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Abstract 
Hush! – An analyses of the public debate regarding silence in libraries. 

This essay is based on the perception of a change in the library soundscape. Our 
purpose is to identify the prevailing discourses in the public debate regarding silence 
in libraries. To achieve this, we posed three questions. What part does silence play 
in the public debate about silence in the libraries? What are the discourses that can 
be identified in this debate?  What is the debater’s opinion of the ambition of the 
library to become a third space? To answer these questions, we analysed seventeen 
articles from the Swedish news, by applying a discourse analytic model - based on a 
model created for this context by Åse Hedemark. The articles were written between 
2006 and 2018 and we chose this timeframe due to the fact that the technological 
development of cellular phones etc, thrived in this period.The results show that there 
is a discord between the libraries and the participants in the public debate and that a 
number of discourses have been identified. We have identified the main issue of the 
debate as the transcendence of the library from a silent temple full of books, to an 
open space for informal encounters and conversations. 
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1 Inledning 
Men om man accepterar – och till och med inbjuder – människor att använda 
biblioteket som ett vardagsrum har man öppnat dörren för bråk och stök 

Citatet är hämtat från Karin Pihls debattartikel i Motala &Vadstena Tidning Lugn 
och ro ska råda på biblioteket” (2017, 23 september) och syftar till bibliotekens vilja 
idag att marknadsföra sig som ett vardagsrum i staden. Pihls inlägg är bara ett av 
många i dagspressen de senaste åren, som handlat om ljudmiljön på bibliotek.   

”Det framställs som väldigt reaktionärt att vilja ha det lugnt” är ett citat som på 
många sätt sammanfattar debatten kring ljudvolymen på bibliotek. Det kommer från 
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och är en 
kommentar i en artikel från Svenska Dagbladet om hur biblioteksrummet har blivit 
”Sveriges mest laddade rum” (Andersson, 2017, 17 december).   

Debatten om det allt stökigare biblioteket har sin grund i en hos debattörerna tydlig 
uppfattning om vad ett bibliotek skall och bör vara. Denna uppfattning ligger sedan 
till grund för konstateranden om huruvida biblioteken uppfyller dessa krav. Vilka är 
då kraven? Jo, att tystnad och stillhet enligt många av debattörerna skall råda. 
Samtidigt kommunicerar biblioteket en allt starkare bild av sig själva som en 
mötesplats och ett kulturcentrum, snarare än en plats för stillheten som efterfrågas i 
debattartiklar. 

Dissonansen i detta är det som kommer att ligga till grund för vår undersökning – 
vilken plats tar tystnaden i debatten och vilka diskurser om tystnad i bibliotek 
uttrycks i dessa sammanhang. 

Det går att diskutera kring diskursanalys och dess sätt att se till språket. 
Diskursanalys utgår från att språket inte kan återge en fullständig bild av 
verkligheten, och att språket i sin tur hjälper till att forma den. Språket skapar 
verkligheten istället för att verkligheten skapar språket. Med ett diskursivt synsätt 
suddas gränsen mellan idé och verklighet ut (Bergström & Moréus, 2012) Neumann 
tar i Mening materialitet makt (2003) upp diskursteorins paroll om att ingenting 
existerar utanför texten, men menar på att det ska förstås som ett sätt att förklara det 
sociala, genom att mening är något gemensamt, och att mening alltid måste ingå i en 
analys över det sociala. (Bergström & Moréus, 2012). Genom debattartiklarna, 
utsagorna, så skapas det diskurser som ger en bild av ljudlandskapet på biblioteket, 
och därmed även en bild av biblioteket som institution.  

Tystnad är ett ord som beskriver många olika saker, och många olika ljudnivåer och 
skiljer sig således åt beroende på vilken kontext en rör sig i – tystnad i en 
storstadskontext skiljer sig från kontexten ute på landet. Vilken ljudnivå som ska 
hållas på biblioteket skiljer sig mellan både debattörer och biblioteken själva. Är 
avsaknaden av stök något som räknas till ett tyst bibliotek, eller är det en faktisk 
tystnad som bör gälla.  

 



 

 2 

Vi kommer inte utgå ifrån en definition av tystnaden, utan utgår istället från en 
allmän betydelse av begreppet, då upplevelsen av begreppet är subjektivt. Istället 
kommer vi att se till den bilden av tystnaden som målas upp i debattartiklarna. På 
samma sätt vill vi poängtera att vår uppsats inte berör ”stök på biblioteket”, utan vi 
ser avsaknaden av tystnad som en konsekvens från stök. Dock vill vi nämna att 
frågan om tystnad på bibliotek på många sätt är en konsekvens av det förmodade 
stöket på biblioteket, och således är det svårt att diskutera det ena utan att ta upp den 
andra frågan.  

 

1.1 Bakgrund 
Detta avsnitt ämnar presentera den bakgrund mot vilken vi kommer att ställa vårt 
analyserade material. Vi kommer här att presentera innehåll från Stockholms, 
Göteborgs och Malmös biblioteksplaner och hemsidor. Vi kommer även ge en 
presentation av teorin kring biblioteket som tredje rum, och en förklaring till 
användandet av begreppet.  

 

1.1.1 Biblioteket som tredje rum 
Biblioteket och dess lokaler omtalas ofta i termer som vardagsrum eller det tredje 
rummet. Med detta åsyftas att biblioteken ofta är några av de få mötesplatser i 
staden där besökare kan uppehålla sig utan något krav på konsumtion eller 
entréavgift (Aabø & Audunsson, 2012).  Di Marino & Lapinte (2015) menar att det 
har skett en förskjutning mellan de tänkta rummen och att det tredje rummet i mångt 
och mycket rört sig mot det andra rummet, alltså det rum som specificeras som 
arbetsplatsen.  

I en artikel i Svenska Dagbladet beskrivs målet med ombyggnationen av 
Stockholms stadsbibliotek som att skapa ett vardagsrum i staden. Det påstås i 
artikeln att moderna bibliotek skall vara informella byggnader, i vilka platser som 
stimulerar till möten, skall finnas. I artikeln beskrivs ett fokus på interaktionen 
mellan biblioteksbesökarna, som en av de viktigare aspekterna vid ombyggnationen, 
att det är genom samtal och diskussioner som kunskap utvecklas och därmed ses 
den typen av socialisering som en viktig del av det moderna biblioteket. Det 
”moderna” bibliotekets fokus är därmed flyttat från böcker till mötesplatser, något 
som måste påverka ljudbilden (Andersson, 2006, 27 juni). 

Ett av de begrepp som ofta används i en bibliotekskontext är ”det tredje rummet”. 
Detta begrepp beskriver biblioteket som ett mellanting av hemmiljö (det första 
rummet) och en arbetsplats (det andra rummet). Detta mellanting mellan 
vardagsrum och offentligt rum kan ses som målet för bibliotekens strävan att skapa 
mötesplatser. Aabø och Audunsson (2012) beskriver biblioteket som mötesplats 
utifrån två formuleringar; hög- och lågintensiv. Högintensiva aktiviteter benämner 
Aabø och Audunson de aktiviteter som besökare företar sig, som passar in i det 
primära syftet med bibliotekets ambitioner, exempelvis sökande efter särskild 
litteratur eller information. De lågintensiva aktiviteterna menar Aabø och Audunson 
rör sig om de biblioteksbesök där målet är något annat än de primära 
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biblioteksrelaterade aktiviteterna, exempelvis när biblioteksbesöket syftar till 
umgänge, eller browsing bland medierna.  

