 1979 beskriver framväxten av stadens nya stadsbiblio-
tek:  
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Lokalprogrammet talade om en vänlig, trivsam atmosfär och stadsbiblioteket 
som en naturlig samlingspunkt för människor – ett samhällets vardagsrum. 
Det handlade också om behovet att prata, stoja och vara högljudd kontra be-
hovet att finna lugn och ro och tystnad för koncentrerade studier (Mattsson 
1979, s. 90-91). 

Mattson delar subjektsposition med Hildning Björklund, bibliotekschef i 
Tranås. Det skiljer visserligen nio år mellan deras utsagor, men han såg inte heller 
några problem med att vissa – främst yngre – besökare hördes mer än andra. En 
möjlig tolkning av utsagorna som kretsar kring diskussion och samverkan mellan 
biblioteken/vuxenvärlden och tonåringar/barn, och ett medborgerligt erkännande 
av de senare, är att störningarna ses som ett maktmedel från barnens och tonåring-
arnas sida. Tas inte deras intressen till vara i planeringen av bibliotek använder de 
ett störande beteende som konfliktåtgärd för att stärka sin position i konflikten. 
Vägen framåt för att lösa eller till och med undvika problemen från början kan, 
enligt dessa utsagor, vara att dra in de enligt diskursen störande besökarna i ett 
slags förhandling och ett demokratiskt samtal. Barn har ett grundläggande behov 
av att stoja, tonåringar har ett behov av musikskivor och biblioteket har ett behov 
av lugn och ro. Det Pollack, Härnelius, Mattson, Engström och mötet i Jönköping 
har gemensamt är att de erkänner dessa behov och jämkar samman dem i en för-
handlingssituation, och att de ser en materiell lösning på problemen. 

Detta för oss tillbaka i tanken till det Vestheim skrev om underhållningens allt 
starkare ställning på folkbiblioteken under 1900-talet, och den koppling han gör 
till Habermas borgerliga offentlighet, som också innehöll ett visst mått av under-
hållning, även om grunduppdraget var att informera och upplysa (Vestheim 1997, 
s. 95). Underhållningens stärkta position på folkbiblioteken, i det här fallet främst 
i form av skivor med popmusik, bidrar troligen i någon mån till att skapa ett slags 
ungdomens offentlighet på biblioteken, något som blir särskilt tydligt på Hultafili-
alen i Borås, men också i många av de andra exemplen som tas upp här ovan. I 
alla de här utsagorna betonas vikten av kontakt och förhandling med barn och 
tonåringar, och detta har naturligtvis stora likheter med det politiska livet, vars 
demokratiska förutsättning brukar sägas vara en sådan offentlighet som den Ha-
bermas beskriver. När underhållningen bereds en plats på folkbiblioteket skapas 
förutsättningar för en offentlighet som inbegriper även barn och tonåringar, och i 
förlängningen att de kan ta del i en demokratisk förhandling om intressen och be-
hov. 

Att barnen och tonåringarna ska dras in i en förhandling betyder dock inte att 
de själva kommer till tals i diskursen. Barnen och tonåringar är omtalade istället 
för uttalare (Hedemark 2009, s. 36). Detta kan viss del givetvis bero på tidskrif-
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tens karaktär, mycket få besökare över huvud taget kommer till tals i BBL, men 
med tanke på vilken fullständigt central betydelse gruppen tonåringar får i samtli-
ga diskurser om störande är det remarkabelt att de så väldigt sällan själva kommer 
till tals genom intervjuer eller liknande. Hedemark beskriver denna typ av relatio-
ner mellan de olika subjektspositioner som kommer till tals i diskursen och biblio-
teksanvändarna, som mer sällan gör det, som paternalistsik (Hedemark 2009, s. 
37-38).  Hedemark använder begreppet för att beskriva förhållandet mellan sub-
jektspositioner med en mer privilegierad position och användare över lag, att to-
nen gentemot barn och tonåringar kan få en paternalistisk klang är möjligen mer 
försvarligt, men hon skriver även att: 

Att besitta en dominerande subjektposition som innebär att man på en arena 
där diskurser spelas ut, oombedd tar på sig att definiera en grupps behov och 
egenskaper kan […] leda till ogynnsamma konsekvenser för den grupp som 
omtalas, i synnerhet om denna inte ges tillfälle att på lika villkor yttra sig i 
en debatt (Hedemark 2009, s. 38). 

Att tonåringar inte kommer till tals i diskursen, ens när utsagorna betonar vik-
ten av att ge dem möjlighet att komma till tals och visar på vilka fördelar som kan 
komma ur detta, framstår onekligen som inkonsekvent. 

3.5 Funktionsseparering som medel mot störande 

Planeringen och byggandet som ett medel för att förebygga störningsproblem 
på folkbibliotek behöver alla gånger inte vara särskilt komplicerat. Det visas i ett 
exempel från bostadsområdet Brickebacken i Örebro, som ägnas en längre artikel 
i BBL nr. 8, 1972. Artikeln är skriven av Kerstin Nilsson som arbetar på Bricke-
backens biblioteksfilial. Nilsson beskriver att det finns problem med ”sniffning, 
öldrickande och ofredande av gamla” (Nilsson 1972, s. 262) i bostadsområdet, 
men detta har kunnat hållas utanför biblioteket tack vare att man har byggt en in-
omhusgata som en del av centrumbebyggelsen, en lösning som har: ”det goda 
med sig att t. ex. biblioteket inte behöver fungera som värmestuga” (Nilsson 1972, 
s. 262). Men helt lugnt blir det ändå inte på Brickebackefilialen. Bland de perso-
ner som trots allt kommer in till biblioteket beskrivs stämningen som att ”Ungdo-
mar och gamla accepterar varann men inte mer” (Nilsson 1972, s. 262). Utform-
ningen av barnavdelningen beskrivs som en källa till problem: 
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Vi begick felet att tro, att man där [på barnavdelningen] skulle kunna lyssna 
på musik, ligga och läsa bland kuddarna, spela spel, lägga pussel, rita, m. m. 
samtidigt. Allt detta fungerar inte i samma rum, det är ständiga konflikter 
mellan dem som vill lyssna, dem som vill ha tyst, dem som vill kasta kuddar 
eller hoppa och skrika (Nilsson 1972, s. 262). 

Här känns problembilden från Jönköpings stadsbibliotek igen, det beskrivs som 
att en öppen planering med en vision om att flera olika låntagargrupper med olika 
behov och beteenden ska kunna finnas sida vid sida hamnat i konflikt med många 
besökares krav på lugn och ro. Felet anges inte i huvudsak ligga i att vissa besöka-
re använder lokalerna på ett felaktigt sätt, även om aktiviteten ”kasta kuddar eller 
hoppa och skrika” beskrivs med en ironisk formulering som gör det tydligt att det 
är ett oönskat, om än möjligen inte oaccepterat, beteende. Här finns stora likheter 
med utsagorna i stycket ovan, där barns högljuddhet sågs som ett behov hos dem. 
Problemet anges istället ligga i felplanerade lokaler. Om bara lokalerna kunde se-
pareras med avseende på funktion vore problemen lösta. Detta resonemang går 
som en röd tråd från Nilssons konstaterande att inomhusgatan som går förbi bibli-
oteksfilialen håller ute de allra bråkigaste ungdomarna från biblioteket, till när hon 
anger felet med barnavdelning: ”Allt detta fungerar inte i samma rum” (Nilsson 
1972, s. 262). Ett annat, ovanligt konkret, exempel på förhoppningarna de fysiska 
tingens förmåga att hålla undan fel typ av besökare och därmed skapa ordning 
återfinns i en annons för WC-myntautomater publicerad i nr. 4 1974. ”Okynnesbe-
sök, sabotage, nedsmutsning minskar med en WC-myntautomat” lovar annonsen 
(Sanibox AB 1974, s. 58). 

Nilsson diskuterar med utgångspunkt i en artikel av Lis Krumbach publicerad i 
tidskriften Bibliotek i samhälle (Bis) nr. 14-15, 1971, tanken med denna typ av 
öppna bibliotek, där ”alla aktiviteter och material bör integreras till en helhet som 
utgör en för barn lockande miljö”, en tanke som Nilsson är kritisk till: ”Jag tror att 
detta är rätt omöjligt att genomföra i ett familjebibliotek, där man hela tiden har 
att ta hänsyn till de vuxna” (Nilsson 1972, s. 262). Istället förordar hon fler olika 
rum för barn med olika funktioner, t.ex. ett för läsning, ett för bullrig lek och ett 
för musik. Anledningen till att störningsproblemen uppstår finns alltså inte hos 
barnen och deras beteende, även ett bullrigt beteende är accepterat, problemet har 
istället sin grund i att lokalerna inte är anpassade efter barnens behov av att bullra 
ibland. 

Nilssons krav på en funktionsseparering av bibliotekslokalerna får medhåll i en 
artikel i BBL nr. 14, 1972, där Per Beijer dömer ut tanken med familjebiblioteket, 
med ett rum för alla åldrar och ”dess olösliga ordningsproblem” som föråldrad 
(Beijer 1972, s. 352). Beijer arbetar på folkbiblioteket i Ronneby, som då nyligen 
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fått nya lokaler, och han skriver att de i planeringen av dessa ”lika litet [ville] ac-
ceptera den vanliga ’alla-stör-alla-lösningen’ som ålders-ghetto-tanken’” (Beijer 
1972, s. 352). Tydligare än så kan nog inte lokalernas utformning på ett språkligt 
plan knytas till störningsproblematik. Vad Beijer och de andra i Ronneby istället 
lyckades åstadkomma är inte lika tydligt, men utsagorna om vad de ville undvika 
är intressanta nog. Även i Sollentuna låg byggandet av ett nytt bibliotek i startgro-
parna ungefär samtidigt som Ronneby. En av arkitekterna bakom utformningen, 
Anders Hamrin, ger i BBL nr. 5 1973 en presentation av planerna, han skriver att 
de ”kan ses som en modifierad lösning av det öppna familjebiblioteket där verk-
samheter som ur störningssynpunkt innebär problem för omgivningen förlagts till 
slutna rum” (Hamrin 1973, s. 94).  

Jämförs problemen i exemplet från Jönköping med de som man velat undvika i 
Ronneby och Sollentuna syns stora likheter i det att man ifrågasätter öppenheten 
som princip, också lösningarna tycks vara ungefär desamma. Skillnaden är att det 
i utsagorna i reportaget från Jönköping finns ett mått av förvåning över att pro-
blemen har uppstått. Två år senare verkar synen på det öppna familjebiblioteket ha 
svängt, och den benämns som föråldrad och i behov av modifiering. Det tycks 
fortfarande ses som en bra idé, eller åtminstone en vacker tanke, men dess goda 
intentioner om ett öppet rum för alla är i behov av att stöttas upp av flera små rum 
för alla olika typer av besökare. Kanske är det något som har hänt i hela samhälls-
debatten, jag nämnde tidigare en möjlig ideologisk tolkning av kritiken mot skivor 
på biblioteken, och denna tolkning kan vara relevant även för kritiken av familje-
biblioteket. Kritiken mot familjebiblioteket och dess mångfald av aktiviteter 
kommer vid den här tiden från flera håll. Jan Myrdal talar i ett anförande han höll 
i Norrköping den 19 juni 1973, och som återges i BBL nr. 11 samma år om sina 
upplevelser från ett besök på biblioteket i Luleå: 

Det var aktivitet på biblioteket. Ungdomar arbetade med lera. Det är i och 
för sig utmärkt att ungdomar arbetar med lera. Men jag begrep inte varför 
det skulle ske på biblioteket dit folk går för att få läsa i fred. […] I bibliote-
ket kunde ingen läsa ostört. Tidningarna i läsrummet var kladdiga. Jag anser 
inte att detta är progressiv kulturpolitik (Myrdal 1973, s. 190-191). 

Myrdals kritik ska visa sig återkomma drygt tio år senare, och då vara i stort 
sett oförändrad. Det är intressant att notera Myrdals position i förhållande till and-
ra som uttalar sig i frågan. Han är dels en auktoritet, i och med sin uppburna status 
som författare och intellektuell, men samtidigt rör han sig på biblioteket som en 
besökare, och det är om sina upplevelser som besökare på ett folkbibliotek han 
talar i Norrköping 1973. Han har därmed inte en position som påminner om den 
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som exempelvis bibliotekschefer eller politiker har, utan en författares subjektspo-
sition.  

