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Abstract: 

This thesis is an inquiry of the way media portray turmoil in Swedish public libraries between 

the year 2015 and 2018. 

This study's purpose is to gain knowledge about the media image of turmoil in libraries and 

the narrative techniques that are used. 

The questions we use to gain this knowledge is: 

1. What problems as regarded to turmoil in the library is brought up by the media?

2. What narrative techniques are used by the media in articles related to turmoil in libraries?

3. What potential impact can these articles have on libraries?

We will use Jesper Strömbäcks (2009) theory on media logic to help us identify what tools

the media is using to make their text more compelling to read. The reason for this is to attract

more reader and make them stick to the text and not stop reading because they find it boring.

This tool can also give the text an angle to favour one part in a debate, or point to a certain

group of people as the "guilty" part in the turmoil.

The method we used is a qualitative text analysis, and we used 40 articles in this study.

It was concluded that all articles uses at least some of the narrative techniques outlined by

Strömbäck, and it might have had a negative impact on the visit statistics.

Nyckelord: Media, medielogik, artiklar, social oro, berättarteknik, bibliotekstök
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1 

1 Inledning 

If you asked the average person to list the main hazards faced by library staff, 

the response would probably be...falling books, back strain or eyesight problems 

from too much reading. If you asked them whether they thought library staff 

worked in a threatening, hostile environment they would probably laugh at you 

for even suggesting it. (McGrath.1996) 

Att biblioteken skulle vara en våldsam plats var något vi hade svårt att tänka oss i början 

av vår utbildning till bibliotekarier. Vi såg båda bibliotek som stillsamma, lugna ställen 

där alla är välkomna, ett offentligt vardagsrum om man så vill. Läser man fackförbundet 

DIK:s undersökning från 2017 (DIK, 2017) så har var femte bibliotekarie blivit hotad på 

jobbet och fyra av tio säger att det förekommer våld på arbetsplatsen. 

Denna nya bild av ”social oro” på bibliotek har skapat en debatt i media som har rasat 

mellan 2015 och 2018, i debatten tycker vi oss uppfatta att media presenterar en negativ 

bild av biblioteken. Detta gör att vi undrar vilka problem pressen lyfter fram och om 

texten vinklas med berättartekniker eller liknande samt hur det påverkar besökare och 

anställda. Vår undersökning ämnar således öka förståelsen av hur biblioteken framställs 

i debatten, vilka sociala problem som beskrivs, vilka berättartekniker som används i 

debatten och hur det påverkar biblioteksbesökare och anställda. 

1:1 Problemformulering 

Folkbibliotekens ställning som öppna, demokratiska platser är unik. Samtidigt som det 

är en styrka är det även en svaghet. Detta för att det är just öppenheten som kan 

användas för mindre önskvärda aktiviteter, som en plats där man “stökar”, missbrukar 

eller säljer narkotika. Om detta har fackföreningen DIK gjort tre undersökningar, åren 

2015, 2017 och 2019. Enligt undersökningen från 2017 har var femte bibliotekarie blivit 

hotad på jobbet, fyra av tio säger att de har upplevt våld på arbetsplatsen. Oron på 

biblioteken har även skapat en debatt i media där biblioteket ofta framställs som en 

stökig plats med våld, droger och hot mot både besökare och personal.  

Frågan som uppstår hos oss är då om det är en rättvis bild som presenteras av media. 

Enligt Strömbäck (2009) kan människor inte välja att inte kommunicera och en 

kommunikation kan aldrig vara helt neutral. Just därför är det av vikt att undersöka om 

texter i media vinklas genom berättartekniker och vad det är för problem som tas upp 

och lyfts fram.  

Ytterligare en sak att undersöka är om pressens bild av biblioteken stämmer med den 

vetenskapliga forskning som finns inom området. Dock verkar det vara ett mindre 

forskat område i Sverige (Harmath Balla, 2018), det finns mer att tillgå i frågan om 

forskning från andra länder. Detta kan vara en fingervisning om att det eventuellt råder 

en kunskapslucka när det gäller forskning om stök på svenska folkbibliotek. Det är 

också av vikt att se vilken effekt stökdebatten har på biblioteken. Det vi ämnar göra här 

är således att med hjälp av Jesper Strömbäcks “medialiseringsteori” undersöka om 

media använder sig av berättarteknik i artiklar. 



1:2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom ett nedslag i stökdebatten mellan åren 2015 och 2018 

undersöka hur biblioteken framställs i artiklar om stök på biblioteken, samt se vilka 

problem media lyfter fram. 

Frågorna är: 

1. Vilka problem angående stök på bibliotek lyfts fram av media?

2. Vilka berättarverktyg används av media i artiklar som behandlar stök på

biblioteken?

3. Vilken potentiell påverkan kan artiklarna ha på biblioteken?

2 Bakgrund: media, rapporter och lagen 

I kommande kapitel presenteras texter som behandlar media och medialisering, 

rapporter om våld på bibliotek och slutligen lite om lagen. Detta tas upp i syfte att ge 

läsaren liten bakgrund. 

2:1 Media 

Ett samhälle består enligt Strömbäck (2009) till mångt och mycket av kommunikation. 

Vi har inte valet att inte kommunicera. Det är kommunikation i olika varianter som 

formar ett samhälle, det är därför vi lär oss att tala och läsa i tidig ålder. Vi måste göra 

oss förstådda och förstå andra för att kunna fungera i ett samhälle (Strömbäck, 2009).  

Mycket av den information som vi ständigt förses med kommer från massmedia, det är 

därför viktigt att förstå varför media skulle visa en viss bild av ett visst ämne i debatten 

om till exempel stök på bibliotek. För att förstå detta måste man sätta sig in i varför 

pressen gör som den gör och vad det är som får dem att göra på detta sätt. Det har 

Johansson och Strömbäck förklarat i det som de kallar ”medialiseringsteorin” 

(Johansson & Strömbäck, 2019). Därför kommer denna teori att användas för att i 

uppsatsen, detta återkommer i kapitel 4 Teoretiska utgångspunkter. 

Johansson och Strömbäcks tanke om “strukturell partiskhet” inom massmedia är att det 

används ord som uppfattas som något stereotypt eller negativt och på så sätt skapar en 

negativ, eller för den delen positiv artikel. Detta är en del av teorin som kallas 

“medialiseringsteorin” (Johansson och Strömbäck, 2019), vilket i stora drag innebär att 

ord vinklas i olika former för att skapa den sorts text som lockar läsare beroende på vad 

man vill åstadkomma.  

Något Johansson och Strömbäck talar om är “politisk-strukturell partiskhet”, de nämner 

också att det finns “ekonomisk-strukturell partiskhet” och denna kan således appliceras 

på Johansson och Strömbäcks “medialiseringsteori” där medierna i grund och botten 

påverkas av “medielogiken”. Media vill ha så många läsare som möjligt och det råder 

en kamp mellan aktörerna i mediebranschen om läsarna och därför använder sig pressen 

av “berättarteknik som tillspetsning, förenkling, polarisering, personifiering, 

stereotypisering och konkretion” (Johansson & Strömbäck, 2019). 



 

För att visa hur medierna “medialiserar” sina nyheter ger Johansson och Strömbäck ett 

exempel från valet 2018 där nyheter om valet i 57% av fallen rapporterades som spel, 

strategi och skandal och i endast 43% rapporterade det i sak (Johansson & Strömbäck, 

2019). 

 

Denis McQuail har i sin bok Mass communication theory konstaterat att det 

förekommer ett krav på massmedia att tillfredsställa ett publikt intresse samtidigt som 

de ska vara objektiva och demokratiska (McQuail, 2005). Detta kan tyckas krocka med 

den strukturella partiskheten som tas upp av bland annat Hedemark (2009) och 

Strömbäck (2009). Strukturell partiskhet kan förklaras med en partiskhet som uppstår 

när medierna konkurrerar om läsarna. Det finns enligt Strömbäck en politisk partiskhet i 

rapportering i samband med medierapportering. Detta kopplas samman med det som 

han kallar “medialiseringsteorin” som i sin tur påverkas av “medielogiken”, knep som 

används för att göra ord till ett verktyg som hjälper skribenten att knyta läsare till texten 

(Strömbäck, 2009).  

 

Även Emilia Harmath Balla (2018) talar i sin magisteruppsats om “dramatiska” ord som 

används i syfte att vara intresseväckande och på så vis skapa ett större engagemang. Det 

sägs att sådana “dramatiska” ord genomsyrar vissa artiklar helt och hållet. Harmath 

Balla skriver också att artiklarna använder sig av “personifiering” och att detta kan 

tolkas som om skribenten vill skapa en “identifikationskälla” hos läsaren för att på detta 

sätt väcka större medkänsla. Ord som används på detta sätt är exempelvis, “min, jag, 

upplever, vi och känner” dessa ska enligt Harmath Balla stärka 

“förstahandserfarenheter”. Detta påstående om vinkling av det som skrivs i massmedia 

backas upp av McDowell (2016) med orden: ”Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv är det inte möjligt för medier att objektivt spegla verkligheten”. 