Di Marino & Lapinte menar att på biblioteken har det tredje rummet numer fått en 
karaktär av arbetsplats för många besökare, alltså mer åt det andra rummet. Detta är 
något som på universitets- och forskningsbibliotek alltid har varit en självklarhet, 
men som tidigare inte i den utsträckningen inte förekommit på folkbibliotek.   

Aabø och Audunsson (2012) menar att det har skett en tydlig förändring i den roll 
som biblioteksrummet innehar. Om det förr ansågs vara just det tredje rummet, i 
vilket besökarna använde sig av bibliotekets medier för informationssökning och 
läsning, ser Aabø och Audunson att de aktiviteter som biblioteksbesökarna företar 
sig mer drar åt definitionen av det andra rummet. Med detta menar Aabø och 
Audunson att biblioteksbesökarna har i större utsträckning börjat använda 
biblioteken som en arbetsplats. En arbetsplats i den bemärkelsen att skolarbete eller 
kontorsarbete går att utföra på biblioteken, och underlättas genom bibliotekens 
resurser. 

Denna forskning går att koppla med bibliotekens planer och strävan efter att bli 
sedda som stadens vardagsrum och som levande mötesplatser. Vi kan också i dessa 
resultat se hur bibliotekets besökare vill ha biblioteket, och vilka effekter det 
användandet får på den traditionellt tysta biblioteksmiljön. 
 

1.2 Tystnaden om tystnaden 
Hur talar biblioteken själva om tystnaden, vad kan vi se för spår av den i 
bibliotekens egna kanaler som hemsidor och biblioteksplaner. Detta avsnitt ägnas åt 
bibliotekens egna förmedlade bild av tystnaden, med utgångspunkt i Malmös, 
Göteborgs och Stockholms stads olika bibliotek. Detta avsnitt kommer i sin tur att 
återkopplas till i analyskapitlet, där vi speglar debattartiklarna mot denna bild.  

Vi har valt att låta tre av Sveriges största folkbibliotek stå som symbol för bibliotek 
i största allmänhet, eftersom vi kommer kunna se ett liknande bemötande från alla 
tre, och kan därför utgå från att bemötandet påminner om de flesta andra 
bibliotekens.  

Vi utgår från både biblioteksplaner och bibliotekens egna hemsidor för att få en 
bredare bild av hur tystnad kommuniceras. Detta eftersom biblioteksplaner riktar sig 
in mot biblioteken själva, medans hemsidor vänder sig utåt, till bibliotekens 
besökare, och en kan anta att den allmänna biblioteksbesökaren inte är nämnvärt 
intresserad av att läsa biblioteksplaner.  

För att visa på spänningen mellan en mer offentlig debatt i dagstidningar om hur 
biblioteken ses som ett problemområde ser vi till hur tystnaden omskrivs i 
biblioteksplaner och på bibliotekens webbsidor.  
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1.2.1 Biblioteksplaner 
Stockholms biblioteksplan (Stockholm Stad, u.å.) beskriver huvud- och 
underbiblioteken som frizoner med lugn, men där det också ska finnas plats för 
samtal. Samtidigt ska det även finnas en tydlighet kring vilken ljudnivå, och 
atmosfär som ska återfinnas på biblioteket. Det finns dock ingen specificering över 
hur detta ska råda och manifesteras i biblioteken. 

Biblioteksplanen i fråga innefattar flera av Stockholms bibliotek, och i den beskrivs 
strategier för att skapa lugn och stillhet. Bland annat föreslås att, om fysisk 
möjlighet finns, skapa avgränsningar i biblioteksrummet, för att på så vis inrätta 
zoner för lugn kontra för liv och rörelse. Det finns även beskrivet hur biblioteken 
genom sina öppettider kan påverka livligheten i biblioteket. De större biblioteken, 
alltså de som har större lokaler, ska göra rumsliga avgränsningar som isolerar de 
önskade ljudnivåerna från varandra och på så vis ges biblioteksbesökarna möjlighet 
att välja själv i vilken miljö den skall befinna sig i. I dessa rum skall det, enligt 
biblioteksplanen, finnas möjlighet till både samtal, skapande och tystnad 
(Stockholm Stad, u.å.).  

Malmös biblioteksplan (Malmö Stad, u.å.) så benämner man biblioteksrummet som 
en mötesplats, men också att det ska utvecklas för att kunna innefatta möten mellan 
grupper och individer från olika områden. Rummet ska dessutom agera 
gränsöverskridande, ha tillgång till relevant material och dessutom vara en plats för 
besökarna att påverka och uttrycka sig.  Stockholms biblioteksplan (Stockholms 
Stad, u.å.) berör också att deras rum ska ge plats för skapande. Man beskriver i 
Malmös biblioteksplan att biblioteket ska fortsätta att vara en plats som erbjuder 
lugn och tystnad. 

Just biblioteksrummet och mötesplatsen tas upp i Malmös biblioteksplan (Malmö 
Stad, u.å.), där man beskriver det som att en förskjutning har skett – från att vara en 
viktig resurs med den traditionella samlingsplatsen för medier, så har det nu kommit 
i allt högre grad till att vara en mötesplats. Stockholms stadsbibliotek (Stockholms 
Stad, u.å.) formulerar sig som att det ska vara ett centrum för språk, litteratur och 
kunskap, samt ett ”tryggt vardagsrum”, denna formulering signalerar lugn och 
trygghet, men också en öppenhet för möten med andra människor – likt Malmös 
mötesplats. 

Göteborgs biblioteksplan skiljer sig åt lite från tidigare nämnda planer. Här beskrivs 
en målbild som ”Det komplexa biblioteket med det varierande innehållet” – där 
kunskap kan nås genom kommunikation, och att biblioteksanvändaren kan 
kommunicera i tysthet genom att läsa litteratur/betrakta eventuella utställningar/ 
lånande av medier. I övrigt talas det inte om en viss ljudnivå, mötesplats eller 
liknande (Göteborgs Stad, 2013). 

 

1.2.2 Bibliotekens hemsidor 
Överlag på bibliotekens hemsidor så benämns inte tystnad överhuvudtaget. 
Stockholm stadsbiblioteks hemsida beskriver det som att de erbjuder studieplatser 
och grupprum för den som studerar, hur ljudnivån ska ligga här specificeras aldrig, 
men utifrån kontexten ”studieplats” så kan en utgå från att dessa går att återfinnas i 
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någon form av tyst zon (https://biblioteket.stockholm.se/) . Malmö stadsbibliotek 
erbjuder tysta läsrum, vilket ska vara en plats för besökaren som letar efter lugn och 
ro (https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket.html) 
. Göteborgs stadsbibliotek erbjuder liknande rum – biblioteket har gott om 
grupprum för den som vill läsa tyst eller jobba i grupp. Dessa ska enligt egen utsago 
vara mycket populära, och inte bokningsbara. Besökaren som är intresserad av att 
använda dessa rekommenderas att komma tidigt (http://www.stadsbiblioteket.nu/).  

Vad som kan sägas angående tystnaden från biblioteken om tystnaden i biblioteken 
är att det är tämligen tyst. Detta skiljer sig dock markant från den högljudda 
offentliga debatten om tystnad på biblioteken. 

 

1.3 Problemformulering 
I debatten kring biblioteken är själva begreppet ”tystnad” väldigt laddat. För många 
debattörer är tystnaden synonymt med den föreställda bilden av vad ett bibliotek 
skall vara. För dessa debattörer ses biblioteken som ett ”kunskapens tempel” och i 
dessa är det de heliga böckerna, och den tysta vördnaden kring dem, som är 
bibliotekens huvudsyfte.  