Synen på det öppna biblioteksrummet som knutet till ett bredare spektra av ak-
tiviteter i och med familjebiblioteket, och i förlängningen som en skapare av 
oordning och störningar är intressant i förhållande till Foucaults teorier som över-
vakning och disciplin. I hans bild av Panoptikon är varje individ visserligen åt-
skild, men bortsett från den skillnaden har familjebiblioteket med sina öppna och 
lättövervakade ytor mycket gemensamt med det (Black 2001, s. 74). Här hade 
med lätthet en kultur av disciplinering och övervakning kunnat gro, när både bib-
liotekets personal och dess besökare i varje ögonblick kan övervaka och passa på 
varandra för att se till att de ofta outtalade ordningsreglerna ska följas, men som 
Black påpekar innebär de system för övervakning som biblioteken bidrar till och i 
viss mån utgör både en förmåga till disciplinering och emancipation (Black 2001, 
s. 74). Vi kan se i utsagorna att denna självdisciplinering visserligen uppfattas som 
en vacker tanke, men att den inte verkar fungera tillfredsställande. På de bibliotek 
som inte uppges ha några större problem med störanden har man istället strävat 
efter att samtala och skapa kontakt med besökarna, och ta deras behov i beaktande 
när man utformar bibliotekets miljö och tjänster.  

3.6 Familjens problem och bibliotekets problem 

I en artikel i nr. 17, 1974 bemöter Bianca Bianchini, sedan 1971 avträdd stads-
bibliotekarie i Norrköping, kritik mot det nya stadsbiblioteket i samma stad som 
riktats från hennes efterträdare Thord Plænge Jacobson. Bianchini citerar en arti-
kel i tidningen Form, nr. 7, 1972 där Plænge uttalat sig:  

Men bakom bibliotekslandskapet, ligger förutom flexibilitetsprincipen också 
idén om familjebibliotek, där man rivit väggarna mellan vuxenavdelningen 
och barn- och ungdomsbiblioteket. I och med det, menar Plænge, blir famil-
jens problematik också bibliotekets, generationsmotsättningar accentueras 
genom att generationerna stör varandra” (Bianchini 1974, s. 302). 

Här knyts återigen det öppna familjebiblioteket till oordning och störande över 
generationsgränserna. Intressant att notera är Plænges betoning på att familjen i 
sig innebär problem, och att den tidigare uppdelningen av bibliotekets verksamhe-
ter kunde ge konflikten en respit – något som inte blir möjligt i det konfliktvänliga 
familjebiblioteket. Fram mellan raderna träder onekligen en intressant bild av 
både familjelivet och folkbiblioteket. Plænges position som stadsbibliotekarie är 
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också intressant, tidigare har personer i hans position tenderat att ha överseende 
med eller inte ens erkänna problem med ordningsstörningar, men Plænge ser dem 
tydligt. Möjligen i ett försök att distansera sig från sin företrädare. 

Några år senare, i nr. 1 1982 skriver Håkan Håkansson och Kerstin Håkansson 
en artikel om erfarenheterna de fått av att möblera om på Emmaboda bibliotek, 
där Håkan fram till strax innan att artikeln skrevs arbetat som chef, och Kerstin 
som vid publicering arbetar kvar som barnbibliotekarie. De har i samband med att 
biblioteket fått nya lokaler provat idén med att låta barn-, vuxen- och ungdomsav-
delningarna smälta samman. Idén uppstod i och med att den nya lokalen var svår 
att dela in i olika sektioner, och ”[p]åverkade av den diskussion som pågick i 
massmedia om uppdelningen av människor p g a ålder började vi fundera över 
nödvändigheten av att ha biblioteket uppdelat i olika rumsliga avdelningar” (Hå-
kansson & Håkansson 1982, s. 12). Deras erfarenheter av att sammanföra alla av-
delningar är enbart positiva: 

Barn och vuxna finns nu – på grund av böckernas placering – i hela bibliote-
ket och man bemöter varandra med hänsyn och ömsesidig respekt. Visst har 
ungar försökt leka kurragömma och visst har en och annan diskussion hörts, 
men de är rena undantag. […] Ungdomar som vill ha biblioteket som vär-
mestuga gör sig inte besvär – här finns inget naturligt hörn där de kan isolera 
sig (Håkansson & Håkansson 1982, s. 13). 

Det Emmaboda bibliotek har infört kan man, något tillspetsat, säga är en mer 
renodlad form av ett familjebibliotek än vad som tidigare funnits. Tanken om att 
alla besökargrupper ska kunna samlas i samma lokaler, så som en familj i ett hem 
gör, är densamma, bara driven till sin spets. Att detta harmoniska vardagsrum ock-
så lyckas stänga ute alla besvärliga tonåringar ses som en positiv effekt, även om 
det gör liknelsen med hemmet och familjen något obehaglig.  

Familjebibliotekets likheter med Panoptikon-fängelset blir här kanske ännu 
tydligare än innan. Det faktum att alla besöksgrupper blandas skärper kraven på 
ordning, alla måste vara lika tysta för att ingen ska störas, och disciplingeringen 
flyttar därmed ned på golvet, från att vara en relation mellan bibliotekarien och 
den enskilda låntagaren, till att vara ett nät som spänner mellan samtliga besökare. 
Varje störande snedsteg blir synligt för alla, och alla måste därmed vara på sin 
vakt hela tiden för att inte störa omgivningen och bryta mot reglerna. Denna typ 
av styrning, som verkar utan tydliga instruktioner, utan mer lutar sig mot självkon-
troll, beskriver Bosse Jonsson i sin avhandling Medborgaren och marknaden 
(2003). Han skriver att den styrningsmentalitet syftar till att ”[b]esökarna ska sty-
ras att styra sig själva” (Jonsson 2003, s. 31). Varför tycks detta fungera i Emma-
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boda, men inte i Norrköping eller Jönköping? Emmaboda bibliotek utgör här allt-
så ett märkligt undantag, för som vi tidigare kunnat se blev idén om familjebiblio-
teket allt mer övergiven under 70-talet. Argumentationen är till stora delar den 
samma som tidigare, man talar om biblioteket som ett kommunens vardagsrum 
och vikten av god planering, men med den skillnaden att formatet har tagit ett steg 
till i sammanhållningen. Och i denna nya skrud verkar idén accepteras, åtminstone 
lokalt. Kanske ligger svaret i storleken, Emmaboda är ett litet samhälle, och bibli-
oteket tycks också det vara relativt litet. Förutsättningarna att få användarna at 
styra sig själva ökar troligen med det lilla samhällets ökade sociala kontroll och 
den lilla biblioteksrummets överblickbarhet. 

Begreppet familjebibliotek är intressant. Att det är familjen som betonas strider 
mot den statsindividualistiska tanken som präglade välfärdsårens ideologi, en ide-
ologi som också familjebiblioteket är en del av. Andra sätt att benämna det hade 
varit tänkbara, med tanke på att öppenheten tycks ha varit så karaktäriserande för 
det hade exempelvis det öppna biblioteket kunnat vara en term man kunnat an-
vända, eller kanske allåldersbiblioteket. Familjen blir också i flera av utsagorna 
knuten till konflikter och motsättningar. Det betonas heller inte att familjen som 
helhet ska besöka biblioteket tillsammans, det är snarare så att familjen blir en 
symbol för att personer av alla åldrar kan besöka biblioteket. Väl där tenderar man 
sedan dela in dem i olika åldersgrupper, med olika behov och så småningom med 
krav på skilda lokaler för att tillgodose dessa behov. Det tycks som att den familj 
som ska besöka familjebiblioteket snarare är en metafor i samklang med folk-
hemmet. De som bor i ett hem är en familj, om hela nationen är ett folkhem blir 
följaktligen alla del av samma familj. För denna familj finns familjebiblioteket. 
Om det är så metaforen är tänkt att fungera blir benämningen familjebibliotek än 
märkligare, vad skiljer den i så fall från folkbiblioteket? Är det betoningen på 
barns och ungdomars rätt till biblioteksverksamhet? Möjligen. Begreppet familje-
biblioteket lyckas på en och samma gång upplösa familjen som enhet, och göra 
den till en central metafor för samhället. I familjebiblioteket delas först familjens 
medlemmar upp i olika grupper med olika intressen, sedan tillgodoses alla dessa 
intressen efter en jämkande förhandling mellan grupperna, för att slutligen kunna 
samsas i det gemensamma biblioteket.  
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3.7 Sammanfattning av den materiella diskursen 

Den materiella diskursen dominerar i materialet från 60-talets slut till 70-talets 
mitt. Den finns sedan kvar en bit in på 80-talet, men har inte samma hegemoniska 
ställning.  

Som vi har sett är det centrala tecknet, nodalpunkten, inom den materiella dis-
kursen planering. Planering kan här betyda en mängd saker, allt från möblering av 
bibliotekets olika avdelningar till utformningen av nybyggda förorter. Det är kring 
planering som hela diskursen kretsar: i Charlotte Brattströms rapport från barn- 
och tonårsgrupps årsmöte i Jönköping 1970 ställs exempelvis det felplanerade 
biblioteket, som skapar irritation mellan besökarna oavsett hur hög bemanningen 
är, mot det välplanerade biblioteket där allas behov tillgodoses. Hur det välplane-
rade biblioteket ser ut råder det delade meningar om, i Emmaboda verkar en pla-
nering i enlighet med det mycket öppna familjebiblioteket fungera i Panoptikon-
anda, men i många andra utsagor målas öppenheten upp som orsaken till störan-
det. Där ropar man istället på separering av bibliotekets olika funktioner, och un-
der 70-talet har också antalet funktioner på folkbiblioteket ökat (Hedemark 2009, 
s. 151). Tanken hos dem är att om alla olika ålders- och besökargrupper bara kan 
få varsitt utrymme på biblioteket så slipper de hamna i konflikt med varandra. 
Åter andra anser att biblioteket måste planeras i en förhandling med besökarna där 
allas behov tillgodoses. Planering är därmed ett element, ett tecken vars betydelse 
inte helt har fixerats, trots det är det helt centralt. 

Ett annat privilegierat tecken i den materiella diskursen är öppenhet, som ställs 
mot separering. Kollektivets förmåga att disciplinera sig självt ställs mot de en-
skilda gruppernas behov av att använda biblioteket på just sitt sätt. Gemensamt för 
båda sidor i den konflikten är dock att man talar om grupper, inte individer.  

Öppenhet är ett intressant begrepp, och precis som planering utgör det ett ele-
ment i diskursen eftersom att det råder motsättningar i tolkningen av det. För vissa 
står det för frisk luft, trivsel och en gemenskap som skapar ordning. Detta kan sä-
gas vara ett typiskt modernistiskt resonemang. Mot denna uppfattning står en 
tolkning av öppenhet som ett begrepp som står för gränslöshet, obehag och kon-
flikt. Subjektspositionerna i diskursen är personer som arbetar på bibliotek, biblio-
tekschefer, arkitekter, författare, besökare på biblioteken, och inte minst tonåring-
ar. Tonåringarna beskrivs i princip bara utifrån andra subjektspositioner, de blir 
omtalade men aldrig uttalare. Ofta beskrivs de som ett problem, tonåringar tycks 
utgör merparten av de ordningsproblem som diskuterats i materialet, bara i vissa 
fall tyder utsagorna på att personer knutna till de övriga subjektspositionerna ser 
någon anledning att tala med tonåringarna, och det är intressant att notera att inte 
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ens i artiklar skrivna av de som betonar vikten av samtal med tonåringar för att 
lösa ordningsproblemen kommer de själva till tals.  

Gemensamt för alla utsagor är dock ett: ordningen eller oordningen på biblio-
teket beror på hur det har utformats och på vad det erbjuder, kort sagt på materiell 
beskaffenhet.  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4. Social diskurs 

Vid sidan av – och som en utmanare till – den materiella diskursen fanns under 
70-talet en social diskurs. Inom denna betonades olika typer av sociala frågor som 
grund till störande beteenden på biblioteken. Det gemensamma objektet för utsa-
gorna inom den sociala diskursen är de sociala orsakerna som ligger bakom stö-
rande beteende på biblioteken, och strukturen utgörs av reportage och artiklar 
publicerade i BBL mellan 1970 och 1984, men de flesta utsagorna publiceras un-
der 70-talet. Viktiga begrepp inom den är tonåringar, som här framstår som när-
mast synonymt med problem, och social situation, sociala problem, etc. som an-
vänds som samlingsnamn för en lång rad problem, alltifrån alkoholmissbruk och 
arbetslöshet till de problem som uppstår när båda föräldrarna arbetar och det inte 
finns fritids. Ett annat centralt begrepp är förort, det är hit till de nybyggda föror-
terna problemen knyts, och en besvikelse över att välfärdssamhället inte har lyc-
kats skapa jämlikhet och drägliga förhållanden för de socialt utsatta anas. 