2:2 Rapporter från DIK 

 

Under åren 2015 och 2017 gjordes två rapporter om arbetsförhållanden på biblioteken 

för fackföreningen DIK:s räkning. DIK är en politiskt oberoende fackförening som har 

över 20,000 medlemmar och ingår i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). 

Vi vill dock betona att långt ifrån alla bibliotekarier är medlemmar i DIK, alltså är 

undersökningarna en undersökning av arbetsförhållandena för anställda som är 

fackanslutna. Undersökningarna gick till så att en anonym enkät med sex frågor 

skickades till 5548 anställda på bibliotek via mail. På undersökningen från 2015 svarade 

1832 personer (33 %), och på undersökningen från 2017 svarade 1358 personer (28,5 

%). 

 

I detta sammanhang bör man ta hänsyn till att de som svarar på enkäten troligtvis är de 

som i högre grad har varit utsatta för aktiviteter av den art som DIK efterfrågar. De 

händelser som efterfrågas i enkäten är aggressivt beteende från användare, kränkningar, 

skadegörelse, hot eller våld. DIK:s sammanfattande ord för detta, “social oro” som 

beskrivs i följande citat:  

 

Med oro och oordning åsyftas i den här rapporten grupper/gäng som visar 

respektlöshet mot bibliotekets regler och mot andra besökare, bråk eller enskilda 

individer som till exempel är onyktra eller aggressiva (DIK, 2015). 

 



Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att två tredjedelar av DIK:s medlemmar inte 

svarade på enkäten. Detta gör att det inte finns uppgifter om deras upplevelser på 

arbetsplatsen. På detta vis kan det således inte bekräftas om majoriteten av de anställda 

på biblioteken upplever våld eller inte i yrket som bibliotekarie.  

2:3 Lag och arbetsmiljö 

Många som följer debatten kanske tycker att lite stök på biblioteken får man tåla som 

bibliotekarie, men det är faktiskt ett lagbrott att hota eller trakassera tjänstemän i sin 

yrkesutövning. Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) räknas det som trakasserier 

om man har ett uppträdande mot en annan person som på något sätt kränker den 

personens värdighet. Det kan handla om tillmälen som berör, ålder, kön, religiös 

tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) säger också att det är en arbetsgivares skyldighet att utreda varje fall av 

trakasserier mot anställda eller praktikanter som gör någon form av arbete för denne och 

incidenter ska förebyggas i den mån det går. 

I 17 kap. “Om brott mot allmän verksamhet m.m.1 § & 2 § Brottsbalken 

(SFS.1962:700) är det är ett brott att utöva hot, våld eller att trakassera eller hindra en 

tjänsteman i sin tjänsteutövning. Detta brott kan, om man blir dömd i domstol medföra 

ett straff på böter eller fängelse i högst två år. Det är också brottsligt att hämnas på 

tjänstemannen så att det medför skada eller lidande. Detta straffas med böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

Det är arbetsgivarens ansvar att aktivt genomföra åtgärder för att förhindra och 

förebygga våld eller diskriminering. Om en arbetsgivare får kännedom om att en 

arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller 

sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, 

är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

trakasserier i framtiden Brottsbalken (SFS 2008:567). 

3 Tidigare forskning 

I stycket presenteras tidigare forskning om stök på bibliotek, både i Sverige och andra 

länder. Presentationen sker i form av vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar och 

uppsatser. 

3:1 Forskning om social oro på bibliotek i Sverige och världen 

Den sociala oron är inte bara ett nationellt problem, utan det är även internationellt och 

förekommer i olika världsdelar. Det ser också ut som om det startade mycket tidigare i 

till exempel USA och England. Farrugia (2002) skriver i sin artikel att redan 2002 

publicerades en artikel i New Library Press där man berättar att England har problem 

med stök på biblioteken men att problemen är betydligt värre i USA där stöket har 

resulterat i flera dödsfall bland bibliotekarier (Farrugia, 2002).  

I Auckland, Nya Zeeland har det gjorts en studie bland hemlösa som visats på 

biblioteken om varför de besöker just biblioteken och vad det är som gör dem till 



 

attraktiva platser för denna grupp människor (Zhang & Chawner, 2018). Det visar sig 

att den viktigaste orsaken till besöken inte var läsning utan att få sova ifred, något som 

var svårt på härbärgen och andra platser där de sov. Biblioteket var också ett sätt för 

hemlösa att hålla kontakten med familj och vänner och söka jobb då man kan låna 

bibliotekets datorer (Zhang & Chawner, 2018). Trots att dessa människor kan ses som 

en besvärlig kundkrets (Farrugia, 2002) “Problematic patrons” som kan översättas med 

problematiska användare, så svarar de flesta att de blir bemötta på ett trevligt sätt och 

med värdighet av bibliotekarierna och att man lär känna bibliotekarierna över tid 

(Farrugia, 2002). Det är detta som Peace (1995) talar om när hon förklarar att 

bibliotekarier är tränade i att vara hjälpande människor och inte gärna tar på sig rollen 

av någon som dömer och straffar. Som det är nu är ju alla människor, enligt 

Bibliotekslagen (2013:801) välkomna på biblioteket, även de som kanske står lite 

utanför samhället och kan verka störande eller rent av provocera andra. 

 

Stök är inte något som enbart är förbehållet folkbibliotek, det förekommer till viss del 

även på akademiska bibliotek. Kean och McKoy-Johnson (2009) berättar att det oftast 

är bibliotekarierna själva som skriver om stöket på arbetsplatsen i och med att de som 

känner till det bäst. De problem man lägger i stöket på de akademiska biblioteken är 

alkohol, störande beteende, aggressiva användare och psykiskt sjuka människor. Kean 

et.al, säger att anledningen till att det är lugnare på akademiska bibliotek beror på att de 

inte är lika öppna som folkbiblioteken och att de har ett annat klientel. ”Ett 

universitetsbibliotek är inget ställe som man ”hänger” på som man gärna gör på ett 

folkbibliotek” (Kean och McKoy-Johnson, 2009). De problem man har på akademiska 

bibliotek är att användare klagar på att det inte finns viss litteratur, den upplevda 

attityden hos personalen, man klagar över för kort lånetid och för korta öppettider och 

man blir lätt aggressiv när man får böter (Kean och McKoy-Johnson, 2009).  

 

3:2 Faror i yrket 

 

När det gäller faror i jobbet som bibliotekarie poängterar McGrath och Goulding 

(1996), att allmänheten antagligen tror att den största faran i jobbet som bibliotekarie är 

nedfallande böcker och smärta i ögonen efter att ha läst för många böcker och 

antagligen knappast skulle tro på det man berättade om verkligheten. Det är nu många 

år sedan artikeln publicerades och pressen har fört fram farorna i ljuset i och med 

debatten i media.  

Dock verkar vi vara ganska förskonade från det värsta våldet i Sverige. Goldberg (2011) 

skriver bland annat om en incident när en 19-årig man rusar in på biblioteket som tillhör 

University of Texas med en AK-47:a och efter tumult begår självmord på översta 

våningen. Lägger man samman detta med Farrugias artikel från 2002 så verkar stöket 

både vara värre och ha startat tidigare i andra länder. Det skulle också kunna vara så att 

pressen har uppmärksammat detta på ett tidigare stadium i andra länder och att vi 

faktiskt har haft problem innan men att detta inte har uppmärksammats av okänd 

anledning.  

 

Att problemen med stök uppmärksammades redan 1995 i USA ser vi när vi läser det 

som Barbara Pease skriver i sin artikel (Pease, 1995). Hon berättar om problem som att 

aggressiva användare hamrar på tangentbord och skriker, kränker personal, använder 

narkotika samt ägnar sig åt kriminella aktiviteter som att stjäla plånböcker från andra 



 

användare eller stjäla böcker från biblioteket. När detta händer försöker personalen 

medla, behålla lugnet på samtliga inblandade men även se till så att säkerheten 

bibehålls. Pease frågar även hur långt det är meningen att en bibliotekarie ska gå för att 

vara tillmötesgående om användare visar uppskattning som gränsar till sexuellt beteende 

mot de som jobbar på biblioteket. Detta är en situation som lätt kan gå överstyr om den 

inte stoppas i tid. Som exempel ger Pease att en användare som stirrar intensivt på en 

anställd, på ett sexuellt sätt, lätt kan skrida till handling. Alltså ser hon ett problem i att 

sätta gränser, detta skulle kunna vara ett vidare problem som inte endast är isolerat till 

USA. Vidare berättar Pease att PBS Newshour 1995 gjorde ett specialprogram om våld i 

USA och att detta snabbt följdes upp av nyhetskanalen CBS, som även då visade våldet 

på arbetsplatser. Detta menar Pease visar på det stora nyhetsvärde som finns i till 

exempel våld på bibliotek (Pease, 1995). 

 

Detta som Pease berättar hänger tätt ihop med den syn som både Harmath Balla (2018) 

och Johansson och Strömbäck (2019) har om att det skulle ligga ett stort nyhetsvärde i 

våld mot så kallad blåljuspersonal, dit även bibliotekarier kan räknas enligt Farrugia 

(2002). Dock säger Pease att massmedia först och främst koncentrerar sig på extremt 

våld men att detta är mycket sällsynt. Det våld som är oftast förekommande på 

biblioteken är knytnävsslagsmål som räknas som inte ”inte allvarligt eller extremt våld”. 