I denna debatt blir just detta väldigt tydligt, de debattörer som förespråkar en tyst 
och vördnadsfull inställning menar på att vardagsrumstänkandet har gjort att tystnad 
och stillhet har fått se sig förpassade till särskilda salar och rum, till förmån för mer 
publikfriande- och lockande ytor - såsom caféer och umgängesytor. 

Den dissonans som uppstår mellan användare och bibliotek, beror enligt många av 
debattörerna på bibliotekens vilja att öppna upp rummet och dess användning för att 
skapa en mer inbjudande miljö och för att på så vis locka nya användare.   

Biblioteksplanen för Stockholms bibliotek (Stockholm stad, u.å.)  formulerar 
biblioteket som ett vardagsrum, det är ett begrepp som kan konnoteras med väldigt 
skilda värdeladdning. Ett vardagsrum kan ses som något välkomnande och trivsamt 
av vissa, men kan ses som något stökigt och oordnat av andra. 

Denna diskrepans mellan å ena sidan bibliotekens beskrivning av sina ljudmiljöer, 
och en allmän debatt om biblioteket som inte sällan tar sin utgångspunkt i tystnaden 
utgör en intressant ingång till att förstå föreställningar om biblioteket som fenomen. 
I uppsatsen identifieras och analyseras de idéer som kopplas till tystnaden i den 
offentliga debatten 

Det är av relevans att undersöka denna debatt, eftersom den förekommer i det 
offentliga, den hjälper alltså till att skapa en bild av biblioteket som institution. 
Denna bild kommer i sin tur att skilja sig från den bild som biblioteken själva 
förmedlar i sin kommunikation.    

Vi menar att denna undersökning kan ge en inblick i hur den offentliga debatten 
rörande tystnad på bibliotek ser ut i vår samtid. Våra resultat kommer kunna ligga 
till grund för en djupare förståelse för de parter mellan vilken debatten förs. Genom 
att identifiera diskurser inom den offentliga debatten kommer vi kunna analysera de 
ståndpunkter som förs fram, och på så vis skapa en ordning bland utsagorna. Vidare 
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kan det vara av rent praktiskt intresse för bibliotek som institution att se en möjligt 
identifierbar dissonans mellan användare och bibliotekens egen bild av tystnad.  

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera rådande diskurser inom den 
offentliga debatten kring bibliotekens ljudlandskap. Utifrån dessa vill vi se till 
skillnader mellan diskurserna, hur skiljer sig debattörernas uppfattningar av 
ljudlandskapet i debatten gentemot bibliotekens bild i den egna kommunikationen 
(biblioteksplan och hemsidor). 

Genom att analysera dessa identifierade diskurser, vill vi skapa en bild av 
debattörernas åsikter kring vad ett bibliotek skall vara och hur det skall skötas. Vi 
kommer även att identifiera vilka det är som omtalas i texterna, och innehar rollen 
som ”de andra”.  

Vi kommer att analysera artiklar från svensk dagspress under 2000-talet, och har 
valt att avstå från debatter som förts i sociala medier och dylikt. En analys av den i 
sociala medier förda debatten hade kunnat vara intressant, men omfånget av det 
källmaterial som skulle ingå i en sådan analys skulle bli allt för omfångsrikt för en 
uppsats av denna omfattning. 

 

1.4.1 Frågeställningar 
Undersökningen utgår från dessa frågeställningar 

 
• Vilken roll tillskrivs tystnad i den offentliga debatten rörande biblioteken?	
• Vilka diskurser kan identifieras i den offentliga debatten rörande tystnad på 

bibliotek? 	
• Hur ser debattörerna på bibliotekens ambition att formulera sig som ett 

tredje rum - ett vardagsrum och en mötesplats i staden	

	

1.5 Disposition 
Efter att ha presenterat bakgrunden till vår undersökning och vad biblioteken själva 
säger om tystnaden gav vi i inledningen en överblick av begreppet tredje rummet. I 
nästa kapitel kommer vi att presentera vår problemformulering, avgränsning och 
vad syftet med undersökningen är. Slutligen presenteras de frågeställningar som 
formulerats utifrån problemformuleringen.  

Kapitel två kommer i sin tur att ägnas åt en litteraturgenomgång och tidigare 
forskning. Här tar vi upp den tidigare forskning som har varit relevant för 
undersökningen med beröringspunkterna: Tystnad och bibliotek, tystnad och sociala 
normer samt tidigare identifierade diskurser i liknande undersökningar.  

Vidare i kapitel tre så presenteras vår teori och metod som har använts i 
undersökningen. Till att börja med så introducerar vi en kortare presentation med 
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Foucault inom bibliotek och informationsvetenskap, vilket följs av metod- och 
analysval. För att underlätta för läsaren har vi ett avsnitt i kapitlet som ägnas åt 
centrala begrepp i vår teori och metod. Dessa begrepp är i sin tur begrepp vi 
kommer att utgå från i vårt analyskapitel. Slutligen ägnar vi två avsnitt åt att 
presentera vårt material och avgränsning för undersökningen.  

I kapitel fyra finns analysen, här återfinns både resultatet av vår undersökning, men 
också analysen av materialet. Vi återkommer här till vår analysmodell med vilka 
utsagor, subjektspositioner etcetera som har kunnat identifieras. Detta följs sen upp 
av egna identifierade diskurser i materialet. Detta kapitlet behandlar också 
begreppen tystnad och mötesplats, samt ett avsnitt om vad som har identifierats som 
”De andra” inom diskurserna. 

Vårt avslutande kapitel är diskussion, vilket börjar med en sammanfattning av vårt 
arbete. Det är även här vi återkopplar till frågeställningarna som presenterades i det 
inledande kapitlet, slutsatserna som kunnat dras utifrån vårt analysarbete och 
eventuell, framtida forskning inom området. 
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för den tidigare forskning som har gjorts inom 
ämnet bibliotek och tystnad. Fokus för vår uppsats ligger på bibliotek i Sverige, men 
den tidigare forskningen riktar sin blick utåt och tar upp andra perspektiv än bara det 
svenska. Forskningen vi använder oss av har inte företrädesvis använt sig av 
diskursanalys som metod, utan metoderna har varierat beroende på syfte för 
artikelförfattarna. Vidare ska poängteras att den tidigare forskningen har hållit fokus 
på flera olika typer av bibliotek - både forskningsbibliotek och folkbibliotek. 
Källmaterialet som vi har använt oss av specificerar aldrig vilken typ av bibliotek 
det handlar om, det är dock underförstått att det i de allra flesta fall handlar om 
folkbibliotek. 

 

2.1 Tystnad och bibliotek 
Att det förekommer samtal om oväsen på bibliotek är inte en ny företeelse. Det som 
däremot påverkat debatten är de teknologiska innovationer som förändrat ljudbilden. 
Detta i kombination med att biblioteken och bibliotekarierna ofta aktivt har velat 
förändra bilden av yrket och yrkesgruppen - från en hyschande tant med svinrygg 
och röntgenblick, till en modern och öppen person med stenkoll på hur den nya 
teknologin kan implementeras i det ”moderna biblioteket” (Yelinek&Bressler 
2013).  