 Subjektspositionerna är, precis som inom den materiella diskursen, främst per-
soner som arbetar på bibliotek, men också journalister som arbetar på BBL, en 
position som tycks spela en viktig roll i denna diskurs. Intressant att notera är att 
tonåringarna själva, de som i allmänhet tillskrivs alla de störande egenskaperna, 
inte kommer till tals i diskursen. En central komponent i den sociala diskursen är 
att förklara ordningsproblem med dålig kontakt mellan personal och besökare, och 
problemen som beskrivs kretsar i allmänhet kring socialt utsatt ungdom i förorter. 
Nodalpunkt i diskursen är social situation och sociala problem, och till skillnad 
från inom de materiella dikursen råder inte samma grad av konflikt kring det cen-
trala tecknet. Den sociala situationen befinner sig på en skala mellan dålig och 
rent bedrövlig, det är alla utsagor i diskursen överens om, och de är också överens 
om att det är de sociala problemen och den sociala situationen som leder till pro-
blemen med störande beteenden på biblioteken.  

4.1 Rapporter från förorterna 

I BBL nr. 14 1973 finns en lång artikel med titeln ”Rapport från förorten”. Det 
anges inte vilken förort, utan tvärtom betonas det att rapporten är giltig för flera 
förorter: ”Detta är en rapport från en verklighet som många kan känna igen, en 
förortsfilial (vilken som helst) där ett ungdomsgäng kan vålla stora problem” (Rå-
dahl 1973, s. 253). Det är svårt att förstå om reportaget skildrar en faktisk verklig-
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het eller om det är ett försök till sammanfattning och tolkning av en problematik 
som finns på flera bibliotek. Tonen i artikeln är sådan att det inte kan uteslutas att 
rapporten i princip är att betrakta som en fiktionsberättelse, om än baserad på fak-
tiska händelser. Inledningen slår an den allvarliga, men också gestaltande tonen: 

1970. Det var den hösten vakten togs bort. På 50-talet expanderade förorten. 
Människor flyttade dit. Biblioteket invigdes 1960. Det var utan barn- och 
ungdomsavdelning till 1968. Förorten var utan fritidsaktiviteter fram till 
1960. Mest var den ökänd för buslivet kring centrumtorget. Förortsgänget 
avlöste de två tidigare gängen 1968 (Rådahl 1973, s. 253). 

Rådahl beskriver hur ett ungdomsgäng sätter skräck i en hel förort och terrori-
serar dess bibliotek: ”förorten upplevde hur olösta sociala problem drabbade ung-
domsgrupper. Misshandel, slagsmål med cykelkedjor och checkbedrägerier var de 
synliga bevisen” (Rådahl 1973, s. 253). Inne på biblioteket ställde ungdomarna till 
allmän oreda, rökte och drack öl. Kontakten mellan bibliotekspersonal och ung-
domarna uppges ha varit dålig och präglats av misstänksamhet, och efter att bibli-
otekspersonalen tagit kontakt med skolan visade det sig att även de haft problem 
med samma ungdomar (Rådahl 1973, s. 253). Ungdomarna beskrivs av en krimi-
nalinspektör som citeras i artikeln som: ”Vi har en klick som driver, utan jobb och 
tydligen också har mycket dålig kontakt med sina föräldrar. Tråkiga hemförhål-
landen” (Rådahl 1973, s. 254). För att stävja problemen anställdes två ungdomar 
ur gänget som aktivarier. Deras uppgift var att aktivera barn och ungdomar och få 
dem att använda bibliotekets medier, samt att ha uppsikt över bibliotekets material 
och lokaler. Rådahl skriver att: 

De sökte kontakt med oss och vi såg möjligheten att utnyttja deras kapacitet. 
Ungdomarna var för tillfället arbetslösa. Vi anställde dem. Genom att arbeta 
med bibliotekets personal fick vi kontakt med en grupp de förut inte förstått 
(Rådahl 1973, s. 254).  

I detta citat återfinns två av de tecken som är mest utmärkande för den sociala 
diskursen: dels kontakt, och dels, något mindre tydligt just i detta exempel, men 
ändå närvarande, är arbetslösheten. ”Ungdomarna var för tillfället arbetslösa. Vi 
anställde dem.” Det skrivs inte ut att det var p.g.a. att de var arbetslösa som de 
befann sig i den socialt utsatta situationen, men det ligger inte långt under ytan. 
Hade det inte ansetts som intressant information i sammanhanget hade det inte 
tagits upp av artikelförfattaren. Försöket med aktivarier visar sig vara ett steg 
framåt för biblioteket, men med den bieffekten att ”den sociala situationen utanför 
biblioteket blev sämre för gänget” (Rådahl 1973, s. 254). 
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Efter upptrappningen av problemen lyckades man komma fram till en lösning. 
Ungdomarna i gänget får börja i en studiecirkel, som anordnas av Fritidsnämnden, 
Kulturnämnden och ABF i samverkan. Målen för studiecirkeln var språklig trä-
ning och att motivera för vidare studier. Resultatet blev lyckat, om än inte perfekt: 

Gänget störde inte kommundelens institutioner under senvåren. Det blev en 
lugn sommar och en dräglig höst. De flesta i gänget har haft arbete. Två 
ungdomar har lämnat gänget. Ungdomarnas kriminella beteende kvarstår. De 
använder fortfarande beroendeframkallande medel (Rådahl 1973, s. 255). 

Som en mer lyckad del i cirkelns resultat lyfts av Rådahl fram att ungdomarna i 
gänget började låna böcker på biblioteket. Vilka böcker de läste och uppskattade 
redovisas också i artikeln. I en avslutande reflektion och sammanfattning av erfa-
renheterna skriver Rådahl att:  

Filialernas disciplinproblem är i grunden sociala problem. Ungdomarna kla-
rar inte av tolkningen av den mångtydiga verkligheten på grund av deras ef-
tersatta kunskaps- och erfarenhetsuppfattningar. De förstår inte vad ett bibli-
otek är och hur man bär sig åt på ett bibliotek. Ingen har heller talat om för 
dem vad det är eller hur man bär sig åt. Gör de en felhandling körs de ut. När 
de kommer tillbaka slår de sönder biblioteket. (Rådahl 1973, s. 256). 

Här finns en intressant koppling till Foucaults teori om att makt utövas i sidled 
och via nätverk, snarare än ovanifrån. Försöken med att anställa vissa av ungdo-
marna för att använda dem som ett slags spridare av ordning inom gruppen visar 
på detta. Så även formuleringen om att ingen talat om för ungdomarna hur de ska 
uppföra sig på biblioteket. Den informationen förväntas inte förmedlas av biblio-
teket själva eller någon annan auktoritet, utan den borde ha framgått ändå. Den 
pedagogiska styrningsmentalitet som Jonsson beskriver, och som nämndes här 
ovan, har inte fungerat här (Jonsson 2003, s. 31). När detta inte har fungerat age-
rar biblioteket inte genom att med tyngd i sin ställning som offentlig institution att 
förklara detta för dem, utan de väljer att gå vägen via valda delar av ungdomarna 
själva, för att skapa lugn via deras nätverk. Ett nätverk som i och med de s.k. akti-
variernas uppdrag förvandlas från ett socialt nätverk till ett maktmedel.  

En liknande situation beskrivs av samme Hans Rådahl i något kortare ordalag i 
en rapport från SAB:s Folkbibliotekssektions andra konferens om tonårsfrågor i 
Borås i nr. 7, 1975. Rapporten är skriven av signaturen JN, men Rådahl citeras när 
han berättar om ett projekt i stadsdelen Sjöbo i Borås. Också här är sociala pro-
blem ett centralt tema, och återigen försöker man lösa problemen med hjälp av en 
studiecirkel. Det som talar för att det är två olika situationer, och inte samma pro-
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blem i ny oanonymiserad version som beskrivs, är bland annat att det som disku-
teras i Sjöbo-gruppen är grammofonskivor och böcker ungdomarna själva fått väl-
ja. I det tidigare exemplet låg cirkelns studiematerial närmare en ordinär skolas. 
Här nämns heller ingenting om att lära ungdomarna att disciplinera sig, och resul-
tatet verkar heller inte ha varit lyckat: ”[p]åfrestningarna var stora och komplika-
tionerna många. Så småningom upplöstes gruppen” (JN 1975, s. 124). Exakt vil-
ken yrkesroll Rådahl hade på biblioteken är oklart, men att han arbetade där är 
tydligt. I de båda fallen rör det sig om filialer i förorter, så tanken att Rådahl skulle 
varit föreståndare för filialerna är inte osannolik. Han tycks åtminstone ha haft en 
central roll i de båda organisationerna och varit väl insatt i verksamheterna. Det 
framstår även som att det är han personligen som haft kontakt med andra institu-
tioner och organisationer. 

Anna-Greta Virdborg beskriver i en artikel i nr. 2 1976 en situation som låter 
märkligt samtida: ”Vi läser om personal på bibliotek, som vägrar arbeta på kvälls-
tid utan vakt och som vill strejka tills ungdomsproblemen lösts av berörda 
parter” (Virdborg 1976, s. 21). Biblioteket där Virdborg själv arbetar, Lindome 
filialbibliotek i Mölndals kommun, har enligt artikeln haft stora problem med 
ungdomar som stört besökare, rökt i läsrummet, stulit skivor och varit allmänt 
provocerande i sitt beteende. Huvudorsaken till detta ser Virdborg i att fritidsgår-
den inte hållit öppet i tillräcklig utsträckning:  

Under hösten 1975 hade vi nya problem med ungdomar på biblioteket. De 
kom till oss de kvällar fritidsgården var stängd. De begärde att få ha gården 
öppen varje kväll, så att de skulle kunna ha något ställe att vara på. Hos oss 
var de allmänt störande, provocerande både mot låntagare och personal 
(Virdborg 1976, s. 22). 

I en lång resonerande avslutning av artikeln diskuterar Virdborg vilket ansvar 
och vilka möjligheter att agera som olika instanser i samhället har för att lösa situ-
ationen. Hon skriver att polisen visserligen är bra att ta till ibland, men ser dem 
inte som en lösning. Allmänheten och politikerna har däremot inte tagit sitt ansvar, 
Virdborg skriver:  

På slutet när jag var nästan desperat attackerade jag låntagare jag visste var 
politiker och bad dem: ”Se här hur vi har det. Varför kan man inget göra? 
Varför skriver inte allmänheten insändare om hur bråkigt vi haft det på bibli-
oteket, varför tror de bara att det är en fråga om att köra ut besvärliga ung-
domar från biblioteket?” (Virdborg 1976, s. 23) 
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Och Virdborg har ett svar på sina egna frågor, ett svar som måste ha gjort i ett 
välfärdssamhälle med en självbild av social jämlikhet och allmän progressivitet: 
”Orsaken måste vara den sociala skiktningen bland våra låntagare. De som van-
ligtvis är våra låntagare känner inte till de här problemen och de vill inte känna till 
dem” (Virdborg 1976, s. 23). 

4.2 En trivselstuga i Sundbyberg 

I nr. 10 1970 skriver Gunder Andersson ett reportage från ett barnbibliotek i 
Sundbyberg. Andersson är under de här åren en återkommande skribent i BBL, 
men representerar ändå en lite ovanlig subjektsposition i det här sammanhanget, 
nämligen journalistens. Många av de som kommer till tals i tidningen är annars 
yrkesverksamma på bibliotek eller på annat sätt relaterade till verksamheten, men 
Gunder Andersson utgör ett exempel på en person som är knuten till BBL som 
journalist snarare än som biblioteksperson. 

Barnbiblioteket i Sundbyberg är en plats dit ”[m]ånga återkommer dag efter 
dag och tillbringar hela eftermiddagarna”, något som förklaras dels med att alter-
nativen är få: ”omgivningen är trist och tråkig eller rent av farlig, och erbjuder få 
möjligheter till lek eller andra aktiviteter. Ofta är det också så att föräldrarna arbe-
tar och inte är hemma” (Andersson 1970, s. 274). Orsakerna till att barnen över 
huvud taget är på biblioteket anges alltså i termer som befinner sig både inom den 
sociala och den materiella diskursen, men den sociala aspekten tycks väga tyngre. 
Andersson skriver att det 

  
antyds att många barn har en nyckel i ett snöre kring halsen. För dem blir 
biblioteket en trivselstuga, en oas där de både blir omhändertagna, kan leka 
och få stimulans. Detta är en ganska ny funktion för biblioteket, och ovant 
för båda parter till en början (Andersson 1970, s. 274). 