Det lindriga våldet ligger på 74,8 %, medan det extrema våldet är de återstående 25,2% 

(Pease, 1995). Inte heller är det vanligt med våld från bibliotekariernas sida mot till 

exempel ledning eller våld mellan bibliotekarier, berättar Pease. 

 

Violence in the workplace may usually be associated with the police, taxi 

drivers, health workers and other obvious high risk occupations. 

However, it is a little known fact among the general public that librarians 

also face risks and are quite likely to experience an act of violence or 

aggression from a patron during their working lives (Farrugia, 2002). 

 

Vid läsning av rapporten ”Tryggare Bibliotek” som gjordes av Stockholms 

Kulturförvaltning på Stockholms stadsbibliotek (2010), kan man se att det som kallas 

för “stök” i Sverige påminner om det som sägs hända på andra bibliotek runt om i 

världen. Rapporten säger att stöket på de svenska biblioteken består av berusade eller 

drogpåverkade personer, psykiskt sjuka människor, personer som är konfliktsökande, 

högljudda ungdomar/ungdomsgäng samt stöld och rån (Kulturförvaltningen, 2010). 

Dock finns det skillnader mellan de svenska och de utländska rapporterna och detta är 

att det i den svenska utpekas ungdomar som störande objekt i större utsträckning än i de 

utländska. 

 

3:3 Bibliotekets roll 

 

Bibliotekens roll och den allmänna föreställningen om vad bibliotek står för är något 

som Hedemark (2009) och Michnik (2018) anser är en del av stökdebatten. Det blir som 

ett paradigmskifte mellan gamla och nya värderingar, vilket kan vara själva kärnan i 

stökdebatten. Enligt Hedemark (2009) var det både i debatten 1983 och debatten 1992 

en fråga om ifall biblioteket skulle vara: ”Bevarare av den svenska nationens minne och 

historia” (Hedemark, 2009). 

 



 

Det är inte något som det talas om i dag, att bibliotekens uppgift bland annat skulle vara 

att bevara svenska nationens minne. Det debatten handlar om är till största delen 

ljudnivån och som sagt stöket som förekommer på biblioteken men även om biblioteket 

ska fylla rollen som allaktivitetshus eller ungdomsgård. 

 

Således är stöket i sig ganska likt överlag oavsett om det gäller stök i Sverige eller i 

andra länder och världsdelar. Dock skiljer sig stöket något åt på ett folkbibliotek och ett 

akademiskt bibliotek. Något som däremot är sig likt på alla bibliotek som har tagits upp 

i den tidigare forskningen är att bibliotekarier hanterar situationerna när de uppstår och 

strävar efter att behandla alla lika oavsett vem du är eller varifrån du kommer. 

Hedemark och Hedman (2002) skriver att alla i samhället ska ha fri tillgång till 

biblioteket. Enligt Bibliotekslagen (2013:801) 

så har användarna “kunderna, brukarna” eller “låntagarna” en inte obetydlig bredd i sin 

mångfald: 

 

Utöver den här typen av lite anonyma beteckningar, förekommer också i mycket 

hög utsträckning mer specifika, såsom olika grupper inom den övergripande 

målgruppen. Som exempel kan nämnas ”distansstuderande”, ”barn och ungdom 

mellan 13 och 18 år”,”pensionärer”, ”småbarn”, ”de nya svenskarna”, 

”seniorer”, ”de som surfar vilse”,”bibliotekslösa”, ”vuxenstuderande”, ”sjuka”, 

”vilsna själar”, ”underklassen”, ”stammisar”,”invånarna i 

miljonprogramsområdena”, ”dyslektiker”, ”informationssvaga”, 

”[bibliotekets;vår anm.] finansiärer” och ”en kvinnlig borgerlig medelklass” 

(Hedemark & Hedman, 2002, s 21). 

 

Med Hedemark och Hedmans ord i minne kan man förstå att det skulle kunna uppstå 

“situationer” och att det kan vara svårt att vara alla till lags i en så bred grupp som det 

bibliotekarier benämner som användare. 

4 Teoretiska utgångspunkter  

 

I kommande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. Den teori 

som valdes är Jesper Strömbäcks (2009) medialiseringsteori. Med hjälp av teorin vill vi 

förklara vilka berättartekniker som används av media för att framföra texter på ett sätt 

som är avsett för att fånga läsarnas uppmärksamhet. 

4:1 Medialiseringsteori och medialogik 

 

...Whereas Karl Mannheim (Mannheim, Wirth, & Silas, 1936) alerted us to the 

significance of political ideology and utopian thought as forms through which 

knowledge was constructed, we urge researchers to recognize the role of a 

highly rational and bureaucratized media logic in transforming and sharpening 

the meaning of knowledge of social institutions, including politics. We believe 

this approach will not only demystify and delegitimize the respective 

institutional arenas (Altheide & Snow, 1979) 

 

Ovanstående ord kommer från pionjärerna inom medialiseringsteorin, David Altheide 

och Robert Snow som 1979 var de första med att introducera teorin om ”media logic” 

McQuail (2005). Media logic används enligt Altheide och Snow för att på ett 



 

systematiskt sätt kunna fånga naturen av innehållet i en text och förstå hur denna kan 

användas för ett visst syfte, (McQuail, 2005) i detta fall texter i media. 

 

Vi tolkar således Altheide och Snows ord om medielogik att den är till för att förenkla 

och avmystifiera medialiseringen i media. Det skulle kunna hjälpa människor att läsa 

medias texter på ett nytt sätt och att lättare kunna se meningen med dem. 

 

Trots alla fördelar med Altheide och Snows teori vi har valt Strömbäcks tolkning av 

medialiseringsteorin. Detta för att Strömbäck riktar sig mycket mot hur media 

framställer sina nyheter i de texter som publiceras och för att han begränsar sig till 

”västliga demokratier” i vår relativa samtid. Som läget är för medierna nu gäller det att 

reducera informationsmängden samtidigt som läsarnas uppmärksamhet ska fångas 

(Strömbäck, 2009). Gudmund Hernes sa för 30 år sedan att ”det finns ett överskott av 

information och ett underskott av uppmärksamhet” (Strömbäck, 2009). Det är för att 

kunna hantera rådande situation som medierna har utvecklat berättarteknikerna och 

dessa kan ses som ett konkret uttryck för medielogiken. Ju fler berättartekniker en 

artikel innehåller desto större chans att media rapporterar om den (Strömbäck, 2009). 

Berättarteknikerna som används i denna uppsats är följande: 

 

Tillspetsning: En händelse förses med en vinkel för att åstadkomma en viss effekt på 

läsarna. Förenkling: Händelser förenklas och flera perspektiv uteblir för att läsarna ska 

förstå korta texter. Polarisering: Motsättningar förstärks eller betonas för att skapa 

dramatik och ökat nyhetsvärde. Intensifiering: Nyheten framhäver händelser i 

dramatiska ordval för att öka dramatiken i texten. Konkretion: Nyheten är mycket 

konkret för att skapa större förståelse hos läsarna. Personifiering: Skapar en känsla av 

förståelse, texten skrivs i en personlig form. Stereotypisering: Texten är stereotyp med 

förutfattade meningar för att ge läsarna igenkänningseffekt (Strömbäck, 2009). 

 

Ett exempel som Strömbäck (2009) nämner för att göra medialiseringsteorin begriplig 

är det folkliga uttrycket om ”glaset är halvfullt eller halvtomt” när glaset i fråga har 

samma volym vätska i båda fallen. Detta kan appliceras på meningen från DIK:s rapport 

från 2015: ”Fyra av tio svarar ja på frågan om det har förekommit våld på biblioteket 

där de arbetar” (DIK, 2015). Skrivs meningen på ett annorlunda vis, som ”Sex av tio 

svarar nej på frågan om de har förekommit våld på biblioteket där de arbetar” blir 

effekten en helt annan. Något negativt vänds till något positivt, glaset har förändrats 

från halvtomt till halvfullt. Ökas kunskapen om berättarteknikerna och medielogiken 

kan dessa användas i vardagen, precis som Altheide och Snow nämnde (Altheide, 2014) 

och Gudmund Hernes ord om “överskott av information och underskott av 

uppmärksamhet” (Strömbäck, 2009) får mening och innebörd. 

 

Vi kommer således att använda oss av Strömbäcks tolkning av medialiseringsteorin i 

vår uppsats. Vi tror att den kan hjälpa oss att upptäcka de berättartekniker som 

eventuellt används i texterna för att vinkla innehållet i artiklar som behandlar stök på 

biblioteken åren 2015–2018. Vi kommer även att på ett lättare sätt, med hjälp av teorin 

och kunskapen om berättarteknikerna kunna se vad de problem som, går under ordet 

”stök” består av.  

 

Ju fler berättartekniker en artikel innehåller desto större chans att media 

rapporterar om den. (Strömbäck, 2009) 



 

5 Metod 

 

För att besvara frågorna används en kvalitativ innehållsanalys, tillsammans med 

Strömbäcks teori. En kvalitativ metod lämpar sig för analyser av frågor som rör det 

sociala, som den debatten i media vi ämnar undersöka. Bryman (2008) menar dock att 

många är kritiska till ordet ”kvalitativ”. Detta för att en kvalitativ forskning inte bara 

handlar om frånvaron av siffror och tabeller utan även kan innehålla sådana för att 

tydligare visa de resultat som framkommit i undersökningen (Bryman, 2008). 