Detta visar sig tydligt i det samlade skrivna materialet kring bibliotek och oljud. I 
början av det nya millenniet görs det klart att den nya och mer utvecklade 
teknologin, alltså mobiltelefoni och datoranvändande, har en stark påverkan på 
ljudbilden i det offentliga rummet i allmänhet och på biblioteksrummet i synnerhet. 
Det var vid den tiden då det traditionella tysta läsbaserade bibliotekets död 
proklamerades, och en acceptans för de ljud som den nya teknologin medförd e, 
byggdes. I en artikel av Bell (2008) citeras en av informanterna, en bibliotekarie 
från LeMoynes universitet: 

I slaget mellan oljud och tystnad, verkar det som att oljudet kommer att vinna. 
De som för oväsen är de som i detta fall har övertaget i denna kulturella 
revolution […] videospelsgenerationen har blivit ”blind” för oväsen. Deras 
uppfattning om utrymme är helt utan gräns och all plats tillhör dem (förf. 
översättning).  

Just användandet av mobiltelefoner i bibliotek har det skrivits mycket om sedan den 
första artikeln som berörde ämnet publicerades 2003, vilket kan ses som en 
indikation på att just det har blivit ett ämne som i många fall upprör känslor och 
väcker åsikter. Debatten om mobiltelefonanvändande har blivit tydlig i och med det 
ökande användandet av teknologi i bibliotekarieyrket. Teknologi som dessutom 
kommande generationer av biblioteksanvändare vuxit upp med och ser som en 
självklar del av vardagen och livet. (Yelinek & Bressler 2013). Vidare menar de att 
biblioteken just nu befinner sig i en övergångsfas, där den nya teknologin inte 
hunnit hitta sin självklara plats i biblioteksrummet.  
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Ett vanligare sätt att hantera ljudbilden på bibliotek menar Yelinek & Bressler 
(2013) är att skapa olika zoner för olika typer av aktiviteter och på så vis ”bygga” 
fram tystnad. Genom att placera ytor mer anpassade för umgänge, eller studieytor 
anpassade för fler än en person, nära en entré, samlas de ”oljudsskapande” 
elementen på en och samma plats, och på så vis skapas en lugnare miljö på andra 
delar av biblioteket. Dessa lugnare delar ”byggs fram” med hjälp av individuella 
läsplatser etc.  

Seung Hyun Cha och Tae Wan Kim (2015) har genomfört en undersökning om 
biblioteksrummets fysiska funktioner och vilka funktioner som föredras för 
studenterna i forskningsbiblioteket. Studenter spenderar stor tid i biblioteken och 
biblioteken innehar rollen som läromiljö. Vad är det för preferenser som spelar in 
när studenter väljer var de ska sitta?  

Författarna har utformat en enkätundersökning där respondenterna fick ranka olika 
platsattribut i biblioteket: Trängsel, luftrörelse, avstånd från entrén, tillgänglighet till 
faciliteter som ex. skrivare, och ljudnivå bl. a. Studiens resultat visade på att det 
högst rankade var bl. a. platsutrymme och ljudnivå. Studenter tenderade att välja 
platser som var rymliga, utan trängsel, bekväm möblering samt rent och tyst (Hyun 
Cha & Wan Kim, 2015)  

2012 genomförde Beth Wortman en enkätundersökning på Edmonton public library. 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad biblioteksbesökarna främst 
önskade av sitt bibliotek och vad de helst gjorde där. Under en knapp månad hade 
besökarna på biblioteket, eller på bibliotekets hemsida, möjlighet att fylla i en enkät 
för att ta reda på hur ofta respondenterna besökte bibliotek och vilken typ av 
bibliotek de främst besökte. 

Efter att ha etablerat vilken ”typ” av besökare det rörde sig om, ställde Wortman 
(2012) frågan om vilka tre orsaker som ansågs viktigast vid biblioteksbesöket. 
Vidare fick respondenterna välja vilka deras favoritutrymmen på biblioteket var. 
Här visade det sig att många av respondenterna i sina svar tog upp ljudnivå och 
tystnad som en viktig aspekt. Många svarade på frågan om utrymme på biblioteket 
som det föredrog, med: ”Varsomhelst där det är tyst.” Studenterna undvek 
utrymmen i biblioteket som höll en högre ljudnivå, vilket innebär att tystnad och låg 
ljudnivå är starkt prioriterat.  

Respondenterna ombads även att välja tre platser som de inte trivdes på i 
biblioteket. På första plats i enkäten kom svaret - ”vet ej”, men på andra plats i 
undersökningen kom aspekten med ljudnivå. En del av respondenterna menade att 
varsomhelst där det var hög ljudnivå var den minst föredragna platsen på 
biblioteket, men de allra flesta menade på att de områden som är anpassade för barn, 
ungdomar eller på andra sätt skapade för möten, ofta erhöll en hög ljudnivå och 
därmed blev en plats på biblioteket som helst undveks (Wortman, 2012) 

Kommentarerna från respondenterna avslöjade även en stark dissonans mellan den 
traditionella uppfattningen om ljudnivån på biblioteket och de typer av ljud som ett 
modernt bibliotek består av (Wortman, 2012). 
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Det vi främst kan konstatera i denna tidigare forskning är ett fokus på debatten 
rörande införandet av ny teknik, och vilka förändringar i ljudlandskapet den bär med 
sig. Dessutom ser vi att den mest forskning som företagits har haft fokus på 
akademiska bibliotek och de studenter som nyttjar dem.  

Vår uppsats lägger däremot fokus på folkbibliotek och föreställningar kring sådana. 
Detta i en offentlig debatt inom vilken aktörerna inte nödvändigtvis kan ses som 
flitiga biblioteksbesökare. 

 

2.2 Tystnad och sociala normer 
Från ett annat perspektiv har ämnet bibliotek och tystnad studerats som ett uttryck 
för sociala normer och gruppbeteende. 

Aarts och Dijksterhuis (2003) beskriver människan i grund och botten som en social 
varelse, och därav starkt påverkad av andra människors beteende. När vi interagerar 
med andra människor anpassar vi vårt egna beteende och sätt att tänka, utifrån 
människan vi interagerar med. Utifrån detta interagerande med andra människor 
uppkommer olika typer av normer. En typ av normer är de sociala normerna, som 
till exempel syns när vi själva inne i ett bibliotek blir tysta, trots att det saknas en 
direkt influens (en annan människa), att följa. Anledningen till att vi agerar på detta 
vis är för att ”tyst i biblioteket” är en social norm som vi känner till och agerar 
utefter. I rummet finns det ett visst beteende som vi upplever är förväntat av oss.  

Aarts och Dijksterhuis (2003) nämner även begreppet situationsnormer. Med detta 
åsyftas en generellt accepterad tanke om hur vi ska bete oss i en särskild situation, 
ett beteende som vi lär oss genom associativt lärande från normer som synliggörs i 
olika situationer. Ett tydligt exempel på situationsnormer som är allmänt 
väletablerade, är beteende som sker i kyrkor och bibliotek. 

Författarna har valt att undersöka hur miljöer kan aktivera olika typer av normativt 
beteende automatiskt utifrån miljöer, utan att det uttrycks bokstavligen för 
individen. Det senare innebär alltså att människan kan lära sig situationsnormer 
utifrån informativt socialt inflytande där andra människor blir en källa för 
information som hjälper oss att skapa och definiera en social verklighet.  Utifrån 
detta kan vi då maximera effekten av vårt sociala beteende (Aarts & Dijksterhuis, 
2003).  