Begreppet trivselstuga är intressant. Ett återkommande begrepp i diskussionen 
om ordningsfrågor på folkbibliotek är värmestuga. Det används som ett slags anti-
tes till vad biblioteket ska vara, som i exemplet med Tomas Söderhjelms sarkas-
tiska insändare i nr. 14, 1975: ”Och ett pinsamt inslag när samhällets baksidesbarn 
börjar komma för att få lite värme och musik – biblioteket är ju ingen värmestuga. 
Punkt slut” (Söderhjelm 1975, s. 250), eller i Kerstin Nilssons artikel om Bricke-
backen i Örebro, citerad i kapitlet om den materiella diskursen.  
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Åke Bergman ger i nr. 1 1979 ”en intresserad och aktiv låntagares kritiska syn 
på utvecklingen vid folkbiblioteken” (Bergman 1979, s. 5). Genom att tala från en  
låntagares subjektsposition delar han Anderssons funktion av att komma utifrån 
och kommentera biblioteken. Den utveckling Bergman beskriver präglas av mins-
kade öppettider, minskad bemanning, och nedskurna inköpsanslag. Nedskärning-
arna medför att biblioteken görs om till ”kommunala värmestugor där det finns 
möjligheter att prata bort en stund med en kompis eller lyssna på en häftig skiva, 
eller lämna in sitt barn för förströelse” (Bergman 1979, s. 5). Här återkommer allt-
så skräckbilden av det förfallna folkbiblioteket som blivit en värmestuga. ”Biblio-
teksfolket har kapitulerat, och i stort sett utan strid” (Bergman 1979, s. 5). Vär-
mestugan är en plats dit man kommer bara för att vara, därför att man inte har nå-
gon annanstans att gå. Svensk ordbok (SO) definierar värmestuga, utöver ”upp-
värmd stuga där man kan värma sig t.ex. vid skidåkning” även som ”bildligt om 
lokal som används som uppehållsställe (och plats för social gemenskap) utan att 
vara avsedd för det” (Värmestuga, 2009). Detta strider mot bibliotekariernas syn 
på biblioteket som en plats för bildning, kultur och läsning. Samtidigt stämmer 
bilden av folkbiblioteket som en plats där man uppehåller sig mest för att någon-
stans att vara väl in i den bild som Vestheim ger av folkbibliotekens förändringar:  

Folkebiblioteket får ein fleirsidig offentligheitsfunksjon ved at det både skal 
verne om retten til opplysning og informasjon og samtidig inkludere nye 
behov for offentlige tenester, som f.eks. retten til å opphalde seg fritt og utan 
vilkår i eit offentlig rom. Retten til å veta er eit klassisk demokratisk krav frå 
opplysningstida, mens retten til å opphalde seg fritt i det offentlige rommet 
er skapt av det seinmoderne samfundet (Vestheim 1997, s. 95). 

 När Andersson beskriver biblioteket som en trivselstuga, och inte som en vär-
mestuga tar han ett steg i riktning mot att acceptera denna nya rättighet. Han gör 
det genom att bryta upp den etablerade termen och ger den en ny klang, och en 
något mer positiv laddning. Det beskrivs visserligen inte som något helt bra, mer 
som en acceptabel lösning på ett svårt problem: ”Detta är en ganska ny funktion 
för biblioteket, och ovant för båda parter till en början” (Andersson 1970, s. 274). 
En värmestuga ska biblioteket absolut inte vara, men en trivselstuga? Ja, låt gå då, 
tycks Andersson säga. 

Möjligen kan Anderssons samhälleliga och sociala perspektiv på frågan, snara-
re än det mer vardagligt praktiska som finns inom den mer biblioteksinterna mate-
riella diskursen knytas till Anderssons subjektsposition som journalist. Att tolka 
situationer ifrån ett social och samhälleligt perspektiv faller sig troligen mer natur-
ligt för en journalist än för en person inom biblioteksbranschen.  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4.3 Fel typ av tonåringar  

Skildringar av tonåringar på bibliotek som ett problem är ett återkommande 
tema i BBL under 70-talet och tas också upp i en rapport från SAB:s barn- och 
tonårsgrupps årsmöte i Jönköping 1970, publicerad i BBL nr. 7-8 samma år. Jag 
citerade den även i kapitlet om den materiella diskursen, men flera av utsagorna 
kan sorteras in i den sociala diskursen. I rapporten redogör Charlotte Brattström 
för vad som diskuterades i mötets s.k. bikupor. Rapporten återger flera kortare ut-
sagor som inte sällan motsäger varandra. Angående störningsproblematik sägs 
bl.a. att  

– Vilka är det som kommer till ett familjebibliotek? Jo, det är tonåringen som 
busar, det är småbarnsmamman med babyn och 3-åringen som kilar iväg. 
Vad behöver vi då? Vi behöver barnvakt och vi behöver utkastare 
– Tonåringarna är ett irritationsmoment, men det behövs inte utkastare som 
tar hand om dem, utan pedagogiskt utbildad personal för denna grupp, som 
kräver mycket tid och uppmärksamhet (Brattström 1970, s. 261). 

I den första repliken tas problemen med familjebiblioteket upp, men tvärtemot 
vad som hävdats inom den materiella diskursen är det inte bibliotekets utformning 
som är problemet, utan dess besökare. Detta problem kan lösas endast genom att 
dessa besökare antingen vaktas eller slängs ut. Den andra utsagan säger visserli-
gen emot den första till viss del, men delar den socialt färgade analysen av pro-
blemet och argumenterar för att störande ungdomar bör tas om hand, på liknande 
sätt som Hans Rådahl beskrev i sin artikel från den anonyma förorten. En viktig 
skillnad mellan denna ståndpunkt och de som kommer till uttryck inom den mate-
riella diskursen är att här accepteras inte det störande beteendet, utan det ses som 
något som ska uppfostras bort. Det är också slående att tonåringar beskrivs som 
ett problem i sig. Några skötsamma tonåringar tycks inte finnas, och inte heller 
någon förståelse för eller acceptans av deras beteende. Ett svar på problematiken 
med irriterande tonåringar från den materiella diskursen hade kunnat vara att loka-
lerna behövde anpassas efter dem, eller att det var lokalerna som gav upphovet till 
deras beteende. 

I nr. 4 1978 redogör SAB:s tonårskommitté, bestående av Ulla Forsén, Kerstin 
Rydsjö och Eva Trotzig, för huvuddragen i rapporten man sammanställt om bibli-
otekens tonårsverksamhet. Redogörelsens inleds med en beskrivning av en tänkt 
situation med ett tonårsgäng som dundrar in på ett bibliotek och stör ordningen en 
stund tills de slagit sig ned med tidskrifter, serieböcker och musikskivor fram tills 
fritidsgården öppnar för kvällen. Kommittén frågar retoriskt om läsaren någon 
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gång hejdat ungdomarna och försökt prata med dem, och visat dem något passan-
de och intressant ur bibliotekets sortiment. 

Låter det ironiskt? Nej, det är allvar. För vilka skaffar vi allt det här BRA? 
Är det bara för dem som själva hittar det, och för dem som är lätta att prata 
med, som vi inte behöver vänta oss provokationer och fräcka flak ifrån? 
(Forsén, Rydsjö & Trotzig 1978, s. 69). 

Här visar sig något intressant. De tonåringar som hittills har trätt fram i materi-
alet är just de som tonårskommittén beskriver till en början, de stökiga gängen 
som bara kan lugnas med popmusik och serier, och allt som oftast måste köras ut. 
Ibland av polis. Men nu visar det sig att det, i och för sig föga förvånande, finns 
en annan grupp tonåringar, en grupp som är lätta att prata med och som hittar till 
de engagerande ungdomsromanerna på egen hand. Tonåringar som inte utgör nå-
got problem. Ändå är det de stökiga tonåringarna som har fått stå för hela bilden 
av tonåringar som grupp i så gott som hela det övriga materialet. Tonåringar i all-
mänhet har framstått som ett problem, exempelvis i Virdborgs artikel om situatio-
nen i Lindome, som fick rubriken ”Så klarade vi ungdomarna!”, som om ungdo-
mar per se är ett problem som måste klaras av. Som att det är ungdomar som är 
problemet, inte ett beteende som vissa ungdomar uppvisar. Eller i Brattströms re-
ferat från barn- och ungdomskommitténs möte i Jönköping 1970, där det även i en 
utsaga som visar viss förståelse för tonåringarnas situation konstateras att ”[t]onå-
ringarna är ett irritationsmoment” (Brattström 1970, s. 261). Att tonåringarna själ-
va inte kommer till tals i diskursen är ett problem, de och deras situation beskrivs 
endast utifrån och av människor som ser dem som ett problem i sig. Detta är en 
återkommande situation, där tonåringar beskrivs utifrån andras bild av dem, de 
stereotypiseras och tystas 

Lika problematiskt måste det sägas vara att alla de tonåringar som inte utgör 
något problem nämns inte. Bilden av tonåringar i allmänhet blir då bilden av soci-
alt utsatta och instabila tonåringar. Att det finns olika grupper av tonåringar antyds 
visserligen även av Virdborg när hon talar om den social skiktningen, och att de 
tonåringar som orsakar problem utgör en särskild grupp antyds också exempelvis i 
en lätt kåserande notis i nr 4 1975 där signaturen Haraldus skriver att 

De gamla och de nya biblioteken kan ha svårt att nå ungdomen. Det är ett 
problem lika stort som de underbemannade biblioteken – vilka ibland kan 
locka till sig vinddriven ungdom. Personalbristen gör i detta fall att ungdo-
marna kan ställa till skadegörelse. Lycklig den som finner den gyllene me-
delvägen igenom dessa problem (Haraldus 1975, s. 63). 
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Begreppet vinddriven ungdom har en vacker poetisk klang, något som passar 
bra in i den högstämda tonen i Haraldus notis, men det ska naturligtvis läsas som 
ett slags eufemism för de socialt utsatta tonåringar som nämnts i tydligare ordalag 
tidigare. 

Ytterligare en artikel som behandlar problemen med att fel typ av tonåringar 
söker sig till biblioteket är en artikel i BBL nr. 17 1973 med Biblioteken som ung-
domsgård som både rubrik och ämne. Detta nummer hade barn i biblioteket som 
tema. I artikeln beskriver Birgitta Kolmodin de förändringar det inneburit att bib-
lioteket i Malmberget fått nya lokaler: 

till en början såg vi det som mycket positivt att det kom många ungdomar 
som vi tidigare inte haft kontakt med. Men det visade sig snart att vi under 
kvällstimmarna fick svårbemästrade ordningsproblem som resulterade i att 
många vuxna låntagare drog sig för att komma (Kolmodin 1973, s. 311). 

Kolmodin förklarar vidare att det gamla biblioteket hade en avskild och enkelt 
överblickbar barnavdelning, men att denna lösning var personalkrävande. Ung-
domsavdelningen kunde p.g.a. detta bara vara öppen tre kvällar i veckan (Kolmo-
din, 1973, s. 311). De nya lokalerna har enligt Kolmodin gett nya problem: de 
”blev snabbt ett tillhåll för en grupp 10-13-åringar som uppenbarligen har större 
rörelsebehov än läsintresse” (Kolmodin 1973, s. 311). Hon beskriver även att de 
är ”medvetna om att flertalet av de oroliga barnen har sociala problem och alla är 
eniga om att inte avvisa dem från biblioteket så länge det inte finns någon annan-
stans för dem att ta vägen” (Kolmodin 1973, s. 311). Kolomodins utsaga kan sä-
gas balansera lite på gränsen mellan den materiella och den sociala diskursen, men 
jag bedömer det som att den nya, störande, gruppen besökares sociala problem 
lyfts fram som en tyngre vägande orsak till störandet än bibliotekets nya lokaler. 
De nya lokaler är mer inbjudande för gruppen, och det inte finns tillräckligt myc-
ket personal för att hålla dem lugna, men intrycket är att de hade varit lika ”oroli-
ga” oavsett plats. Nu är det bara en olycka att de hamnade just på biblioteket, och 
personalen har inte hjärta att köra ut dem, men de är heller tillräckligt många för 
att hålla ordning på dem. På den punkten är Kolmodin och Haraldus överens, det 
är personal som saknas. Några försök att följa Forsén, Rydsjö & Trotzigs råd om 
att försöka få dem att läsa en bok kan däremot inte identifieras i utsagan. De oro-
liga barnen utgör endast ett problem,  

I en krönika i BBL nr. 4, 1984 skriver Lena Skoglund, lektor vid Biblioteks-
högskolan i Borås, som bibliotekens förhållande till tonåringar: 
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Bibliotekens kärlek till tonårpubliken fluktuerar. Vi hade en kort förälskelse 
på 60-talet då många bibliotek inrättade speciella tonårsrum eller tonårshör-
nor. […] Många förortsbibliotek blev invaderade av ungdomsgrupper som 
verkligen utnyttjade biblioteket som sitt vardagsrum; hade det till träffpunkt, 
la fötterna på bordet, stampade takten till rockmusiken och spottade snus i 
taket (Skoglund 1984, s. 71). 