5:1 Kvalitativ innehållsanalys  

 

Kvalitativ innehållsanalys är enligt Hsieh och Shannon (2005) en flexibel metod, utan 

strikta regler som är användbar på många olika forskningsområden, bland annat 

innehållsanalys av texter. Det är en väl använd och beprövad metod som härstammar 

ända från 1700-talet som används för att forska i hur språket används som 

kommunikation i texter. Således är kvalitativ analys väl kompatibel med Strömbäcks 

medialiseringsteori (2009). 

5:2 Genomförande av studien  

 

I genomförandet av studien har vi valt att följa Zhang och Wildemuth (2009) för att de 

på ett klart sätt guidar oss i genomförandet steg för steg.  

Det första och andra steget är att göra ett urval för empirin, välja de tidningsartiklar som 

innehåller social oro på bibliotek i någon form, arbetet resulterade i 40 artiklar i 

massmedia som handlar om stök på svenska folkbibliotek mellan åren 2015–2018. De 

artiklar som inte höll måttet sorterades bort. Vi använda oss av Mediearkivet Retriever 

och sökorden var ”bibliotek” och ”stök”. Följande steg var att koda en del av empirin 

med ett test enligt Zhang och Wildemuth (2009). Vår metod var att märka innehållet 

med olika färger för att lätt kunna se vilka ämnen artiklarna innehöll. Efter detta gjordes 

testet, för att se om vår uppfattning av innehållet i texterna var samstämmigt och när så 

var fallet färgkodades resten av materialet. Efter detta började vi att leta efter de 

berättartekniker som Strömbäck (2009) skriver om samt de former av stök som lyfts 

fram i debatten. 

5:3 Reliabilitet och validitet 

 

Pålitlighet, validitet, reliabilitet och objektivitet är fyra kriterier som avgör kvaliteten på 

forskningen (Zhang & Wildemuth, 2009). För att försöka uppnå dessa kriterier har vi 

strävat efter att hålla oss objektiva till det empiriska materialet och göra oss så 

oberoende som forskare i den mån vi kunde. Vi har således inte försökt att vinkla 

resultatet för att bevisa eller motbevisa något utan helt litat på det resultat som 

undersökningen har gett oss. Vi har även följt de punkter som Zhang & Wildemuth 

(2009) har visat. Detta för att dessa är vetenskapligt prövade i tidigare forskningar. Vi 

har även försökt att vara tydliga i vårt sätt att beskriva forskningens steg så att den går 

att replikera i framtiden, det vill säga den ”transferability” som finns bland punkterna 

från Zhang & Wildemuth (2009). Vår strävan är att andra forskare ska kunna nå 

liknande resultat med samma sorts material.  



 

5:4 Avgränsningar 

 

Vi har avgränsat vår materialinsamling till 40 nyhetstexter och ledare som finns 

tillgängligt via Mediearkivet Retriever. Artiklarna valdes genom en process där sökord 

användes för att hitta artiklar som handlade om stök på bibliotek. Sökorden som 

användes vid urvalet var bråk, stök, våld, hot och bibliotek. Artiklarna har tagits från de 

större aktörerna inom dags- och kvällspressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Nyheter och publicerats mellan 2015–2018. Avgränsningarna 

har skett till de stora dagstidningarna för att de enligt Strömbäck är de mest 

dominerande medierna som är mest spridda i Sverige. Det är ”dagsordningssättande” 

(Strömbäck, 2000) och således lämpliga för vår undersökning. Vi har valt att hålla oss 

till artiklar som handlar om stök på biblioteket eller biblioteksdebatten. 

Vi är medvetna om att det är olika natur på vårt material som artiklar och ledare men vi 

har gjort urvalet att blanda dessa medvetet för att på så sätt få en bred bild. 

6 Analys och resultat 

 

I kommande kapitel redogörs för analys och resultat. I den första delen tas frågan om 

vilka problem angående stök på biblioteken som lyfts fram i media. I del två undersöks 

frågan om vilka berättartekniker som används i de artiklar vi har valt, till vår hjälp har 

vi Strömbäcks medialiseringsteori. I del tre analyserar vi hur den sociala oron drabbar 

anställda och besökare på biblioteken. 

6:1 Vad är stök? 

 

På många ställen i texten påträffas hänvisningar till DIK. De ord som används i DIK:s 

rapporter används även genomgående i artiklarna. De gemensamma ord från båda 

undersökningarna som beskriver “stök” är således: aggressivitet, kränkande tillmälen, 

hot, våld och skadegörelse. Dock finner vi att DIK har ersatt ordet oro från 2015-års 

undersökning med ordet “social oro” i rapporten från 2017. Skillnaden är inte stor men 

ordet “oro” har fått en mer precis beskrivning i den senare rapporten.  

 

I det som media beskriver som stök framträder en mer detaljerad bild än den DIK ger. 

Neuding (2016) berättar om kastade böcker och ungdomar som tar över hela bibliotek, 

Madon (2016) berättar om att man har tänt eld på böcker. Lindh (2015) citerar Neuding 

när hon skriver om kastade möbler och ungdomsgäng som har “levt rövare” på 

biblioteket. Jonlund (2017) berättar att det inte bara är ungdomar som “stökar” utan 

även vuxna som säljer droger.  

 

På detta sätt beskrivs ”stöket” om och om igen och det bekräftar vad bland annat 

Farrugia (2002) tidigare sa om att de som ”stökar på biblioteken är ungdomar som vill 

ha uppmärksamhet, de som lever lite i samhällets utkanter och psykiskt sjuka 

människor. Själva stöket är också av samma art, i Sverige som i andra länder, hot om 

våld och direkt våld riktat mot personalen på bibliotek. Högljudda människor som 

vandaliserar biblioteket på ett eller annat vis, alkohol och droger samt psykiskt instabila 

människor som kan bli våldsamma eller sexuellt utagerande. Dock är det till största 

delen ungdomar och neddragningar av resurser som får den största skulden till stöket på 

biblioteken. 



 

 

Några år i början av 2000-talet arbetade jag som biblioteksassistent i 

Stockholmsförorten Jakobsberg. Det var utan tvekan det mest friktionsfyllda 

jobb jag haft. Tiden och energin människor kunde lägga på att slippa betala tio 

kronor i förseningsavgift upphörde aldrig att förbluffa, och passen ute på golvet 

var en ständig övning konflikthantering: affärskvinnan som försökte stjäla med 

sig sina favoritmagasin; grabbgänget som sköt slangbella på sprinklerna och 

vattenskadade halva biblioteket; den 30-åriga mannen som gärna satt och 

onanerade i tidskriftsrummet; de lokala A-lagarna som höll gravöl för Kenta 

Gustafsson inne på handikapptoaletten; tjejen som försökte ladda ner porr på en 

lånedator. (Edlund. 2015) 

 

Edlunds artikel (ovan) bekräftar både det som Farrugia (2002) och DIK beskriver som 

stök. Samtidigt visar det att det inte endast är ungdomarna som är skulden till stöket 

utan även vuxna personer, både män och kvinnor. Pease (1995) skriver också om den 

sexuella delen av stöket som bekräftas av Edlunds artikel med en manlig onanist och en 

tjej som försökte ladda ner porr på bibliotekets dator. Om den sexuella delen av ”stöket” 

skriver inte DIK något alls, vare sig i undersökningen från 2015 eller 2017. Varför inte 

detta ingår i undersökningarna skulle vara intressant att veta. Med detta har vi således 

sett att de som stökar på biblioteken är ett genomsnitt av befolkningen, allt från 

”affärskvinnan” till ”A-lagarna”, från vuxna till ungdomar och alltså är det inte endast 

unga som bär skulden till stöket som många av artiklarna påstår. 

6:2 Berättartekniker 

 

Nedan förklaras och visas exempel på de berättartekniker som finns i vårt empiriska 

material. Till vår hjälp har vi Strömbäcks medialiseringsteori. 

6:2:1 Tillspetsning 

 

Att hitta tillspetsning, det vill säga vinklingar i materialet är inte svårt och de flesta av 

våra valda artiklar han någon form av vinkling. Enligt Strömbäck väljer de som skriver 

underhållande nyheter framför de som är viktiga, detta för att detsamma är 

underhållande lockar läsare i större utsträckning. Strömbäck hävdar också att ju mer 

kommersiella medierna är desto större chans att underhållningskriterierna blir styrande 

(Strömbäck, 2009). Karaktären för tillspetsningar är att texten är skrivet på ett kort och 

lättförståeligt sätt och texten är kryddad med formuleringar som spelar på läsarens 

känslor. Detta för att innehållet ska bli så spännande som möjligt och behålla läsarens 

intresse.  

 

Det är vanligt att skilja mellan mjuka och hårda nyheter det vill säga de 

intressanta nyheterna ställs mot de viktiga och det råder slagsida mot de så 

kallade mjuka, mer underhållande nyheterna hos kvällspressen. (Strömbäck, 

2009). 