Centralt i undersökningen är frågan om den faktiska fysiska miljön också kan 
aktivera detta normativa beteende. Sänker vi automatiskt vår egen ljudnivå enbart på 
grund av aktiveringen vi får från en symbolisk representation av ett bibliotek? 
(Aarts & Dijksterhuis, 2003) 

Undersökningens resultat pekade på att deltagarna av studien, studenter, uppfattar 
beteendet att sänka rösten på bibliotek som normativt. Vad Aarts och Dijksterhuis 
(2003) dock poängterar är att man ofta anger önskat beteende från situationsnormer, 
eftersom det är vad som förväntas. Ett av experimenten kunde bekräfta tanken om 
att det är den mentala representationen över tystnad i ett bibliotek som gör att 
deltagarna sänkte rösten, förutsatt att de hade biblioteket som mål att besöka. Bilden 
av biblioteket räcker inte för att aktivera ett normativt beteende direkt, men om 
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deltagaren har uppfattningen om biblioteket som mål, så kan det aktivera dessa 
beteendeegenskaper, vilket kopplas till social stimuli.  

När det kommer till enbart det fysiska rummet, biblioteksrummet så tänker Aarts 
och Dijksterhuis (2003) att människor anpassar beteende, alltså att en individ inte 
sänker röstnivån automatiskt enbart baserat på perceptionen av ett bibliotek, något 
som bekräftas av experimenten som utförts. Däremot, om det slutgiltiga målet är ett 
besök på biblioteket så kommer beteendet att påverkas, och individen vänder sig till 
föreställningen om vilket beteende som är det normativa i den miljön.  

Vid en sådan situation så triggar tanken på målet automatiskt ett normativt beteende 
utifrån miljön – en instans av omedveten, målberoende automatik. Anledningen till 
att den beskrivs som omedveten är för att beteendet uppträder som resultatet av ett 
annat mål (biblioteket). Som tidigare nämnts är situationsnormer socialt delade 
tankar om konventionellt beteende i specifika situationer (Aarts & Dijksterhuis, 
2003).  

Dessa normer är en effekt av vilken kulturell kontext som den agerande utgår ifrån. 
För att lära sig situationsnormen krävs det inte mycket direkt praktik, utan det blir 
ofta snabbt väletablerat. Direkt praktiserande kan vara nödvändigt för att lära sig 
”beteende-delen” (exempelvis att sänka sin röst för att bli tyst) i situationen, men 
inte för att associera normativt beteende i en situation. Denna typ av associations-
styrka i varierande situationer kan skiljas åt beroende på kulturell och social 
bakgrund (Aarts & Dijksterhuis, 2003). 

Om dessa tankar stämmer så skulle problematiken kring högljudda bibliotek inte 
existera, huruvida detta antagande stämmer är något som vår undersökning kommer 
att försöka visa.  

 

2.3 Identifierade diskurser i tidigare forskning 
Ovan nämnda studier behandlade på olika sätt problemområdet bibliotek och 
tystnad. Vår studie anknyter också till forskning om föreställningar om bibliotek. 
Studier av detta som här refereras behandlar främst en svensk kontext. Detta avsnitt 
ägnas åt tidigare diskursanalyser av bibliotek i media, och vad för typ av diskurser 
som har kunnat identifierats. Precis som i vår undersökning ligger fokus på den 
offentliga debatten som förts i dagspressen.   

Vi utgår Hedemarks avhandling Det föreställda folkbiblioteket (2009) samt Carlgren 
och Ekmans masteruppsats ”Det älskade biblioteket” (2010). Den förstnämnda 
identifierar tre olika diskurser: Boklig diskurs, allaktivitetsdiskurs och 
informationsförmedlande diskurs. Carlgren och Ekman identifierar bevarande 
diskurs och förändringsdiskurs.  
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2.3.1 Boklig diskurs 
Den bokliga diskursen är den diskurs som enligt Hedemark (2009) kan spåras längst 
bak i tiden. Begrepp som kopplas till den här diskursen är exempelvis tryckta böcker 
och kvalitativ skönlitteratur. Aktiviteter som skulle hållas på biblioteket var av 
litterär karaktär och stort fokus ligger på hur biblioteket ska bevara, samt dess roll 
som kulturinstitution. Biblioteket är ett utrymme för böcker, och bibliotekariens 
främsta uppgift är att förmedla dessa. Den bokliga diskursen har ofta en nostalgisk 
ton i sina argument, att personen som skildrar utsagan kommer ihåg biblioteket från 
barndomen och hur det ex. hjälpte med en intellektuell utveckling. 
 

2.3.2 Allaktivitetsdiskurs 
Hedemark (2009) identifierar, vad hon kallar, allaktivitetsdiskursens uppkomst till 
under 1970 talet, och den präglas av tanken att biblioteket ska komma till 
användaren och inte tvärtom. Biblioteken kan vara mer än bara bibliotek och 
bokförmedling, ge plats för teater, debatt och kanske till och med diskotek. Det ska 
inneha en aktiv roll i sitt kulturförmedlande och attityden ska vara uppsökande 
gentemot sina användare.  
 
Om den bokliga diskursen håller fokus på innehållet, så har allaktivitetsdiskursen 
fokus på att bibliotek ska vara aktiva, med olika typer av aktiviteter. Hedemark 
(2009) menar att i den här diskursen ser man en optimistisk attityd, och en förändrad 
syn på vad ett bibliotek egentligen ska vara.   
 

2.3.3 Informationsförmedlande diskurs 
Den här diskursen uppkommer först i diskussion under 80-talet och kopplas till 
argument om att bibliotek inte bara ska förmedla böcker, utan att bibliotekens 
främsta uppgift är att förmedla information, oavsett medieformat. Diskursen ser 
framåt och på hur teknik och medieformat kan förändra hur bibliotekens verksamhet 
ser ut. Hedemark (2009). 

Kompetensen hos bibliotekarien grundar sig i kunskapsorganisation och teknisk, 
vilket skiljer sig från ex. den bokliga diskursen där kunskap om skönlitteratur 
premieras. Hedemark (2009) menar på att den här diskursen sätter individen i fokus 
på ett annat sätt än vad tidigare nämnda diskurser har gjort. I den här diskursen så 
knyts bibliotekets legitimitet till individen och dennes egna personliga utveckling, 
ofta markerande att individen ska vara utgångspunkten för verksamheten. 

 

2.3.4 Bevarandediskurs 
Bevarandediskursen värdesätter den traditionella bilden av biblioteket, Carlgren och 
Ekman (2010) menar på att här vill man att biblioteket ska stå fast - mot trender. 
Argumenten för vad ett bibliotek talar om, är kontinuiteten i det som institution, att 
det inte ska försöka förändra och anpassa sig. Att det är viktigt att gammal och smal 
litteratur ska finnas tillhanda här, eftersom det kan vara svårt att få tag på ute i 
bokhandeln. 
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I den här diskursen prisas boken som fysiskt objekt och ställs upp som en symbol 
för kunskap, och biblioteket får då rollen som kunskapsbank. Utsagorna i Carlgrens 
och Ekmans (2010) undersökning menar på att biblioteket redan är en plats för 
möten, och att ingen förändring är nödvändig. Bibliotekens roll i denna diskurs är 
framförallt litteratur- och kunskapsförmedlande. I diskursen agerar biblioteken 
också utifrån ett socialt ansvar, att arbeta inkluderande utifrån social utsatthet och 
för ökad integration, och om biblioteket förändras för mycket syns en rädsla för att 
detta ska försvinna. 

 

2.3.5 Förändringsdiskurs 
Det som karaktäriserar förändringsdiskursen enligt Carlgren och Ekman (2010) är 
att den har en flytande syn på folkbiblioteket. Eftersom biblioteket är en del av 
samhället förändras det i samma takt. Språkmässigt så kan man se att det ofta 
återkommer rörelseord som ”levande” och ”dynamiskt”, vilket fungerar som en 
symbol för att röra sig framåt, och skiljer sig från bevarandediskursens mer statiska 
inställning. Biblioteket ska vara en levande plats som är öppet för förändringar. I 
den här diskursen så är det viktigt att biblioteket ligger i framkant och aspirerar på 
att vara en modern institution. 