Skoglunds drastiska formuleringar och det vildsinta utnyttjandet av biblioteket 
från dessa nya tonåringars sida visar återigen att det finns två typer av tonåringar: 
de man vill locka till biblioteket, och de man helst vill slippa ha där. Att det är just 
till förorterna dessa problem med störande tonårsgäng knyts känns igen från tidi-
gare utsagor inom den sociala diskursen. Även om Skoglund inte nämner social 
utsatthet och fattigdom explicit framgår det tydligt att det inte är ungdomar i väl-
bärgade villaförorter som åsyftas. Den typen av förorter omnämns heller sällan 
som förorter. Sedan 60-talet har intresset för tonåringar svalnat, enligt Skoglund, 
och tonårsavdelningar har omvandlats till läsrum och resurserna har satsats på den 
s.k. slukaråldern, som ansetts ge ”bättre resultat på insatta resurser” (Skoglund 
1984, s. 71). En motrörelse finns dock, och utgörs enligt Skoglund av de uppsö-
kande verksamheterna:  

Till skillnad från den dominerande biblioteksideologin från 60-talet då man 
ville locka nya grupper till biblioteken har man under de senaste decennierna 
sökt upp de målgrupper man sagt sig vilja prioritera, utanför biblioteket. De 
nya tonårsbibliotekarierna har genom nära kontakt med fritidsgårdarna visat 
att tonårsverksamhet är möjligt (Skoglund 1984, s. 71). 

Att uppsökande verksamhet är en passande strategi för att nå ut till ungdomar 
är visserligen ingen ovanlig åsikt, och de uppsökande verksamheterna låg i tiden 
under 70-talet (Hedemark 2009, s. 151). Ändå är det något som fångar mitt intres-
se lite extra med denna utsaga: att med fetstil betona att ungdomarna då hålls ut-
anför biblioteket och framhålla detta som en styrka med metoden framstår som 
något mer anmärkningsvärt. Verksamhet riktad till ungdomar tycks vara ett nöd-
vändigt ont, och om den kan skötas utanför själva biblioteket är det en fördel. Då 
slipper man ha dessa snusspottande förortsbor allt för nära.  

4.4 Sammanfattning av den sociala diskursen 

Karaktäriserande för den sociala diskursen är en samstämmighet kring att när det 
finns problem med ordningsstöranden på ett bibliotek är orsaken sociala problem 
hos de störande besökarna. Nodalpunkt i diskuren är ordet social, som ingår i be-
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grepp som social skiktning, sociala problem och social utsatthet. Det är intressant 
att notera att innebörden av tecknet social aldrig diskuteras eller ifrågasätts, trots 
att det är ett begrepp med många möjliga tolkningar och eventuella (bi)betydelser. 
Andra centrala tecken är tonåringar/ungdomar och kontakt. 

Bibliotekets roll i förhållande till sina besökare med sociala problem kan se 
olika ut, många utsagor talar om vikten av att rikta verksamhet och uppmärksam-
het mot dessa socialt utsatta grupper, medan andra talar om hur man ska hålla dem 
borta från biblioteket. Den grupp som på något sätt vill hjälpa tonåringarna domi-
nerar dock diskursen. Hans Rådahls redogörelse från arbetet i den anonyma föror-
ten är ett bra exempel på detta, och även på den viktiga plats som begreppet kon-
takt har i diskursen. 

 Det är nästan uteslutande tonåringar som utgör problem enligt den sociala dis-
kursen, den enda som talar om en annan åldersgrupp är Kolmodin som beskriver 
problem med en grupp barn i ålder 10-13 år. Vid många tillfällen flyter utsagorna 
om problem med störningar samman med beskrivningar av tonåringar som ett 
problem i sig själva. Begreppet tonåringar eller ungdomar får inom den sociala 
diskursen en intressant betydelse. Den underförstådda betydelsen av en tonåring 
är en tonåring som skapar problem, främst med ett störande beteende. De bor i 
förorten, spottar snus och lägger upp benen på bordet, låter Skoglund oss förstå. 
Om tonåringar i tonåringar som inte utgör något problem för bibliotekets personal 
diskuteras, så betonas detta särskilt, som exempelvis i Forsén, Rydsjö & Trotzigs 
artikel. Denna uppdelning av begreppet tonåringar, i de som utgör ett problem och 
de som inte gör det, visar på en intressant aspekt av den sociala diskursen. Samti-
digt som mycket av ordningsproblemen förklaras med sociala orsaker, finns det 
ofta en otydlighet i mer exakt vad det störande och oacceptabla beteendet består i, 
och när det exemplifieras görs det genom schablonartade och stereotypa exempel 
på främst arbetarklassungdomars  beteenden. I många av utsagorna tycks det som 
att det störande beteendet är en klassfråga, inte bara genom att det är socialt be-
tingat, utan genom att de som uttalar sig helt enkelt stör sig på arbetarklassung-
domar per se.  
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5. Liberal diskurs 

Under 80-talet avtog flödet av artiklar där ordningsfrågor behandlades, och en 
uppfattning om att tystnad inte är ett krav tycks ha spridit sig. Utsagor som ger 
uttryck för detta formar sig till en diskurs som jag har valt att kalla den liberala 
diskursen. Liberal ska här förstås i betydelsen tillåtande, det är en diskurs inom 
vilken utsagorna inte ger utryck för att man ser några större problem med det som 
tidigare har setts som störande beteende, utan en överlag tillåtande attityd tycks ha 
varit den dominerande inställningen. 

Röster mot denna idé finns givetvis, och de kommer också till tals i BBL, men 
det huvudsakliga intrycket är att folkbibliotekssverige har övergett ordningsfrå-
gorna. De röster som kräver tystnad och ordning på landets folkbibliotek befinner 
sig i positioner utanför biblioteksbranschen. En stor skillnad mot 70-talets delade 
diskurser är att de flesta utsagor nu är del av samma diskurs, och att antalet utsa-
gor är betydligt mindre. Objektet för dem är mer diffust, disciplin och ordning är 
ingenting som upptar hela artiklar längre, och när det nämns framstår det som nå-
got gammaldags och udda. En intressant tendens särskilt under 80-talet är att de 
röster som vänder sig mot den tillåtande stämningen befinner sig i subjektsposi-
tioner utanför biblioteksprofessionen. Det rör sig dels om författare, men också 
om ungdomar som benämns som skinheads och som på flera sätt tycks utgöra ett 
undantag från den stora massan. Viktiga begrepp och centrala tecken är svåra att 
identifiera i den liberala diskursen, dels för att utsagorna är få och dels för att det 
mest betecknande är frånvaron av en problembild. Diskursen får därför identifie-
ras med hjälp av kritiken mot den, en kritik som kretsar kring att bibliotekets 
kärnuppgift är att tillhandahålla böcker och möjliggöra studier. Nodalpunkt för 
kritiken är tystnad, alla kritiska röster inom den liberala diskursen talar om tystna-
den och vill återställa den. Även om kritikerna kan anses stå utanför diskursen, 
väljer jag att inkludera dem i den eftersom att de så tydligt förhåller sig till diskur-
sen som helhet. Även om åsikterna går isär kretsar utsagorna kring samma tecken, 
och även verklighetsuppfattningarna tycks stämma överens, det är bara värdering-
en av situationen som skiljer dem åt. 
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5.1 ”Tystnadens kulturtempel! Man tar sig för pannan!” 

I en artikel publicerade i nr. 3, 1980 bemöter Boris Beltzikoff, redan då f.d. 
stadsbibliotekarie i Nacka men alltjämt flitig debattör i biblioteksfrågor, debattan-
grepp från flera olika fronter samtidigt. Hans utsaga utgör det första exemplet på 
den liberala diskursen, men är också tack vare sin tydlighet en bra presentation av 
den samma.  

Det är främst uttalanden som gjorts i och med en paneldebatt i Kulturhuset i 
Stockholm tidigare samma år som bemöts, men även argument från en rad debatt-
böcker och -artiklar från 60- och 70-talet hinns med. Beltzikoffs huvudsakliga syf-
te är att plädera ”för införande av en bibliotekslag och […] mot nedvärderingar av 
folkbibliotekens insatser under tidigare år” (Belzikoff 1980, s. 52). Beltzikoff be-
skriver Sven Hallonstens ståndpunkter, han citerar Hallonsten, och raljerar i viss 
mån: 

Först långt in på 60-talet, det vill säga då Hallonsten och hans jämnåriga sat-
te fart på biblioteken, började andarna vakna och tingen ändra sig. Men in-
nan dess var biblioteken ”inåtvända navelskådande institutioner med uppgift 
att låna ut böcker och ge information till den relativt lilla publiken, som var 
väluppfostrad nog att inte höja rösten i dessa tystnadens kulturtempel.” Tyst-
nadens kulturtempel! Man tar sig för pannan (Belzikoff 1980, s. 52). 

Att biblioteken innan 60-talets omvälvningar skulle ha varit några tysta tempel 
vänder sig Beltzikoff starkt emot. Hallonstens citat inbakat i Belzikoffs citat ger 
bilden av att 60-talet inneburit ett slags uppslysningstid, och en tid av mer liberal 
syn på tystnadskravet på folkbiblioteken, men detta håller Beltzikoff alltså inte 
med om, utan hans raljanta ton och avståndstagande ger snarare uttryck för att 
biblioteken redan innan dess var öppna och ljudnivåmässigt toleranta platser. Det 
är intressant att både Beltzikoff och Hallonsten tycks vara överens om att biblio-
teken ska vara tillåtande i fråga om ljudnivå, konflikten verkar snarare handla om 
vilken generation som var den första att uppvisa denna liberala inställning.   

På sidan efter Lena Skoglunds krönika, som analyserades här ovan, diskutera-
des frågan om störande ungdomar bör vara inuti eller utanför biblioteket vidare i 
en intervju med Agneta Sommansson, tonårsbibliotekarie i Södertälje och tidigare 
filialföreståndare i södertäljestadsdelen Hovsjö: 

Som ny bibliotekarie hamnade Agneta Sommansson som filialföreståndare i 
Hovsjö i Södertälje. Vägg i vägg låg fritidsgården, skola och en ljud- och 
bildverkstad. Ofta fanns ungdomarna på biblioteket, många högljudda och 
krävande (Blomberg 1984, s. 72). 
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Det beskrivs hur Sommansson snabbt tröttnade på de störande ungdomarna, 
och gick in till fritidsgården och sa till personalen där att de skulle hålla bättre 
kolla på ungdomarna. Deras svar förvånade Sommansson, de ansåg nämligen att 
det var de de gjorde: ”[d]et är ju samma ungdomar som vi har här inne på gården 
som också finns på biblioteket. Det är våra gemensamma ungar” (Blomberg 1984, 
s. 72). Detta kom att innebära ett uppvaknande för Sommansson med personal, 
och en vilja att samarbeta mer med fritidsgården och dess personal uppstod. Hur 
detta samarbete såg ut mer konkret nämns inte i artikeln, och inte heller hur meto-
derna för att arbeta med ungdomarna såg ut, trots att samarbete och metodfrågor 
lyfts fram som helt centrala för ett lyckat resultat. Att Sommansson till en början 
uppfattade tonåringarna som störande framstår i artikeln som ett resultat av att hon 
inte förstått att de är en del av hennes arbetsuppgift, och det verkar heller inte som 
att problemen upphört i och med samarbetet mellan biblioteksfilialen och fritids-
gården, utan resultatet verkar snarare vara att förväntningarna på vad som är ett 
acceptabelt beteende på biblioteket har förändrats hos personalen. Problemet med 
stökiga tonåringar beskrivs här helt annorlunda än i Skoglunds text. Om det enligt 
Skoglund fanns ett val att locka till sig tonåringar (med ett störande beteende) el-
ler inte, framstår det i Blombergs intervju med Sommansson som ett oundvikligt 
problem och något man helt enkelt blev tvungen att lära sig leva med. 