 

I Therese Erikssons artikel, ”Sälja knark bland hyllorna-gå alltså gränsen där?” Är det 

svårt att inte se vinklingen mot någon form av ”det-var-bättre-förr-nostalgi”: 

 



 

Vi är många som minns barndomens inträde i bibliotekets värld, det andaktsfulla 

i att kliva in i ett rum där tiden och tempot var något väsentligt annorlunda än 

det som pågick utanför, ett rum där tystnaden bröts enbart av lågmält mummel; 

en tystnad som inte var disciplinärt auktoritär, utan välkomnande rofylld. 

Nostalgi med romantiskt skimmer? (Eriksson, 2017) 

 

Eriksson använder ord i texten som ”nostalgi, andaktsfulla, romantiskt skimmer och 

rofylld” som leder direkt till känslan av något nostalgiskt som gått förlorat i och med att 

”vi minns” är skrivet i preteritum och således fanns då men inte i nutid.  

Strömbäck (2000) förklarar att innehållet i en text måste ”spetsas till och detaljer 

ersättas av passande formuleringar” om inte detta gjordes skulle artikeln försvinna i den 

stora mängd information som tränger sig på. 

6:2:2 Förenkling 

 

Förenkling är när en händelse förenklas och flera perspektiv uteblir och att vissa 

händelser görs extra tydlig för läsaren, Strömbäck skriver att: “En artikel ska inte kräva 

förkunskaper hos läsaren (Strömbäck. 2009).Tydligare än det är i Helmersons text kan 

det knappast bli för “kaninkokerska” är antagligen en referens till Glen Closes karaktär i 

filmen “Farlig förbindelse” från 1987 och som Helmerson påpekar vill nog ingen bli 

normativ om det jämställs med en “kaninkokerska”. Även om du inte skulle ha sett 

filmen i fråga är ordet “kaninkokerska” något som antagligen inte kan förknippas med 

något trevligt, så normativ är klart och tydligt inget som rekommenderas av Helmerson. 

Att texten i detta fall är förenklad framgår också, för visst måste det finnas fler 

perspektiv än bara dåligt eller bra. Dock låter det på Helmerson som om så skulle vara 

fallet. Håller du dig till de som kallas normativa är du inte bättre än en “kaninkokerska” 

och inga andra perspektiv tas upp.  

 

Normativ är ju, strax efter kaninkokerska, det sista man vill vara i dessa dagar. 

(Helmerson, 2017) 

  

I nästa citat har Andersson använt sig av förenkling och kan i en kort text på så vis 

förklara hela stökdebatten, med bibliotekshöger och tysthetsnorm från början till slut. I 

och med att hon gör så kan alla förstå vad debatten handlar om även om läsaren inte har 

följt med från början. Även konkretion kan appliceras på Anderssons text i och med att 

den är konkret och mycket lätt att förstå. Strömbäck säger att ”det komplexa måste 

reduceras, alla ska förstå det som riktar sig till mångas (Strömbäck. 2000).  

 

Stök och hot. Stollerier och bibliotekshöger. När folkbiblioteken seglade upp 

som debattämne förra året var det säkerheten som stod i fokus. Biblioteken 

beskrevs som bråkiga platser. Men sedan blev det bråk om tysthetsnormen. Efter 

att Niclas Lindberg, generalsekreterare i svensk biblioteksförening, ifrågasatt det 

han kallade tysthetsnormen svarade Axess chefredaktör P J Anders Linder med 

att kalla detta för stollerier. Varpå Göran Greider myntade begreppet 

”bibliotekshöger”. Visst var det kul att vi fick en biblioteksdebatt i Sverige. Men 

samtidigt lite trist att den mest handlade om huruvida biblioteken är för stökiga 

eller för tysta. (Andersson. 2016) 

 

 



 

6:2:3 Polarisering 

 

Polarisering kan tydligt skönjas i debatten. Att motsättningar förstärks eller betonas för 

att skapa dramatik och på så sätt behålla och öka läsarnas intresse för texten sker 

genomgående. Strömbäck (2000) säger att om ”uppmärksamheten ska behållas måste 

kontrasterna i synsättet framhållas. Bara att det har skapats en så klar gränslinje mellan 

det som i pressen kallas “bibliotekshögern” och “biblioteksvänstern” måste räknas till 

en skapad motsättning. Det har bildats två sidor och läsarna tvingas på så sätt att ta 

ställning och välja och det blir “vi mot dem”. I en polarisering kan texten vara vinklad 

på ett sätt som får läsaren att uppfatta, i vårt fall att en viss målgrupp är skyldig till den 

sociala oron på biblioteken eller för att förespråka bibliotekshögern eller 

biblioteksvänstern. Ord som lätt kan tolkas och ofta används i artiklarna är förorten, 

segregation, utanförskap och liknande. 

 

Orden som ska få läsaren att tänka ”invandrare” utan att det sägs högt. 

Solrosfrön, rök med ”konstig lukt” kusiner och gängbildning” (Almestad, 2015). 

 

“Solrosfrön, rök med konstig lukt kusiner och gängbildning” kommer ursprungligen 

från Neuding (2015) orden har fått Almestad att reagera på att Neuding menar 

“invandrare” utan att säga det rent ut.  

 

...“tysthetsnormen”, underförstått att de som ville lyfta frågan om stökiga 

bibliotek stod för en föråldrad syn på en tempelliknande plats där det mesta är 

förbjudet eller tabubelagt. (Jonlund, 2017) 

 

Våld, bråk och gapiga odågor ska alltså vara normbildande, och den som önskar 

lugna och trygga bibliotek göre sig icke besvär. (Ludvigsson, 2016) 

 

Om du tillhör biblioteksvänstern förväntas du således vilja ha “våld, bråk och gapiga 

odågor” något annat alternativ existerar inte. Hög konfliktnivå eller polarisering i en 

artikel får ett högt nyhetsvärde och denna berättarteknik favoriseras av media. I 

politiska sammanhang kan så kallade pseudohändelser skapas för att öka polariseringen. 

Det kan röra sig om att anordna konferenser och liknande som har chansen att öka 

motsättningarna, skapa polarisering och därmed skapa eller öka fokus på vissa händelser 

så att dessa har större möjlighet rapporteras om i media. (Strömbäck. 2009) 

6:2:4 Intensifiering 

 

I intensifiering används ord som ett verktyg för att göra texten mer levande och 

intresseväckande och alla artiklar har intensifiering i någon form. Att denna metod 

används mycket är logiskt för att skriva en text som varken intresserar eller behåller 

läsare strider mot hela idén att skapa en text som säljer. Strömbäck (2009) säger att ”ju 

mer en potentiell nyhet kan formas journalistiskt med berättarteknik, desto större är 

sannolikheten att den ska bli en del av det slutliga nyhetsurvalet”. ”Ett häftigt utbrott 

drar till sig mer uppmärksamhet än ett försiktigt inlägg” (Strömbäck. 2000). 

 

Intensifieringen är tydlig i Johan Wennströms artikel när han säger att det inte går att 

besöka gemensamma miljöer, i detta fall biblioteket utan att råka ut för en hotfull 

stämning, alltså betydligt dramatiserat. Hon får det att låta som om det vore en 



 

omöjlighet att undgå detta och skriver det som en absolut sanning. Det går helt enkelt 

inte att undvika en hotfull stämning. På texten kan man även applicera tillspetsning, 

polarisering och förenkling. Tillspetsning för att texten är vinklad på ett sätt som kanske 

faller utanför det som är helt sant i och med att det går att besöka ett bibliotek utan att 

råka ut för en “hotfull stämning”. Polarisering för att motsättningarna har förstärkts och 

förenkling för att det är en mycket mer komplex situation än Wennström vill göra 

gällande.  

 

..att det nu inte går att besöka gemensamma miljöer utan att mötas av en hotfull 

stämning. (Wennström, 2015) 

 

I Ahlstrands artikel (nedan) är det lätt att se intensifieringen i orden “migränkäck lördag 

på Ikea”. Orden gör texten mer levande i och med att de flesta har upplevt just en sådan 

dag på nämnda företag. Det är också ett ordval som får läsaren att haja till för att det 

kommer oväntat och kan knappast kan jämföras med det som förväntas av ett 

biblioteksbesök. Dock gör just dessa ord att man kan identifiera sig med texten som 

läsare och därmed stannar kvar och vill veta hur det går. Med endast ett ord har således 

textförfattaren lyft nyheten och fått läsaren att vakna till och stanna kvar för att läsa 

slutet på artikeln. 

 

”...en bransch med mindervärdeskomplex som sneglar mot närmaste 

förändringskonsult som dreglar efter att biblioteket ska likna en migränkäck 

lördag på Ikea” (Ahlstrand, 2015) 

6:2:5 Konkretion 

 

Nyheten är mycket konkret för att skapa större förståelse hos läsarna. Det är enklare att 

skriva och göra något begripligt om det är konkret än om det är abstrakt, därför tar 

media upp problem som går lätt att beskriva.  