Dessa identifierade diskurser ser vi som en utgångspunkt för formulerandet och 
identifierandet av våra egna diskurser i kommande kapitel. Men för att få en större 
förståelse för det diskursiva tänkandet kommer vi i nästa kapitel fördjupa oss i 
teorierna kring diskurser. 
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3 Teori och metod 
I denna uppsats om tystnaden i den offentliga debatten om bibliotek utgår vi från en 
diskursteoretisk ingång till att förstå materialet. Detta eftersom att diskursanalys i 
sig lägger fokus på diskursiva relationer, som Bergström och Boréus (2012) 
beskriver är en form av språkligt uttryck. Det som en kan studera med hjälp av 
diskursanalys är bland annat samhällsfenomen med språk i centrum. Med ett 
diskursivt synsätt utgår en från att språket inte agerar i sig själv, eller ens kan återge 
verkligheten. Istället blir språket en påverkan på verkligheten och ett sätt att forma 
den. Diskurs är tätt kopplat med Foucaults teorier, som beskriver det som ett 
regelsystem, vilket legitimerar kunskaper hos vissa och ger dom en större auktoritet 
att uttala sig. Diskurser är inte statiska, utan regelsystemen kan skifta beroende på 
kontext (Bergström & Boréus, 2012). 

Foucaults syn på språket är relationell, det är i språket som sociala relationer 
synliggörs. Det är också ur språket som kategorier uppkommer vilket leder till 
institutioner (Neumann & Dükler, 2003). 

 

3.1 Foucault inom biblioteks- och informationsvetenskap 
Från 1990-talet och framåt har forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap 
allt mer börjat använda sig av Foucaults teorier, för att på så sätt analysera och 
studera institutioner och forskning inom fältet (Olsson, 2010). 

Foucaults teorier pratar om att författaren inte är i fokus när en diskurs skall 
analyseras, snarare är författaren decentraliserad och endast en del av strukturerna 
som skapar diskursen. På så vis blir författarens placerad i en subjektsposition 
(Olsson, 2010). 

Inom diskursanalysen talar man om att det är läsarna som både individuellt och 
kollektivt är medskapare av den konstruerade meningen. Denna konstruktion mellan 
författaren, texten och läsaren därav är en ytterst komplex sociolingvistisk 
sammansättning (Olsson, 2010). 

Det var på 1990-talet som Foucaults teorier om diskursanalys började appliceras 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen, då som ett alternativ till det mer 
rådande kognitivistiska synsättet på informationsbeteenden. Men med ett ökande 
användande av teorierna inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, 
kan Foucaults idéer ses ha viktig påverkan på utformandet av begreppet 
informationspraktiker som ett alternativ till den rådande individbaserade 
behavioristiska diskursen. Foucaults synsätt på diskurser menar att en diskurs aldrig 
är statisk utan att det är förhållandet mellan personer, institutioner och texter som 
skapar mening och maktförhållanden (Olsson 2010). 

Med detta menas att Foucaults modeller av diskursanalys inte fokuserar på 
individers språkbruk utan snarare på hur en särskild gruppering använder språket. I 
vårt fall handlar det om språkbruket inom journalistkåren, politikerkåren och inom 
biblioteksvärlden. Foucault menar att diskurser handlar om så mycket mer än ett sätt 
att kommunicera, snarare handlar det om de komplexa nätverk av sammanhang och 
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interaktioner mellan individer och idéer som skapar större sammanhang. Alla dessa 
”noder” skapar och påverkar dynamiken inom diskursen (Olsson, 2010). 

I den kontext inom vilken vi verkar, biblioteks- och informationsvetenskapen, har 
de socialkonstruktivistiska idéerna och tillvägagångssätten blivit mer legio, 
allteftersom forskare och utövare syns söka efter uppdaterade verktyg för att kunna 
möta de utmaningar som ställs av ett samhälle i ständig kulturell, teknologisk och 
ekonomisk förändring. Foucaults koncept om kunskap och makt, verkar i detta 
sammanhang mer relevanta än någonsin (Olsson 2010).  

När nu fler och fler forskare inom fältet har börjat använda sig av Foucaults verktyg, 
ser vi en tydlig och klar förstärkning av hans påverkan av ännu ett forskningsfält, 
nämligen biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

3.2 Metod 
I vår undersökning använder vi oss av en färdig analysmodell som skapats av 
Hedemark i avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket (2009). Analysverktyget 
bygger på fyra steg som:  

1. Utsagor - Hur definieras tystnaden? Vilka utsagor är det som yttras?  
2. Begrepp - Vilka centrala begrepp återges i utsagorna och hur definieras 

dessa? I vårt fall är det ex. Begrepp som tysthetsnormen.  
3. Subjektspositioner - Vilka subjektspositioner är det som uttrycks och hur 

agerar dessa i relation till varandra? 
4. Diskurser - Vilka diskurser syns i debatten? Vad karaktäriserar relationerna 

och subjektspositionerna, enskilt och mellan varandra.  
  

Ett problem med diskursanalys är att den saknar en tydlig mall att följa, utan att 
forskare ofta måste skapa en egen mall för att kunna använda diskursanalys 
(Bergström & Boréus, 2012). Hedemarks (2009) undersökning bygger på ett 
liknande material som det vi kommer använda oss av, och kan därför anses som en 
lämplig analysmodell att även applicera på vår undersökning.  

 

3.3 Centrala begrepp i teori och metod 
I tidigare avsnitt redogjorde vi kort för vilken analysmodell vi kommer att använda 
vid närläsningen av debattartiklarna och artiklar i dagspress. Här följer en kortare 
presentation av begreppen och vilken funktion dessa kommer få i analysen. Vi har 
även i tidigare avsnitt presenterat Foucaults roll inom bibliotek och 
informationsvetenskap, och det är på Foucaults tankar om diskursteori som 
Hedemark bygger sin analysmodell. 
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3.3.1 Utsagor 
Begreppet ”utsagor” i analysmodellen har Hedemark (2009) hämtat från Foucault, 
Hedemark tolkar begreppet som en ”enhet av tecken som är meningsbärande för 
förståelsen av analysobjektet” (s.32). Utsagor blir byggstenar i en diskurs och 
diskursanalysen sker mellan dessa. I Hedemarks avhandling är det uttalanden om 
folkbiblioteken som får rollen som utsagor, i vår undersökning kommer 
debattartiklarna att inneha denna roll. 

Utifrån Foucault menar Hedemark (2009) att utsagorna måste återfinnas i en 
diskursiv formation för att kunna analyseras. Foucault har utifrån detta ställt upp 
formationsregler som objektet, subjektspositioner, strukturer och begrepp. Utöver 
detta måste också utsagorna gå att koppla samman med teman för att kunna kallas 
diskursiv formation. 

 

3.3.2 Objekt 
I vår undersökning är det tystnad i biblioteket som innehar objektsrollen. Hedemark 
(2009) definierar objektet som vad det är utsagorna och diskursen handlar om. Det 
är subjektet som yttrar utsagorna, i vårt fall är det debattörer/journalister. Beroende 
på vilken position subjektet har, så menar Hedemark att subjektet har olika 
talutrymmen i debatten. Utifrån att objektet bestämts så etableras också auktoritativa 
positioner som styr.  