5.2 Kritik från författarhåll  

Den kritik Jan Myrdal framförde 1973, och som omnämndes på s. 39, åter-
kommer i i princip oförändrad form vid ett seminarium med de anställda vid Gö-
teborgs stadsbibliotek 1986. Berit Sjöberg ger BBLs läsare ett referat av Myrdals 
utsagor: 

Med läsron är det si och så. Gruppaktiviteter för barn med kladdlekar och 
högljudda sångstunder i lässalarna torpederar effektivt alla möjligheter till 
koncentrerad läsning. Till den tidiga folkrörelseprincipens tradition hörde 
tystnaden på biblioteken. Detta var inte den stora förtryckande tystnaden, 
utan läsro (Sjöberg 1986, s. 90). 

I den sista meningen gör Myrdal en distinktion mellan ”den stora förtryckande 
tystnaden” och läsron. Det är en intressant uppdelning, delvis för att det måste 
vara ganska svårt att avgöra karaktären av en tystnad, men i ännu högre grad är 
det en intressant distinktion om man ser den i ljuset av Foucault. Likheterna mel-
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lan det moderna folkbiblioteket, i synnerhet det till rummets form öppna familje-
biblioteket, och Foucaults bild av Panoptikon-fängelset har tagits upp tidigare. En 
av de bärande idéerna med familjebiblioteket är att öppenheten ska göra att besö-
karna disciplinerar sig själva. Foucault skulle se detta som ett uttryck för makt, 
men Myrdal gör det uppenbarligen inte.  

1987 invigdes ett nytt stadsbibliotek i Uppsala. Kerstin Ekman håller ett invig-
ningstal och för BBL:s räkning rapporterade Greta Renborg invigningen. Renborg 
nämner angående Ekmans tal att hon i det gav uttryck för ”förhoppning att tystna-
den och den intensiva spänningen, som är det intellektuella livets livsluft skall få 
utvecklas i det nya biblioteket” (Renborg 1987, s. 85). Ekmans tal publiceras även 
”mer eller mindre i sin helhet” (Ekman 1987, s. 86). Hon beskriver där sina min-
nen från 1950-talets Uppsala och dess stadsbibliotek och den kontrast detta ut-
gjorde mot universitetsbiblioteket, som hon då uppfattade som respektingivande, 
men svårt att känna sig hemma i: ”Jag minns så väl atmosfären i stadsbiblioteket 
nere vid Östra Ågatan; den vardagliga, lite gråa stämningen som kontrasterade så 
starkt mot böckernas intellektuella äventyr” (Ekman 1987, s. 86). Men den mer 
familjära och avslappnade stämningen hon fann på stadsbiblioteket, och som sak-
nades på Carolina Rediviva, bör inte gå för långt. Ekman skriver, eller talar, vida-
re: 

Här finns arkiv, här finns möjligheter till seriösa studier och rentav forsk-
ning. Här finns en tyst läsesal. På sjuttiotalet var respekten för studier, läs-
ning och forskning inte alltid så stor på alla folkbibliotek. Ibland tycktes de 
förvandlade till värmestugor och fritidshem. Schackpjäser smällde, kompet 
dunkade ur hörlurarna, veckotidningsläsarna bytte recept på kakor och jump-
rar, fyllgubbar okvädade och lovprisade. Allt detta har jag upplevt i hög grad 
och ibland varit utom mig av irritation över att vara tvungen att försöka ge-
nomföra mitt arbete i denna folkliga kakafoni (Ekman 1987, s. 87). 

Att Ekman skulle ta upp frågan om ljudnivåer är intressant, inte minst med tan-
ke på Jan Myrdals kritik mot folkbibliotek som hellre sysslar med ”[g]ruppaktivi-
teter för barn med kladdlekar och högljudda sångstunder i lässalarna” än tillhan-
dahåller rum för läsro (Sjöberg 1986, s. 90). Det är slående att denna kritik vid 
tiden för de båda utsagorna i princip är unik. Ingen annan kritiserar just då biblio-
teken för att vara för högljudda, och i den mån problemet tas upp görs det i kom-
bination med antingen att man visar på möjliga orsaker och lösningar, eller som 
delar i någon större problematik. Följaktligen kan man här tala om en författarnas 
subjektsposition, som ställer sig klart mer kritisk till frågan om störande beteende 
än de som vanligen kommer till tals i BBL. 1980 tog sig Boris Beltzikoff för pan-
nan när han läste påståenden om att biblioteken fram till 60-talet skulle ha varit 
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några ”tystnadens kulturtempel”, men Ekman och Myrdal ger uttryck för att det är 
precis vad de bör vara (Belzikoff 1980, s. 52). 

En skillnad värd att lägga märke till i Ekmans respektive Myrdals beskrivning-
ar av störandeproblematiken är att medan Myrdal pekar ut barn och aktiviteter rik-
tade mot barn som källan till störningar pekar Ekman på folk, i motsatts till de 
som frekventerar Uppsalas universitetsbibliotek (Ekman 1987, s. 87). 

5.3 ”Biblioteken ska ha mer än böcker” 

I nr. 8, 1988 redogör Boel Sjöberg för en undersökning som hon och Charlotte 
Hardeborn gjort om ungdomars åsikter om bibliotek och hur bibliotekens ung-
domsavdelningar bör vara beskaffade, inom ramen för ett sin utbildning vid Bibli-
otekshögskolan i Borås. De har intervjuat en mängd ungdomar och spelat in inter-
vjuerna på video, filmer som sedan ska visas i SAB:s och Bibliotekshögskolans 
gemensamma monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg samma år. Under-
sökningen verkar inte ha haft karaktären av en vetenskaplig studie, utan snarare ha 
varit tänkt att utgöra ett slags debattunderlag: 

Vi försökte hitta olika ”typer” av ungdomar, vilket vi nog känner att vi lyc-
kats ganska bra med. Som exempel kan nämnas två skinheads, några killar 
som gjorde militärtjänst, två fnittriga tjejer på en bänk vid ett torg, några seg-
larkillar på en brygga vid havet, en tjej som inte gör mycket annat än läser 
böcker, en grupp killar på motorcykel, ja, och många, många andra (Sjöberg 
1988, s. 210). 

Trots ambitionen att täcka in ett brett spektra av röster visade det sig att åsik-
terna var relativt samstämmiga, med bara ett intressant undantag: 

Det förvånade oss lite att alla hade så lika åsikter om hur en ungdomsavdel-
ning bör se ut. De enda som hade avvikande åsikter var de två skinheads som 
inte tyckte att man ska ha något annat media på bibliotek än böcker och tid-
ningar. Ingen musik, inga spel, bara böcker. ”Bibliotek skall vara bibliotek! 
Det ska vara tyst! Det ska vara lugn och ro. Det skall innehålla böcker och 
inte en massa annat” (Sjöberg 1988, s. 210). 

Åsikten att biblioteksbesökare ska vara tysta och att beståndet ska vara begrän-
sat till böcker och tidningar knyts här till en extrem position i både det politiska 
och det subkulturella fältet. Att åsikten är avvikande betonas starkt, Sjöberg skri-
ver att ”[a]lla andra ungdomar vi frågade vill att biblioteken ska ha mer än böc-
ker” och att ”[m]usik är det som verkligen saknas på biblioteken” (Sjöberg 1988, 
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s. 210). Merparten av ungdomar som tillfrågades  i Sjöberg & Hardeborns under-
sökning var alltså överens om att biblioteken bör ha en bred inriktning, med 
många typer av medier och aktiviteter. Att detta skulle leda till något disciplin- 
och ordningsfrågor nämner de inte som ett problem. Åsikten att biblioteken bör ha 
en mängd olika medier känns igen från Hedemarks begrepp informationsförmed-
lande diskurs, den diskurs som i hennes analys framträder under 80-talet och som 
betonar att bibliotekens uppgift är att förmedla information, oavsett format (He-
demark 2009, s. 151). 

Åsikten som de två unga skinheadsen framför är ganska samstämmig med 
Kerstin Ekmans och Jan Myrdals: biblioteken är till för böcker och tystnad och 
inte en massa annat, även om de uttrycker saken med olika grad av förfining. Det 
är intressant att notera att åsikten får relativt stort utrymme sett till det totala anta-
let utsagor om ordning och störning på folkbiblioteken under 80-talet, men att den 
i samtliga fall framstår som ganska konträr.  

Detta blir särskilt intressant sett i ljuset av Foucaults utestägningsprocedurer. 
Han nämner bland annat uppdelnings- och förkastandeprocedurer, som innebär att 
vissa utsagor, och med dem de som uttalat dem, förkastas och ses som betydelse-
lösa, ointressanta eller rentav irrationella (Foucault 1993, s. 8). Fullt så ratade kan 
man inte säga att Ekman och Myrdal blir, men däremot skinheadsen.  

Den hegemoniska positionen under 80-talet tycks ha varit en liberal inställning 
till ljudnivån hos besökare och aktiviteter på folkbiblioteken. Utsagor som talar 
emot detta används i dikursen för att förstärka den dominerande uppfattningen, 
genom att knyta avvikandet till avvikande subjektspositioner. Möjligen kan det 
vara så att den liberala inställning är vanligare bland bibliotekarier och vana bibli-
oteksbesökare. 

5.4 Diskussionen avtar 

Mellan 1988 och 1998 publiceras inte en enda artikel i BBL som rör temat med 
störande beteende. Ointresset för frågan fortsätter under i stort sett hela 90-taltet, 
med endast en handfull artiklar i ämnet. Att tolka en tystnad är alltid vanskligt, 
men en slutsats som kan dras är att ordningsfrågor inte sågs som något prioriterat 
område av BBL:s redaktion under det sena 80- och 90-talet, och att detta troligen 
speglade åsikter och uppfattningar hos tidningens läsare, eftersom att det lilla an-
tal artiklar i ämnet inte har karaktären av debatt- eller insändarmaterial. Anled-
ningar till ointresset är svåra att uttala sig om, men tänkbara bidragande orsaker är 
att man under dessa år hade en väldig massa annat att tala om på biblioteken. Un-
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der det tidiga 90-talet genomgick Sverige en djup lågkonjunktur som drabbade 
även biblioteken hårt. Biblioteken hade bitvis svårt att argumentera för sin egen 
överlevnad i och med budgetnedskärningar och försök med folkbibliotek på ent-
reprenad. Problem och riskmoment fanns det gott om, och de kom nu från samhäl-
let runt omkring, i det läget är det inte svårt att tänka sig att biblioteksbranschen 
inte behövde söka problem inne i biblioteksrummet. Utöver det var från 80-talets 
mitt och åtminstone fram till millenieskiftet frågor som digitalisering och datorise-
ring av samhället i allmänhet och biblioteken i synnerhet i centrum av diskussio-
nen. Det fanns kort sagt väldigt mycket annat som ansågs ha större relevans att 
diskutera under dessa år.  

Ett tecken på att idén om att biblioteken inte behöver vara tysta som verkligen 
fick stort genomslag under 80- och 90-talen är ett uttalande från den franske bibli-
oteksexperten Anne-Marie Bertrand, med ansvar för analys av utvecklingen inom 
biblioteksvärlden på Frankrikes kulturdepartement, som intervjuas av Stefan An-
dersson i nr. 2, 1998 (Andersson 1998, s. 12). Hon uttalar sig visserligen främst 
om situationen i Frankrike, men utsagan verkar ha bäring även på den svenska 
situationen: ”Från att ha varit en plats där tystnad ska råda har biblioteket blivit en 
plats där endast vissa utrymmen är reserverade för dem som vill vara 
ostörda” (Andersson 1998, s. 13). 

Denna iakttagelse stämmer väl in en bild som etablerats av så väl Beltzikoff 
som Myrdal, Ekman och ungdomarna i Sjöberg och Hardeborns videointervjuer. 
Kravet på tystnad finns inte kvar, och frågan diskuteras knappt ens. 

Ett undantag från tystnaden i frågan, och även från samstämmigheten, är en 
artikel av Lena Lundgren, verksam vid Stockholms länsbibliotek. I nr. 2, 1999 
skriver hon  en över lag positiv artikel om läxhjälp på biblioteket i Alby, men här 
nämns också – helt kort – bristen på tystnad som ett problem: 

Bibliotekspersonalen har i stort sett varit positiv men ljudnivån har tidvis 
varit hög och störande och projektet har ibland mera haft karaktären av fri-
tidsgårdsverksamhet. Bibliotekets lokaler är helt öppna och ett särskilt rum 
hade varit bättre (Lundgren 1999, s. 13). 