Således ska innehållet i en text ska vara så konkret som möjligt för att öka förståelsen 

och vara tydlig för läsarna. Strömbäck (2009) förklarar att ”läsarna ska inte behöva ha 

förkunskaper för att förstå en text. Det som skrivs ska kunna förklara vad som ligger 

bakom en företeelse och hur detta påverkar de som drabbas. Nedan visas citat med 

exempel på konkretion från Neuding: “Majoriteten har blundat för 

integrationsproblemet, Långsiktigt behöver vi bygga fungerande sociala normer, Vi ska 

sätta gränser för de här killarna, men de måste in i jobb eller studier” (Neuding, 2015, 

2016, 2017) 

Det är mest olika former av sociala problem som sägs vara orsaken till de stökiga 

biblioteken, som trångboddhet, digitala klyftor, olika behov. Nedläggning av 

försäkringskassan är det Andersson tror är en del av det som orsakar stök. Andersson 

skriver även om de stora förväntningar som finns på biblioteket och är därmed inne på 

samma linje som Katarina Michnik (2018) som finns att läsa om under ”tidigare 

forskning”.  

 

Hit går man för att be om hjälp när annan samhällsservice försvinner eller flyttar 

över till nätet. (Andersson, 2017) 

 

Vad ”biblioteksdebatten” borde handla om, är att våldet i landets eftersatta 

områden ökar och allt mer griper omkring sig i det övriga samhället. 



 

Infrastrukturen för kulturella verksamheter och mänskligt umgänge är hotad av 

detta sammanbrott. (Wennström, 2015) 

 

Dessa problem skrivs ofta med konkretion, klart, tydligt och det är mycket lätt att förstå 

utan att ha förkunskaper om stökiga bibliotek. Även hur den sociala oron drabbar 

människor skrivs med stor konkretion. Nedan förklarar Madon, i en enda mening, vilka 

som drabbas, att det sker på ”arbetsplatsen” samt att de som drabbas verkligen är i 

behov av ett lugnt bibliotek.  

 

Det slår mot både bibliotekarier som är otrygga på sina arbetsplatser, och mot de 

barn och unga som behöver biblioteken som mest. (Madon, 2016). 

6:2:6 Personifiering 

 

Personifiering är en berättarteknik som skapar förankring hos läsaren. Den skapar 

empati och eller gör så att läsaren kan identifiera sig med det som texten berättar. Till 

exempel kan skribenten använda ord som förstärker dessa känslor, orden kan också 

blandas med namnen på de som uttalar sig i artiklarna. På så sätt är det lättare att den 

som läser texten kan knyta an till det som skrivs. Strömbäck förklarar att ”få saker är så 

konkreta som människor och få saker intresserar oss människor som vi själva 

(Strömbäck. 2000). Därför vill människor läsa om andra människor. 

 

I artikeln Erikssons artikel från 2017 (se ovan) finns personifiering i orden ”Vi är 

många”. Hon skriver även artikeln periodvis i du-form, alltså blir texten direkt riktad till 

DIG och på så sätt en text med personlig form. Eriksson förklarar även att “vi” är 

många, för att skapa känslan av att hon och läsaren tillsammans minns barndomens 

nostalgi. Därmed skapas den känsla av gemensam förståelse som Strömbäck (2009) 

talar om.  

 

En annan teknik för att fånga läsare är enligt Strömbäck (2009) att skriva in kända eller 

berömda personer i texterna. Att göra det skulle öka chanserna att media rapporterar om 

texten i större utsträckning. Dock verkar det inte som om detta skulle ha använts i de av 

oss utvalda artiklarna, de enda ”kända” personerna som nämns är Niclas Lindberg 

generalsekreterare för svensk biblioteksförening, Göran Greider, Katti Hoflin och Alice 

Bah Kuhnke. 

Raka motsatsen till detta nämner Statens medieråd (2015). De säger att ett grepp är att 

låta en helt ”vanlig” människa berätta om sin upplevelse. På detta vis kan andra känna 

igen sig i berättelsen och det ger historien ”känsla och nerv”. Antagligen det Strömbäck 

menar med personifiering fast med andra ord. 

 

- Det är för högljutt här. Läget, mitt i centrum är perfekt. Men det behövs en större 

lokal, och gärna ett tyst rum där man kan sitta och plugga, säger 15-årige Kevin 

Obeid. Han får medhåll av bibliotekarien Jenny Granberg. (Andersson. 2017) 

 

I ovanstående citat har skribenten i två meningar fått med två ”vanliga människor och 

åldern på en av dem. Detta gör att läsaren kan se bibliotekarien Jenny med den 15-årige 

Kevin framför sig tydligare än om det hade varit två anonyma människor utan namn 

eller ålder. En sådan förankring hos läsaren hade inte skapats om skribenten hade valt 

att inte använda sig av personifiering.  



6:2:7 Stereotypisering 

Stereotypisering, texten är stereotyp med förutfattade meningar för att ge läsarna 

igenkänningseffekt. Stereotypisering är ett sätt för människor att skapa ordning i 

informationen, det blir enklare om vi skapar stereotyper menar Strömbäck. I artiklarna 

kan detta skönjas genom att vissa grupper utpekas på en sublim nivå. Denna 

berättarteknik var något svårare att hitta eftersom det är beroende på hur en text tolkas 

hos läsaren. Dock användas ordet “fritidsgård” i många av artiklarna och det är då ingen 

tvekan om att det är ungdomar som får skulden till stöket i och med att det är ungdomar 

som använder fritidsgårdarna. Genom att använda ordet “fritidsgård” drar skribenten 

även alla som använder eller besöker en fritidsgård över samma gräns, alla ungdomar 

görs sublimt till de som skapar stök på biblioteken och därmed får vi en klar 

stereotypisering. 

Bibliotekschefen måste värna om bibliotekens uppdrag, fritidsgårdar har vi 

redan, säger Roger Haddad riksdagsledamot för Liberalerna… (Neuding, 2016) 

Ytterligare stereotyper används av Eriksson i citatet nedan för att hon talar om en viss 

“typ” av bibliotekarier som om de vore utdöda, alltså är dagens bibliotekarier något helt 

annat än de “vänligt hyschande” stereotypa bibliotekarierna. Erikssons text kan således 

tolkas som om de enda riktiga bibliotekarierna är de som är “ett minne blott” och bilden 

som framträder med detta blir en stereotyp äldre dam med grå hårknut, hornbågade 

glasögon som “vänligt hyschar åt klassens bråkstakar”. Att detta är en klar stereotyp 

förstår de flesta som har besökt ett bibliotek de senaste åren. 

Inte underligt att den vänligt hyschande bibliotekarien som fick klassens 

bråkstakar att foga sig känns som ett minne blott. (Eriksson, 2017) 

6:3 Påverkan på personal och besökare 

När personal och besökare på biblioteken drabbas av hot, våld eller annan social oro får 

det konsekvenser. Påverkan på anställda och biblioteksbesökare tas upp i ett flertal av 

artiklarna. Bland annat skriver Rasmus Jonlund att biblioteken är tvungna att stänga på 

grund av våld och hot. Wennström berättar att det är ”vanligt förekommande” att 

kommunanställda misshandlas och antastas. Även om texten är skriven med en stor dos 

intensifiering och vinklas finns det säkert sanning i botten. Om detta berättar ju inte 

minst DIK:s undersökningar. Nedan presenteras ett urval av texter som tar upp på vilka 

sätt anställda och besökare drabbas av stöket på biblioteken. 

Flera bibliotek har under året i perioder fått hålla stängt på grund av ett klimat 

som blivit ohållbart för personalen och besökarna, där hot och glåpord riktas mot 

den som försöker att hålla ordning och där vanliga besökare inte längre känner 

sig välkomna. (Jonlund, 2017) 

Det är vanligt förekommande att kommunanställda misshandlas och antastas i 

gemensamma utrymmen. (Wennström, 2015) 

Som biblioteksanställd har man inga maktmedel, inga vapen eller skydd, annat 

än sin egen sociala förmåga och möjligheten att säga ”shhh”. (Edlund, 2015) 



 

 

Rädsla är en av konsekvenserna som drabbar de som blir utsatta för psykiskt eller 

fysiskt våld. Neuding visar detta i två citat (nedan).  

 

På de båda biblioteken är det bara en anställd som vill låta sig intervjuas, mot 

löfte att hon får vara anonym. (Neuding, 2015) 

 

En äldre kvinna slår sig ner bredvid oss vid kaffebordet. Hon berättar att hon har 

besökt biblioteket i Bäckby sedan mitten av sjuttiotalet. 

- För tio-femton år sedan var det här ett riktigt bibliotek. Som man var 

van, säger hon på bred värmländska. 

- Nu går det inte att läsa en tidning i lugn och ro. (Neuding, 2016) 

 

Citaten som kommer från två artiklar skrivna av Paulina Neuding visar även att hon 

använder sig av personifiering, rädslan hos den som uttalar sig lockar fram empati för 

de drabbade hos de som läser texten. På så vis fångas läsaren på ett personligt plan till 

det som skrivs och läsaren kan knyta an till nyheten på ett sätt som inte hade varit 

möjligt utan berättartekniken.  