 

3.3.3 Subjektspositioner 
Dessa auktoritära positioner, som nämndes i ovanstående avsnitt hör ihop med 
subjektspositioner. Hedemark (2009) beskriver det som att utsagorna skapar 
subjektspositioner utifrån vem som talar, vilka roller som olika individer intar i 
diskursen. Foucaults exempel som Hedemark tar upp är ”författare”, som är individ, 
men i skapandet av utsaga också talar utifrån en författarposition, d.v.s. Inte som en 
egen individ utan ifrån den särskilda gruppens (”författarens”) position.  

Olika subjektspositioner står i förhållande till varandra, utifrån dessa positioner som 
är föränderliga finns det ofta en position som tar mer plats, innehar mer makt. 
Utöver detta så kan ett subjekt också inta olika roller i subjektspositioner. 
Hedemarks (2009) exempel om författare kan då förklaras som att de kan 
förekomma i diskursen på tre olika sätt:  

• De som uttalar sig dominant i diskursen, uttalarna. 	
• De omtalade i diskursen, omtalade.	
• Samt de som utsagorna adresseras till. Detta är inte nödvändigtvis en annan 

uttalare i debatten som är adressaten utan kan också vara en form av allmän 
opinion som läser utsagan.	
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3.3.4 Diskurser 
I Hedemarks (2009) analysmodell är begreppet diskurs inte bara en uppsättning 
utsagor, utan det kopplas också till handling och praktik. Diskursen är inte bara ”tal” 
utan ger också avtryck i praktiken. Inom diskursen finns utestängningsprocedurer, 
som ska ”bevara” diskurserna och se till att dessa inte förskjuts, detta genom att 
skapa riktlinjer för vem det är som får uttala sig och vad det är dessa uttalar sig om.  

Hedemark (2009) tar upp ytterligare en utestängningsprocedur i sin undersökning: 
Uppdelning/förkastande, motsättningar. Detta beskrivs som att diskursen skapar 
”det andra” och syftar till det som avviker från diskursen. Utifrån diskursen kan 
människor kategoriseras som ex. sjuka/kriminella osv, vilket leder till särskilda 
sociala praktiker mot dessa. Hedemarks exempel på hur detta syns i 
biblioteksdiskursen är hur man pratar om vissa användargrupper som stökiga, vilket 
gör att annat beteende mot dessa legitimeras. Denna typ av ”det andra” kommer 
kunna ses i vår undersökning också, att det är en särskild användargrupp som det 
åsyftas till. 

 

3.3.5 Begrepp 
I den diskursiva formationen ska det också finnas gemensamma begrepp som 
återfinns i utsagorna. Hedemark (2009) skriver det som att dessa begrepp får 
betydelse genom argumentationen i utsagorna och att i debatterna förs en diskussion 
om vad ett begrepp kan definieras som. I vår undersökning så har till exempel 
tysthetsnormen varit ett begrepp som fått olika innebörd beroende på vem det är 
som talar. 

 

3.4 Källmaterial 
Materialet som vi använder oss av i uppsatsen är huvudsakligen debattartiklar och 
artiklar hämtade från svensk dagspress. För att nå dessa har vi vänt oss till databasen 
Mediearkivet (Retriever Research). Detta är Sveriges största databas med 
pressmaterial, och den innehåller majoriteten av alla svenska dagstidningar, och 
annan press.  

Materialet i denna databas är indexerat i fulltext, vilket gör att sökningar ger träffar 
på innehållsnivå. Vår sökning tar avstamp i sökorden ”bibliotek”, vidare med 
”buller*”, ”tyst*”, ”ljud*” och ”debatt”, när vi specifikt har önskat nå önskade 
debattartiklar. En del av vårt källmaterial består av tidningstexter som via 
mediearkivet förmedlats utan sidhänvisning, i dessa fall kommenteras 
sidhänvisningen i referensen som u.s.. 

Denna sökning ledde till 155 träffar, vilka vi gick igenom för att identifiera huruvida 
de var relevanta för vår undersökning. Främst ville vi identifiera om artikeln 
innehöll tydliga utsagor kring tystnaden. Vi valde till slut ut 17 artiklar, i vilka det 
fanns tydliga utsagor – samt ett fokus på den upplevda tystnaden.  
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3.5 Avgränsning 
Vårt undersökta material baseras på 17 artiklar, inhämtade från mediearkivet. 
Genom sökord som ”bibliotek”, ”buller*”, ”tyst*”, ”ljud*” och ”debatt” lyckades vi 
återvinna artiklar som vi bedömde ha relevans för den undersökning vi företog. Vi 
såg i dessa artiklar att debatten främst rör folkbibliotek och vi valde därför att sätta 
vårt främsta fokus där. Således valde vi att inte undersöka närmre, huruvida 
debatten förs inom forskningsbibliotekssfären, eller på specialbibliotek. 

Vidare valde vi att använda oss av artiklar från 2006 och fram till i dag. Detta för att 
vi sett en koncentration i debatten under 2010-talet, samt att frågeställningen belysts 
i anslutning till frågor som rör aktuella fenomen för denna tid. Några exempel på 
detta är till exempel den teknologiska utvecklingen, det svenska 
flyktingmottagandet och nedläggning av medborgarkontor. Alla dessa händelser 
utgör underlag för debattörerna och på så vis, menar vi, att tidsavgränsningen är 
adekvat. 

Vi har valt att inkludera samtlig tryckt media i Sverige, då åsikter om tystnad på 
bibliotek är en fråga som engagerar debatt i hela landet, inte endast i storstäder. Vår 
geografiska avgränsning är dock nationell, då vi endast sett debatten i förhållande 
till biblioteksplaner inom Sverige. I pressens digitala former finns ofta möjligheter 
för läsaren att kommentera artikeln och således delta i debatten. Detta är dock något 
vi avstått från att inkludera i analysen – då källmaterialet i så fall skulle bli allt för 
omfattande. Samma avgränsning gäller vid publiceringar av debattartiklar i sociala 
medier. Även där leder den stora mängden av direkta kommentarer och inlägg till en 
ohanterlig mängd data att analysera för en uppsats av denna omfattning.  

Vidare har vi exkluderat artiklar som berör hur ljudlandskapet påverkas av andra 
faktorer än de mänskliga - alltså besökarna. Således har vi valt bort artiklar som: 
”Hög ljudnivå - problem på Bäckängs bibliotek” (Borås tidning, 2018, 26 februari), 
då den berörde ljudbildsproblematiken ur ett perspektiv då skolmatsalen placerats så 
att ljudet därifrån tog över biblioteksrummet. Den typ av ljudbildsproblematik är 
inte något som är föremål för debatt, då det råder en koncensus kring att den typen 
av ljud inte är menade på ett bibliotek.  Vårt intresse ligger främst i de föreställda 
audiella problemen snarare än de reella. 