Men detta enskilda exempel sticker som sagt ut. Senare samma år skriver för-
fattaren och journalisten Gunnar Ohrlander en gästkrönika i BBL. Krönikan är 
uppbyggd som en ordlista, med en rad begrepp som Ohrlander förklarar på ett 
skämtsamt sätt. Ett av orden är ordningsregler: 

Bibliotek har alltid krävt ett värdigt uppträdande av besökaren. Man får inte 
klippa sidorna ur böckerna. Inte heller bör man äta hamburgare eller glass 
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vid studier av Silverbibeln. Kunskapstörst är bra men spill inte Coca cola i 
tangentbordet när du skickar dina hot mejl eller uträttar dina bankärenden. 
Kom ihåg att datorn är till för informationssökning (Ohrlander 1999, s. 46). 

Ordningsreglerna i Ohrlanders krönika är självklart menade som ett skämt, 
men det är ändå intressant att inget av exemplen tar upp hur biblioteksbesökarna 
bör förhålla sig till varandra, utan bara hur man ska handskas med bibliotekets 
böcker och datorer.  

Kanske kan man säga att att tanken om tysta bibliotek har nått ett slags noll-
punkt i och med en annons för biblioteksdataföretaget Axiell, publicerad i nr. 7, 
1997, och nr. 3, 1998. Den säger något väldigt intressant om synen på tystnad på 
folkbibliotek under den här perioden. Annonsen breder ut sig över ett helt uppslag, 
där den vänstra sidan utgörs av en modell av ett litet bibliotek som läsaren kan 
klippa ut ur tidningen och klistra ihop själv. Rubriken för annonsen är ”Bygg ditt 
eget bibliotek” (Axiell 1997, s. 17, samt Axiell 1998, s. 9). Annonstexten handlar 
om att man med Axiells bibliotekssystem själv kan leverantörer av media, biblio-
grafis service och datorer. Men det riktigt intressanta är illustrationen. Förutom 
själva byggnaden, en faluröd stuga med tegeltak och biblioteksskylt ovanför dör-
ren, finns det: en bokhylla, en stol, ett bord med en bok och en penna, en till bok, 
två datorer sammanbundna med en kabel, en parabol att sätta på taket och en skylt 
med texten tystnad i versaler. Längst ner på sidan finns instruktioner för hur man 
bygger ihop sitt lilla pappersbibliotek, instruktioner som avslutas med: ”Tystnads-
skylten kan med fördel utelämnas om du har andra idéer om hur ett modernt bibli-
otek ska drivas. Det är ju ändå ditt bibliotek…” (Axiell 1997, s. 16, samt Axiell 
1998, s. 8). 

Kravet på tystnad blir här en del av ett skämt om förväntningar på ett bibliotek 
och kontrasten mellan historien – som representeras av träbyggnaden och tyst-
nadsskylten– och det moderna biblioteket med parabolantenn, dubbla datorer, och 
ett bibliotekssystem från Axiell. I det moderna biblioteket är det annonsens du 
som väljer, och detta du förmodas skratta gott åt den gamla tystnadsskylten och 
välja bort den. Den som kan något om bibliotek vet att det inte längre behöver 
vara tyst, tycks annonsen säga, och det förefaller vara ett riktigt antagande.  
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5.5 Sammanfattning av den liberala diskursen 

Det mest talande under 80- och 90-talet är troligen den långa och utbredda tystna-
den i diskussionen. Frånvaron av utsagor, i kombination med den liberala diskur-
sens som på ett något överrumplande sätt tar tar över den hegemoniska ställning 
under 80-talet  kan tolkas som att man ansåg att frågan hade spelat ut sin roll, fär-
re inom biblioteksprofessionen brydde sig nu om ordningsfrågor. De som tar upp 
frågan befinner sig i allmänhet i subjektspositioner utanför professionen. Det är 
förbryllande att se i materialet att en diskussion som från slutet av 60- till början 
av 80-talet har varit mycket livaktig, med olika åsikter som ställs mot varandra, 
plötsligt tynar ut och försvinner.  

Den liberala diskursen är inte helt enkel att identifiera, framför allt därför att 
den karaktäriseras av att utsagorna med ordningsfrågor som objekt är få, och att 
samstämmigheten är stor om att tystnadskravet är passé. Kritiska röster finns 
dock, och de får också utrymme i BBL. De två som bereds störst utrymme, och 
som tycks vara mest kritiska till frånvaron av tystnad är Myrdal och Ekman. Deras 
kritik av den liberala diskursen, i kombination med den kritik de två unga skinhe-
adsen gav uttryck för, har varit till stor nytta för att identifiera gemensamma drag i 
diskursen. Definitionen har därmed i någon mening fått ske från avigsidan, genom 
att analysera kritiken av den. Det centrala tecknet, nodalpunkten, i kritiken är tyst-
nad. Myrdal talar om den som en ”folkrörelseprincipens tradition” (Sjöberg, 1986, 
s. 90). Ekman talar om den som ”det intellektuella livets livsluft” (Renborg, 1987, 
s. 85). De unga skinheadsen å sin sida, nöjer sig med att konstatera: ”Bibliotek 
skall vara bibliotek! Det ska vara tyst! Det ska vara lugn och ro” (Sjöberg 1988, s. 
210).  

Gemensamt för dessa fyra kritiker är att de inte befinner sig inom biblioteks-
världen. De är inte bibliotekarier, inte bibliotekschefer, inte BHS-studenter och 
heller inte BBL-medarbetare. De kommer utifrån och ser på biblioteken med and-
ra ögon än de som vanligtvis uttalar sig i BBL. Det är intressant, för rösterna som 
är mer tätt knutna till biblioteksbranschen är överens om att tystnaden inte längre 
är behövlig. 

En anledning till att frågan inte diskuterades i samma utsträckning som tidigare  
skulle kunna vara att den grupp som tidigare varit mest flitigt omnämnd när stö-
rande beteenden har diskuterats, nämligen tonåringarna, inte verkar ha befunnit 
sig på folkbiblioteken under 90-talet. Tecken på att det finns exempelvis i BBL nr. 
2, 1995, som är ett temanummer om ungdomar. Ingenting nämns om ordningsfrå-
gor eller störanden nämns i numret, det problemet som dominerar artiklarna är 
istället att det inte kommer några ungdomar till biblioteken (se exempelvis Rabe 
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1995, s. 41). En annan möjlig orsak är de stora omställningarna av bibliotekens 
verksamhet och förutsättningar som kom under 80- och 90-talen. Först datorise-
ringen, som inleddes under 80-talet, och som förde med sig mängder av helt nya 
frågor som behövde diskuteras inom biblioteksbranschen. När sedan 90-talskra-
schen och den påföljande lågkonjunkturen drabbade även biblioteken fanns det 
inte längre tid och utrymme att kritisera biblioteken och dess besökare, det verkli-
ga problemet var nu de som ville skära ned på bibliotekens budgetar. 

Kanske den liberala diskursen ses som en del i en större samhällelig trend un-
der 80- och 90-talen med allt större utrymme för individen att ta plats, på bekost-
nad av tanken om kollektivet. Axiells annons är ett exempel på detta, den riktar 
sig till ett mycket tydligt du, trots att mycket få människor själva driver några 
folkbibliotek. Ungdomarna i Sjöberg och Hardeborns undersökning talar om vik-
ten av flera olika sorters medier på biblioteken, så att alla kan hitta det som passar 
just dem bäst. Bertrand talar i Anderssons intervju om utrymmen som är ”reserve-
rade för dem som vill vara ostörda” (Andersson 1998, s. 13). Tystnaden är ett val, 
en preferens, och de individer som vill välja den har möjlighet till detta, men det 
är ingenting som krävs av alla biblioteksbesökare som kollektiv. Ohrlanders ord-
ningsregler styr bara biblioteksbesökarens förhållande till samlingarna, några 
skyldigheter inför det omgivande kollektivet finns inte. Exemplen på det indivi-
dualiserande synsättet är flera. När Myrdal 1986 talade om tystnaden på bibliote-
ken band han den till de tidiga folkrörelserna, men under 1900-talets slut hade 
dessa i stort sett spelat ut den roll de hade hundra år tidigare, och biblioteken hade 
tagits över av enskilda individer.  
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Del 3: Avslutning 

6. Avslutande diskussion 

När 70-talet går mot sitt slut har diskussionen som – relativt stillsamt – förts i 
BBL om störande beteenden på svenska folkbibliotek nått sin kulmen. Det ska 
visa sig att antalet utsagor i ämnet planar ut betänkligt under 80-talet, för att under 
90-talet i princip inte förekomma alls.  

Under 70-talet är den materiella diskursen dominerande och har en hegemonisk 
position. Inom denna diskurs ses problemen med störande beteende inte som nå-
got som den störande själv kan rå för, det är istället planeringen eller utformning-
en av själva biblioteket som har ansvaret för att vissa former av beteende uppstår, 
och även ansvaret för att lösa problemen faller på biblioteket. Synen på vilken typ 
av beteenden som är störande varierar, och det finns en tendens till ett accepteran-
de av vissa typer av störanden. Barn t.ex. har enligt många utsagor rätt att väsnas, 
och det lyfts fram som bibliotekets ansvar att planera lokalerna så att denna rättig-
het kan åtnjutas utan att andra biblioteksbesökares rätt till läsro begränsas. Det 
finns också utsagor som pekar på den nya tekniken och nya medierna på bibliote-
ken, i form av grammofonskivor, som orsaken till störande beteenden. Åter andra 
ser dem som en bot mot ordningsproblemen. Hela diskursen bär spår av ett tän-
kande präglat av social ingenjörskonst och tron på att rätt planering kan lösa alla 
problem, men också på ett tänkande präglat av en politisk och demokratisk struk-
tur. Det betonas på flera håll att olika gruppers intressen måste vägas mot varand-
ra. 

Den sociala diskursen å sin sida är livskraftig även den, och även om den inte 
är lika dominant som den materiella har den en stark position i de reportage och 
artiklar som mer explicit handlar om problem med störande beteenden. Vi kan 
också se att de båda diskurserna möts ibland, och de två förklaringsmodellerna 
ställs heller aldrig mot varandra i en debatt eller liknande. Det är troligt att många 
personer under perioden kunde tilltalas av båda diskurserna, eller rent av inte se 
någon motsättning mellan dem. Något som är gemensamt för den materiella och 
den sociala diskursen är att de störande själva inte ses som ansvariga för att de 
stör. Det personliga ansvaret att uppföra sig på ett visst sätt betonas sällan, utan 
det är i stället samhällets ansvar att tillhandahålla lämpliga bibliotekslokaler med 
tillräcklig bemanning och att lösa social och ekonomisk ojämlikhet.  
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Inom den sociala diskursen betonas sådana saker som ekonomisk och social 
utsatthet som bakomliggande faktorer till störande beteenden. Den stora mängden 
problem knyts till de relativt nybyggda förorterna och till de problem som finns 
där, även utanför biblioteken. Det kan därför finnas fog för att tro att den sociala 
diskursen kan kopplas till en större diskussion om situationerna i förorterna och 
andra arbetarklassområden vid tiden. Flera av de artiklar som handlar om ord-
ningsproblem på biblioteken diskuterar saken ur ett bredare samhällsperspektiv, 
exempelvis Rådahls artikel i nr. 14, 1973 eller Virdborgs i  nr. 2, 1976. Problemen 
anges här inte ha sin rot i biblioteket, utan det blir snarare en skådeplats för pro-
blem som finns i samhället generellt. Ett övertydligt tecken på detta är Rådahls 
formulering om att ”[d]etta är en rapport från en verklighet som många kan känna 
igen, en förortsfilial (vilken som helst) där ett ungdomsgäng kan vålla stora pro-
blem” (Rådahl 1973, s. 253).  Det enskilda fallet sätts inte i centrum, utan proble-
met görs till ett samhälleligt problem. Detta kan ses som en intressant parallell till 
dagens debatt om stök på folkbibliotek, som ofta förts av personer utanför biblio-
teksprofessionen och där stöket på biblioteken snarare har setts som en del av ett 
större samhällsproblem. Inom den materiella diskursen diskuterades vid samma 
tid biblioteken snarare antingen som enskilda byggnader, eller en sfär skild från 
det övriga samhället. Problemen gjordes inom den materiella diskursen också 
mycket mer konkreta och därmed möjliga att lösa, medan man inom den sociala 
diskursen anar en mer uppgiven ton och en resignation inför sakernas tillstånd. 
Biblioteken kämpar i motvind, får man intryck av.  