 

De citat vi har presenterat är bara en liten del av det som finns att tillgå. Nästan alla 

artiklarna talar om någon form av drabbande effekt för de som utsatts för ”stöket” och 

för att kunna se om det finns ett mönster i besöksstatistiken studerade vi siffror från 

Kungliga biblioteket mellan åren 2010–2018. Ska man således tro på de siffror som 

visas i figur 1 syns det att besöken på biblioteken sjunker. Om de svikande siffrorna 

beror på det pressen skriver om stökiga folkbiblioteken är svårt att säga med säkerhet 

men det skapar misstankar om att det skulle kunna vara på så sätt. Det i sin tur visar på 

de sociala samband som skulle kunna existera mellan det pressen skriver och vad som 

faktiskt blir konsekvenser i samhället. Något som skulle kunna påvisa ett starkare 

samband mellan besöksstatistik och antalet artiklar, eller nyhetsvärde är DIK:s senaste 

rapport från år 2019. Den rapporten kan eventuellt skapa ytterligare en topp i antalet 

artiklar som skrivs eller så finns det helt enkelt inget nyhetsvärde kvar i biblioteksstöket. 

 



 

 
Figur 1 visar bibliotekens besöksstatistik mellan åren 2010 och 2018. Siffrorna kommer 

från Kungliga bibliotekets årliga statistikrapport. 

7 Diskussion och slutsatser 

 

I detta kapitel diskuterar vi de slutsatser som har framkommit och vi svarar på de frågor 

som ställdes i början. Till vår hjälp har vi berättarteknikerna och Strömbäcks 

medialiseringsteori, undersökningarna från DIK samt tidigare forskning i ämnet. 

7:1 Vad är stök 

 

Den första frågan som ställdes var vilka problem, angående stök på bibliotek, lyfts fram 

av media under 2015–2018. Det som lyfts fram som stök är trakasserier i form av våld 

och hot som riktas mot både anställda och besökare. Vidare lyfts skadegörelse och 

nedskräpning fram, till exempel de som sköt med slangbella på bibliotekets sprinklers 

med skador som följd. Ett annat problem som lyfts fram av media är drogproblemen, 

med både användning och försäljning på biblioteken. Alla dessa problem tas även upp i 

DIK:s rapporter (DIK, 2015, 2017) och därmed är DIK och media eniga om vad stök till 

största delen består av. Dock saknas den sexuella delen av stöket helt från DIK:s sida 

medan den tas upp av media och Pease (1995). Att ett till synes oskyldigt sexuellt 

närmande eller liknande kan ses som ett hot förklarar Pease med att det lätt kan gå över 

styr och leda till en oönskad handling. Att råka ut för något liknande som anställd blir 

således ett problem. Dels för att man på en kognitiv nivå vet att det kan leda till 

handling och att det är svårt att veta var gränsen ska gå innan man behöver vidta 

åtgärder, att vara bibliotekarie är ju dock allt ett serviceyrke. Alltså upplever vi att detta 

saknas i rapporterna från DIK och i övrig svensk forskning, enda gångerna det togs upp 

var av Pease (1995) och Farrugia (2002). Dock använder DIK ordvalet ”sexistiska 

tillmälen” utan att närmare beskriva vad det rör sig om. Anledningar till avsaknad av 



 

forskning om den sexuella sidan av trakasserierna kunna bero på att det inte är ett stort 

problem i Sverige eller att det är till viss del tabubelagt och inget det talas om. Även 

media saknar nyheter om biblioteksstökets sexuella del. Om det hade varit ett problem 

skulle det säkert ha skrivits om det, i och med att det är ett ämne som går att applicera 

väl på berättarteknikerna och därmed lockar läsare. Till sist kan vi konstatera att den 

”nolltolerans” DIK kräver mot all form av våld och hot på biblioteken ser ut att dröja.  

7:2 Berättartekniker  

 

Vår andra fråga var vilka berättartekniker som används av media i artiklar som 

behandlar stök på biblioteken under åren 2015–2018. Svar på den frågan blir att alla 

berättartekniker används i någon form i samtliga 40 artiklar. Dock är de svåra att 

upptäcka om man inte är medveten om deras existens. Är du en ”vanlig” textkonsument 

som inte känner till Strömbäcks medialiseringsteori eller berättarteknikerna är det inte 

lätt att förstå varför vissa texter fångar dig eller lockar fram empati och att det sker 

medvetet från medias sida. Att berättartekniker används flitigt ser vi i vår undersökning 

och i kommande text diskuteras dessa. 

 

Tillspetsning återfinns i alla artiklar i någon grad. Nyheten skrivs kort och koncist för 

att läsarna ska förstå innehållet i en kort text, det finns inte plats för utsvävningar och 

omskrivningar på grund av att texterna är korta. Det är således platsbrist som gör 

tillspetsning nödvändig och skribenterna måste få fram huvudpunkterna så att alla kan 

förstå dem.  

 

Strömbäck (2009) förklarar att medierna måste använda sig av förenkling för att 

”verkligheten är obegränsad och mediernas format är begränsade”. Dock är det en 

mycket svår balansgång att inte förenkla för mycket utan bara förenkla inom 

rimlighetens gränser. Tänker man på förenkling så som det förklaras av Strömbäck är 

det logiskt att det återfinns i alla artiklar.  

 

Även polarisering återfinns på något sätt i samtliga artiklar. Ju fler gånger du läser 

texten desto tydligare ser du polariseringen. I våra valda artiklar används denna 

berättarteknik för att läsaren, mer eller mindre underförstått ska förstå att till exempel 

biblioteksvänsterns åsikter är att föredra framför bibliotekshögern eller att 

biblioteksstöket beror på en viss grupp i samhället.  

 

Intensifiering var inte lika flitigt använd som tillspetsning och polarisering men där den 

användes den i stor grad. Som exempel i ordval som “migränkäck lördag på Ikea, 

tempelliknande palats” som är ord som är dramatiska ord som får läsaren att leva sig in i 

det som skrivs.  

 

Konkretion användes i alla artiklar, men i varierande grad. Att konkretion används är 

logiskt, enligt Strömbäck är medierna kommersiella och har ett krav på sig att generera 

pengar. För att göra de krävs att nyheten är konkret så att alla förstår och kan relatera till 

texten och inte förlora intresset och slutar att läsa för att texten inte säger något eller är 

onödigt krånglig. På så sätt är det logiskt att alla artiklar innehåller någon grad av 

konkretion.  

 

I alla 40 artiklar finns spår av personifiering. Det kan bero, dels på att det är en text som 

ska fånga läsare och för att det handlar till mångt och mycket om människor, människor 



 

som stökar, människor som drabbas av stöket eller bara människor som har åsikter eller 

uttalar sig i debatten. Som vi berättade tidigare används ord som “vi, min, jag, vår, vi är 

många” för att stärka läsarens identifiering med texten och kunna sätta sig in i den 

situation som presenteras.  

 

Stereotypisering mindre förekommande i artiklarna, dels för att det är lite av en 

tolkningsfråga, inget som skrivs rakt ut, och för att media inte ska generalisera utan vara 

helt neutrala i sin nyhetsrapportering (McQuail, 2005. Strömbäck. 2009).  

7:3 Påverkan på anställda och besökare  

 

Den tredje och sista frågan var hur den sociala oron påverkar besökare och anställda på 

biblioteken och ska man se till den bild som media visar så råder det stor oro bland 

besökare och anställda. Att det ligger sanning i det bekräftar DIK:s rapporter om social 

oro. Media tar även upp konsekvenser i form av sjukskrivningar bland 

bibliotekspersonal på grund av stress och stressrelaterade sjukdomar. Detta blir således 

på längre sikt ett problem som drabbar hela samhället i och med att sjukskrivningar 

betalas med skattemedel. Vidare berättar media och DIK:s rapporter att vissa 

arbetsgivare inte tar dessa problem på allvar med följd att anställda byter yrke eller 

säger upp sig.  

Ytterligare faktorer som påverkar anställda och besökare är öppettiderna på biblioteken. 

Dessa har blivit mer restriktiva eftersom flera bibliotek har fattats beslut att inte ha 

öppet under kvällstid då stöket är som störst. Ses detta på längre sikt kan det resultera i 

färre besök på biblioteken, detta kan ses i Kungliga bibliotekets (Kungliga biblioteket, 

2014, 2018) statistik i figur 1. Mellan 2010 och 2018 har fysiska besök minskat med 

cirka 4 200 000 per år. Möjligheten finns dock att det skulle kunna ha sin förklaring i 

ökad användning av digitala bibliotek eller streamingtjänster. Men det skulle även 

kunna vara rädsla för att besöka biblioteken, eller en kombination av de båda. Detta 

påvisar hur viktig en fortsatt forskning på området är, för att veta vad orsaken är är en 

början för att kunna lösa problemet och få tillbaka besökarna till biblioteken. Vi måste 

även påpeka att det redan nu finns åtgärder för att motverka oron på biblioteken, både 

kortsiktiga och långsiktiga. Kortsiktiga är att anlita väktare, öka personalstyrkan och 

utbilda de anställda. Långsiktiga är till exempel en ny nationell biblioteksstrategi. Alice 

Bah Kuhnke säger: "Biblioteken har ett tydligt uppdrag som vi nu förstärker” 

(Kronkvist, 2016).  

 

Vad som kan sägas med säkerhet är att stöket drabbar både anställda och besökare och 

att det behövs långsiktiga åtgärder så att människor vågar komma och komma tillbaka 

till biblioteken. Får samhället inte bukt med oron försvinner besökarna, det kommer att 

fortsätta med sjukskrivningar och uppsägningar. Om inte vi, alla agerar finns 

möjligheten att de som stökar tar över biblioteken på sikt. Farrugia (2002) berättar om 

tillfällen då detta har skett och personalen har tvingats att låsa in sig och andra låntagare 

i rum på biblioteket för att skydda sig från de aggressiva besökarna. Sådana händelser är 

vi som tur skonade i från i Sverige men det betyder inte att de inte kommer att kunna 

ske i framtiden. Därför är det viktigt att vi snabbt får läget under kontroll innan de är för 

sent. 



 

 

7:4 Slutsatser 

 

Vad som framkommer i denna undersökning är att media använder sig av alla de 

berättartekniker som finns i Strömbäcks (2009) medialiseringsteori. Att detta görs är 

logiskt eftersom det gäller en kommersiell text som är skapad för att fånga läsare och 

generera pengar. Den tidning som har flest läsare får störst inkomster, som alla 

kommersiella medier drivs av. Därför måste en text kunna fånga, locka och behålla 

läsare. Skulle inga av Strömbäcks verktyg användas skulle texten förlora det mesta av 

det som är nödvändigt för att den ska sälja. Strömbäck och Johansson (2019) förklarar 

att det råder en kamp mellan medier om läsarna i det som benämns “ekonomisk-

strukturell partiskhet”. Därför används berättarteknikerna av medierna i stor 

utsträckning som vi kan se av vår forskning. Dock är det något förvånande att det 

används i alla artiklar i någon form, således är det inget som används i liten skala, då 

och då utan genomgående i alla artiklar som vi har studerat. Enligt Strömbäck innebär 

medielogiken ”att sådant blir nyheter som passar mediernas format, dess organisation, 

interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet” (Strömbäck, 2000). Genom 

denna forskning har Strömbäck gett oss en ny dimension på det som skrivs i media och 

vi har blivit medvetna om hur mycket som ligger bakom en liten text i fråga om 

berättartekniker. Det går även att utröna hur viktiga läsarna är för media, både ur en 

ekonomisk synvinkel och för att föra en debatt vidare. Utan läsare skulle både 

tidningarna och debatten dö. Därför används berättartekniker, för att behålla läsare, få ut 

nyheter och föra debatt, i detta fall om den sociala oron och stöket på biblioteken.  

 

Att det råder problem på biblioteken, inte bara i Sverige utan i övriga västvärlden kan vi 

se genom den tidigare forskningen, i DIK:s rapporter och i media. Alltså är samtliga 

rådande överens om att ett problem med stök på biblioteken existerar. Dock ser vi, med 

hjälp av Jesper Strömbäck och medialiseringsteorin att medierna inte bara förmedlar 

nyheter neutralt utan hjälper till att dramatisera och vinkla debatten för att få och behålla 

läsarna. Vi har, till skillnad mot många andra kunnat få en annan bild av läget genom 

DIK:s rapporter (2015, 2017), tidigare forskning och vi kan konstatera att media 

dramatiserar texterna. Det är den bild som människor till största delen ser. Alltså tror de 

nog att man inte kan besöka ett bibliotek utan att drabbas av våld och hot, precis som 

många av de citat vi visade bekräftar. Vi kan även se att det till största delen är 

ungdomar, i synnerhet ungdomar från segregerade områden som får skulden för stöket. 

Är inte läsarna medvetna om stereotypisering, polarisering och intensifiering blir det 

den enda versionen av stöket de får och om medias texter blir sanning för läsarna kan 

det förklara att besöksstatistiken visar vikande siffror när det gäller besöken på 

biblioteken. Människor blir rädda för att besöka biblioteken. Det är även rädslan hos 

människor som media spelar på, det visar inte minst citaten där ”personalen bara låter 

sig intervjuas om de får vara anonyma” (Neuding, 2016) eller att det är ”vanligt 

förekommande att kommunanställda misshandlas och antastats” (Wennström, 2015). 

Tror du helt och full på att läget är sådant på biblioteken är det inte konstigt att 

biblioteksbesökare uteblir.  

 

Stöket är inte bara en olägenhet för besökare, det drabbar kanske de anställda ännu 

hårdare för det är de som ska försöka medla, lugna ner och ta hand om ”situationerna” 

som uppstår samtidigt som de har ett arbete som ska skötas. Detta har resulterat i både 



 

sjukskrivningar och uppsägningar trots att arbetsgivarna har satt in motåtgärder. Till 

exempel har de i flera fall ändrat öppettider och anlitat väktare men trots åtgärderna 

visar siffror från DIK:s undersökningar att många anställda inte tycker att de blir tagna 

på allvar av sina arbetsgivare. Enligt DIK:s undersökning från 2017 är det 44% av de 

tillfrågade som uppger att inga åtgärder alls har vidtagits på deras arbetsplats för att 

stävja stöket.  

 

Den åtgärd som är flitigast använd är att anlita väktare, 25% uppger att detta har gjorts 

på deras arbetsplats, dock är detta en kortsiktig åtgärd. När det gäller de kortsiktiga 

lösningarna, som de minskade öppettiderna med mera är även detta något som drabbar 

användarna. Till exempel kan de som jobbar sent kanske inte längre ha möjlighet att 

besöka biblioteken under kvällstid, om valet är att stänga biblioteken tidigare för att 

undvika de timmar då stöket är som värst. Det är inte heller hållbart med de kortsiktiga 

lösningarna som att hyra in väktare, ha poliser på biblioteken eller installera larm. Det 

bästa för alla vore att lösa biblioteksstöket på permanent basis genom ett samarbete med 

alla berörda parter. Att detta sker på en del bibliotek visar siffror från DIK, 44% uppger 

att den åtgärd de har gjort är att ”samarbeta med andra aktörer som exempelvis 

socialtjänst, skola eller fritidsgård” (DIK, 2017). Med det vi vet nu kan citatet innehålla 

en viss stereotypisering i och med att ”socialtjänst” och ”fritidsgård” används i texten. 

Det viktigaste är ändå att åtgärder görs och det helst på lång sikt för biblioteket är ju 

trots allt allas vårt vardagsrum, en demokratisk bastion och därför en angelägenhet som 

angår alla i samhället. 

 

Som slutsats gällande hur medias bild av biblioteken visas, måste det sägas att det 

överlag är en negativ bild som målas upp. Det som skrivs ger en bild av stökiga 

bibliotek med anställda som blir antastade och känner sig rädda och maktlösa på sin 

arbetsplats.  I bilden ingår även besökare som inte längre vågar besöka biblioteken. 

Åtgärder som att stänga bibliotek eller ändra öppettider och anställa väktare förstärker 

den negativa bilden. Det skulle på så sätt kunna resultera i de vikande siffror som syns i 

undersökningen. Med detta i tanken kommer frågan om det bara är media som förstorar 

ett litet problem som hänger ihop med osäkerhet angående biblioteket roll som Michnik 

och Hedemark (2009) talar om. En sak som tyder på att det kan vara just osäkerhet om 

bibliotekets roll som ligger till grund för, åtminstone en del av problemet är att det har 

bildats två grupper (bibliotekshögern och biblioteksvänstern). Dessa grupper är oense 

om hur ett bibliotek ska vara, livligt eller tyst, lugnt eller fyllt av aktiviteter.  

 

Något som ytterligare stödjer medias negativa bild är Kulturförvaltningens Tryggare 

Bibliotek (2010) och DIK:s undersökningar (2015 & 2018). Dessa tyder på att det 

verkligen finns ett allvarligt problem på biblioteken, i vissa fall till och med aktiviteter 

som bryter mot lagen. Dock påstår Kulturförvaltningens undersökning att 

ungdomsgängen i vissa fall har fått stå som syndabockar för stöket när det finns fler 

bidragande faktorer. Således kan media ha bidragit till att ge ungdomarna ett oförtjänt 

dåligt rykte. Frågan om den sociala oron som uppkommer då om det är 

anpassningssvårigheter i ett paradigmskifte för biblioteken eller om det är ett symptom 

på en osäkerhet angående vad ett bibliotek ska fylla för roll i samhället. 

 



 

8 Förslag till fortsatt forskning 

Med detta i åtanke skulle det vara lockande att replikera vår undersökning men med ett 

betydligt större material och bredare tidsspann. Ett annat förslag till fortsatt forskning 

infanns sig när vi läste artikel ”A dangerous occupation? Violence in public libraries” 

(Farrugia, 2002). Förslaget är att jämföra hur stök på biblioteken uppträder i andra 

länder och jämföra resultatet med svenska bibliotek. Det skulle också vara intressant att 

veta var och när debatten om stök på bibliotek startade, inte bara i Sverige utan även i 

andra länder. 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att replikera vår 

undersökning för att se den vidare utvecklingen av stökdebatten, besöks och 

utlåningsstatistiken efter publicerandet av DIK:s senaste rapport. 
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