I princip samtidigt som 70-talet går över i 80-tal avtar plötsligt diskussionen. 
Enstaka utsagor som kan kopplas till antingen den sociala eller den materiella dis-
kursen kan fortfarande noteras, men nu formar sig även en tredje diskurs. Kraven 
på tystnad börjar nu avta inom professionen, och när de uttalas är det utifrån sub-
jektspositioner som befinner sig på bibliotekets utsida. Det är dels författarna Jan 
Myrdal och Kerstin Ekman, och dels två tonåriga skinheads. Denna kvartet har 
naturligtvis inte mycket gemensamt, men de delar uppfattningen att biblioteket 
ska vara tyst och inriktat på böcker och läsning, samt att de inte har någon yrkes-
mässig koppling till biblioteken. Inom professionen är intresset för ordningsfrågor 
mycket svalt under 80-talet, och när det över huvud taget diskuteras görs det uti-
från en liberal inställning till eventuellt störande beteende. 

De utsagor som förekommer under 80- och 90-talen är annars rörande överens 
om att tystnad är ett passerat stadie för Sveriges folkbibliotek. Orsakerna till den-
na skiftning i diskursen är svår att klart identifiera, men jag har givit några tänkba-
ra förklaringar. Dels kan det bero på att det betydligt större problem att engagera 
sig i för biblioteken, så som datorisering, lågkonjuktur och ungdomar som inte 
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längre sökte sig till biblioteken. En annan orsak kan vara en allmän tidsanda 80- 
och 90-talen som betona individens frihet och rättigheter betydligt tydligare än 
tidigare. Detta kan tänkas resultera i en större acceptans för enskilda personers 
avvikande – och potentiellt störande – beteende, men också till lägre benägenhet 
att göra individuella uppoffringar för att leva upp till ett sådant kollektivt värde 
som tystnaden är. Denna situation stämmer väl in i den utveckling  som både Ve-
stheim och Jonsson beskriver i sina respektive avhandlingar (Vestheim, 1997 & 
Jonsson, 2003). Individualisering kan knytas till den marknadisering av bibliote-
ken och de allmänt liberala politiska vindar som blåste under 80- och 90-talen 
(Jonsson 2003, s. 177). Denna marknadsanpassning riskerar att leda till en instru-
mentell syn på kunskap och biblioteksverksamhet, som i sin tur gör att biblioteken 
”søker legitimering gjennom å tilfredsstille individuelle spesialbehov framfor kol-
lektive samfunnsbehov”, som Vestheim uttrycker det (Vestheim 1999, s. 192). Att 
folkbiblioteken rörde sig i en mer marknadsliberal riktning under 80-talet visar 
bl.a. Hedemark, som knyter samma individualisering av verksamheten med en 
instrumentell kunskapssyn (Hedemark 2009, s. 152). 

Den liberala diskursens tillåtande attityd kan ställas i kontrast mot den materi-
ella diskursens centrala begrepp öppenhet. Öppenhet är ett intressant begrepp 
inom den materiella diskursen i och med att det råder en konflikt om dess betydel-
se. Öppenheten var karaktäriserande för familjebiblioteket, som inte hade några 
avgränsningar mellan avdelningarna, med tanken att hela familjen skulle kunna 
vistas där samtidigt. I vissa utsagor knyts öppenheten till trivsel, ljus, luft och ge-
menskap, medan det i andra utsagor knyts till gränslöshet, obehag och konflikt. I 
den materiella diskursen beskrivs biblioteksrummet som öppet. I den liberala dis-
kursen används inte begreppet öppenhet, men många av utsagorna tyder på att 
man accepterar och rent av uppmuntrar ett beteende som skulle kunna beskrivas i 
liknande termer som familjebiblioteket beskrivits tidigare. Hur dessa beteende 
förhåller sig till tanken om familjebiblioteket framgår tyvärr inte.  

Ett genomgående tema i alla de tre diskurserna är att det störande beteendet 
knyts till tonåringar. Trots det kommer tonåringarna själva mycket sällan till tals, 
istället beskrivs de utifrån och inte sällan i relativt nedsättande ordalag. Att tonå-
ringar som uppehåller sig på bibliotek upplevs som ett så stort problem är intres-
sant och något motsägelsefullt. Ofta framställs annars bibliotek och läsning som 
en lösning på tonåringars problem. Hedemark skriver: 

Ungdomar är en användargrupp som ofta framställs på ett komplext och pro-
blematiskt sätt i debatten. Ett verkligt skräckscenario som målas upp i flera 
utsagor är att ungdomar utan tillgång till bibliotek inte bara kommer att för-
bli obildade, de riskerar också att gå vilse i tillvaron och börja ”hänga på 

!68



stan” eller i tunnelbanan. Underförstått är att ungdomarna i någon bemärkel- 
se kommer att råka illa ut (Hedemark 2009, s. 132). 

Bilden i mitt material är delvis densamma, ungdomar tycks ständigt riskera att 
råka illa ut, men om man som jag gjort här fokuserar på utsagor som handlar om 
störande beteende visar sig en delvis annan bild än den Hedemark ger i citatet. I 
många av utsagorna som utgör mitt material beskrivs inte biblioteken inte som en 
lösning på tonåringarnas problem, utan tvärtom beskrivs tonåringarna som ett 
problem som biblioteken tvingas lösa. Hedemark skriver vidare att folkbiblioteken 
under det tidiga 1900-talet ansågs kunna hålla unga och arbetare borta från fylleri 
och kriminalitet (2009, s. 132). Några sådana förhoppningar syns inte i mitt mate-
rial, och flera av utsagorna ger tvärtemot uttryck för att tonåringar med just sådana 
problem måste hållas borta från biblioteken.  

Bortsett från att tonåringarnas koppling till störande beteende tycks mer eller 
mindre konstant i materialet, är det mycket som förändras under tid. En förhopp-
ning med denna studie är att genom att undersöka en så här förhållandevis perifer 
fråga, den har som sagt sällan varit i centrum av uppmärksamheten i biblioteksde-
batten i allmänhet, kunna krypa en bit under ytan på den gängse uppfattningen av 
olika tiders uppfattningar i frågan. Stora delar av resultatet stämmer väl in i vad 
tidigare forskning har kunnat visa. De stora dragen, och kopplingarna till politiska 
paradigm, exempelvis att 70-talets kollektivism och betoning på samhälleligt an-
svar och sociala problem går över i 80- och 90-talens individualism, marknadsan-
passning och liberalism – även i det vardagliga livet – förvånar troligen ingen. Det 
denna uppsats snarare kan bidra med är att visa på nyanserna i diskurserna, mot-
ståndet och motsättningarna även mellan subjekt som i huvudsak höll med 
varandra. På lite avstånd tycks utvecklingen över tid vara självklar och liksom 
ödesbestämd, men om man zoomar in en aning, om man går till källorna och läser 
vad som skrevs, så framträder en mer komplex bild. Inte nödvändigtvis en annan 
bild, men en mer sammansatt.  

Jag hoppas att den här studien ska kunna bidra till en fördjupad diskussion och 
förståelse för ordningsfrågor på folkbibliotek, och tror att dess resultat kan vara 
intressanta att ställa i relief till de senaste årens debatt om stök och störanden. 
Några tydliga slutsatser kan dras redan nu. Frågan om personer, troligen främst 
tonåringar, som stör den allmänna ordningen på folkbibliotek är inte ny. Om pro-
blemen har förvärrats på senare år eller varit konstant över lång tid kan man inte 
uttala sig om med den här studien som grund. Däremot kan man konstatera att 
uppfattningen om vad som utgör ett störande beteende och hur detta ska lösas, 
samt vem som har ansvaret för att lösa det, har varierat. I dagens debatt lyfts ofta 
individens ansvar att uppföra sig korrekt fram, och när det ansvaret inte tas är det 
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många som vill se att rättsliga och tvingande åtgärder ska vidtas (se Neuding, 
2016).  

Vidare studier i ämnet inom biblioteks- och informationsvetenskapen vore väl-
behövligt, inte minst skulle det vara intressant att undersöka en längre tidsperiod, 
exempelvis hela 1900-talet. Vidare vore det intressant att undersöka hur dessa ut-
sagor publicerade i BBL förhåller sig till utsagor i andra medier, i första hand and-
ra bibliotekstidskrifter såsom BiS kanske även fackliga tidskrifter som exempel 
vis DIK-forum och Ping, men även helt andra typer av material, exempelvis 
handböcker och läroböcker skrivna för bibliotekspersonal, memoarer och debatt-
böcker skrivna av bibliotekarier och biblioteksideologer, mötesprotokoll från poli-
tiska sammanträden och arbetsplatsmöten etc. 

6.1 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag försökt finna svar på hur man under åren mellan 1968 
och 1999 diskuterade problem med störande beteenden på svenska folkbibliotek i 
tidningen Biblioteksbladet.  

Uppsatsen skrivs mot en bakgrund av en debatt som pågick under 2015-2018 
om stökighet på svenska folkbibliotek. Den debatten väckte mitt intresse för frå-
gan om hur tystnad på biblioteken har uppfattats och diskuterats tidigare. Syftet 
med uppsatsen är att undersöka hur ordningsfrågor på svenska folkbibliotek har 
diskuterats i BBL under 1900-talets senare del, för att på så vis nå kunskap om 
vilka diskurser som präglat frågan. De frågor jag sökt svar på har präglats av detta 
syfte, och handlar om vad som uppfattats som störande och vilka orsaker som an-
setts ligga bakom det störande beteendet, vilka diskurser som kan identifieras i 
utsagorna och även vilka som kommer till tals inom dem.  

De teorier och metoder jag valt att använda mig av för att söka svar på mina 
frågor är tätt sammanlänkade med varandra. Jag har använt mig av en diskursana-
lytisk ansats, med inspiration både från Foucault och Laclau och Mouffe. Även 
Foucaults teorier om makt har haft stort inflytande på min studie, då jag analyserat 
störanden utifrån ett disciplineringsperspektiv.  

Materialet för uppsatsen har bestått i 37 texter publicerade i BBL 1968-1999. 
Det är en stor variation i typen av texter, och materialet inbegriper både artiklar, 
notiser och annonser. BBL utgör under hela den undersökta perioden, och även 
innan och efteråt, ett helt dominerande forum för debatt och journalistisk bevak-
ning av biblioteksfrågor. 

Resultatet av analysen är att det under perioden förekommit tre diskurser med  
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sinsemellan olika syn på störande beteenden. Under den första delen av den 
undersökta perioden dominerade den materiella diskursen. Inom den betonades 
bibliotekslokalens utformning och bibliotekets verksamhet som orsaker till ord-
ningsstörningar, men också som lösningar på det samma. Under 70-talet formades 
även en social diskurs, som efterhand kom att utmana den materiella diskursen om 
hegemonin. Inom denna betonades istället de sociala orsakerna bakom ordnings-
störningarna, och sådant som ungdomsarbetslöshet, sociala problem och dålig 
kontakt med bibliotekets personal lyftes fram som orsaker. Problemen knöts ute-
slutande till ungdomar i förorter. Synen på bibliotekets ansvar för att lösa dessa 
sociala problem varierade, men en majoritet gav uttryck för att biblioteken har ett 
ansvar för det omgivande lokalsamhället och att man därför bör försöka hjälpa de 
socialt utsatta ungdomarna som störde ordningen på biblioteken.  

Under 80-talet började en uppfattning om att biblioteken inte behövde vara tys-
ta sprida sig, och en diskurs formades. Antalet utsagor i frågan sjönk drastiskt 
jämfört med föregående decennium, och flera av de viktigaste utsagorna för att 
kunna identifiera diskursen vänder sig i själva verket emot den samma. Det är från 
subjektspositioner utanför biblioteksbranschen som kritiken riktas mot hur de 
uppfattar att biblioteken har förändrats. Förändringen anges bestå i att ordningen 
har upphört, och de vill ha tystnaden åter. I takt med att antalet utsagor i frågan 
sjönk, förefaller ett konsensus om att tystnaden på folkbiblioteken inte längre är 
nödvändig ha stabiliserat sig. I slutet av 90-talet tycks frågan ha ansetts helt irre-
levant.  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