 

3.6 Materialpresentation 
Materialet vi har använt oss av är hämtat från följande tidningar:  

• Svenska dagbladet 
• Wermlandstidningen  
• Borlänge Tidning 
• Tidningen Ångermanland 
• Lokaltidningen Malmö Limhamn 
• Östgöta Correspondenten 
• Nya Ludvika Tidning 
• Värmlands Folkblad 
• Göteborgs-Tidningen 
• Helsingborgs Dagblad 
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• Norra Skåne 
• Gefle Dagblad 
• Lokaltidningen Mitt i Stockholm  
• Nerikes Allehanda 
• Metro 
• Motala och Vadstena tidning 
• Sveriges Radio Halland 
• Vi i Vasastan 
• ETC Göteborg 
• Nacka Värmdö Posten 

Detta material varierar mellan debattartiklar, ledare, nyhetsrapportering och 
insändare, med den gemensamma nämnaren att ämnet. tystnad på bibliotek i 
samtliga berörs. Vi har inkluderat all form av media i vår sökning, men använder 
oss främst av tidningsartiklar från dagspress i hela landet. Alltså gör vi ingen 
skillnad på tidningarnas spridningsområde, då vi anser att en norrländsk tidning 
även går att läsa i Skåne, tack vare webbpubliceringar.   
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4 Analys 
Vi kommer här att presentera resultaten från vår analys baserad på Hedemarks 
(2009) modell, och de diskurser vi har identifierat i vårt insamlade material. 
Grundmaterialet för vår analys består alltså av 17 artiklar från dagspress, hämtade 
från Mediearkivet. Vi har använt oss av sökord som ”bibliotek” ”tystnad” ”debatt” 
”buller” etcetera, i olika kombinationer för att inhämta det material som ligger till 
grund för vår analys. I artiklarna presenteras åsikter i frågan, från olika håll. Några 
av subjektspositionerna intas av bibliotekarier, några av debattörer med politisk 
agenda. Bland debattörerna syns även privatpersoner som gör sin röst hörd i form av 
inlägg på tidningens insändarsida.  

Vi börjar analysen med en kortare presentation av Hedemarks (2009) analysmodell 
och dess begrepp, och vad har vi kunnat identifiera i dess olika kategorier. Vidare 
presenterar vi våra identifierade diskurser med exempel från vårt insamlade 
källmaterial. Resultaten kommer vi också vid relevans att koppla till avsnittet 
tidigare forskning.  Vi ställer också i viss mån debattörernas utsagor mot den 
bakgrund vi har presenterat i tidigare kapitel. Ett avsnitt ägnas åt begreppet tystnad 
och möten på bibliotek och slutligen har vi ett avsnitt om vilka vi har identifierat 
som “de andra” inom diskurserna.  

Analysen av materialet resulterade i ett antal teman, nedan analyseras detta utifrån 
vårt tidigare nämnda analysverktyg. Objektet som är gemensamt för vår 
undersökning är tystnaden i biblioteket - vilket återkommer i våra olika utsagor. 
Vad är det för diskurser som går att identifiera i dessa då? 

Debatten som vi har analyserat består i både kommunikativt skrivande och enskilda 
inlägg. Några av debattörerna svarar på varandras inlägg, medan andra enbart ger 
sin syn på frågan. I intervjuer ger respondenten sin åsikt, men det är ett mer passivt 
uttryckssätt i debatten, då det inte är personens aktiva val att ge röst åt sin åsikt, det 
är en journalist som har bett om den. 

I denna analys ämnar vi besvara de frågeställningar som tidigare formulerats (kap 
1.4.1)  

 

4.1 Analysmodell 
Detta avsnitt ägnas åt vårt materials resultat enligt Hedemarks (2009) analysmodell. 
 

4.1.1 Utsagor 
Vi har tidigare konstaterat att utsagorna innehas av debattartiklarna, det är i dessa 
som tystnaden definieras och formuleras, men också avsaknaden av samtal kring 
tystnad. Varje debattartikel agerar som en egen utsaga och närläsning, samt relevant 
analys genomförs för identifierade diskursen. Det är i dessa utsagor som vi också 
kan se diskursen formuleras genom att ett offentligt samtal sker – man vänder sig 
utåt och pratar om bibliotekens situation.  
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4.1.2 Begrepp 
Centrala begrepp för diskurserna är ofta hur en talar om biblioteket. Vi ser 
värdeladdade ord om att biblioteket ska agera som ett ”lästempel” och andra 
begrepp som också är återkommande är bibliotek som någon form av 
lekplats/fritidsgård/lekstuga/värmerum – varav de tre förstnämnda bär liknande 
konnotationer – barn och ungdomar använder inte biblioteket på ”rätt sätt”. Det 
sistnämnda syftar till ungdomar, och i vissa fall vuxna, i socialt utsatta situationer.  

En kan tänka sig att dessa använder biblioteksrummet som tillhåll av den enkla 
anledningen att det är ett av få (om inte enda?) rummen i dagens samhälle som 
erbjuder plats utan att kräva en motprestation.  

 

4.1.3 Subjektspositioner 
Subjektspositionerna delades in i tre kategorier – uttalarna, omtalade och adressaten. 
Vi kan se att de som uttalar sig dominant i diskurserna och därmed har rollen av 
uttalare är journalister, bibliotekarie, politiker och allmänna debattörer. Det är dessa 
som talar om hur diskursen ser ut, och därmed också formar den med sina utsagor.  
 
Vidare har vi rollen av de omtalade – i mångt om mycket så är det barn och 
ungdomar som får rollen av de omtalade, det är även denna subjektsposition som 
även innehar rollen som ”de andra”, vilket vi kommer att återkomma till i ett senare 
avsnitt. En sak är iallafall säker, ungdomarna eller bara allmänna ljudmakare 
kommer inte till tals i debatten, men omtalas ofta i utsagorna.  
 
Subjektspositionen ”adressater” varierar lite grann, i viss mån är det ett samtal som 
förs mellan debattörerna, man svarar mellan varandra och adresserar till andra 
debattartiklar. Men den största delen av vårt material vänder sig om till en form av 
allmänhet och talar till läsaren av tidningen, om sina upplevelser och sitt tyckande 
kring bibliotek.  
 

4.1.4 Diskurser 
I vår undersökning identifierades fyra diskurser i materialet:  

• Den politiska diskursen	
• Den idealiserande diskursen 	
• Teknikdiskurs	
• Personlig utvecklings-diskurs 	

Innehållet i diskurserna kommer vi ägna kommande avsnitt åt.  
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4.2 Den politiska diskursen i den offentliga biblioteksdebatten 
Vi ser en startpunkt i den politiska diskursen genom Roger Mogerts (2017, 12 
oktober) debattinlägg, där han skriver:  

Ofta är kraven på det tysta biblioteket kryddade med en god portion 
främlingsfientlighet eller väl tilltagen dos av klassförakt 

Detta citat blir sedan en utgångspunkt för flera av våra utsagor. Exempelvis citerar 
Bawar Ismail (2017, 15 oktober), uttalad liberal, Mogert och avfärdar detta som 
”struntprat”.  

Mogerts inlägg beskriver det som att det är konservativa debattörer som ventilerar 
dessa åsikter och att det är dessa som fördummar debatten, och som egentligen inte 
bryr sig om biblioteken i socialt utsatta områden. Ismail fortsätter med att skriva det 
som att Mogert menar debattörer som förordar dessa tysta bibliotek egentligen bara 
är ”ett gäng dryga rasister”.  Erik Helmersson (2017, 13 oktober) använder sig av 
samma Mogert citat, och menar på att det finns två invändningar för detta argument  

För det första skulle även Kent Ekeroth och Djingis Khan ha rätt om de i en 
gemensam debattartikel påtalade att det är oacceptabelt med knarkhandel och 
dödshot på bibliotek. För det andra: Räknas fackförbundet DIK och alla dessa 
bibliotekarier och besökare som gång på gång uttrycker förtvivlan över bråk 
och stök till ”Konservativa debattörer”? Eller räknas de inte alls? 

Att vem som helst inte skulle vara välkommen på biblioteket avfärdar Helmersson 
(2017, 13 oktober) med att ”Det enda som krävs är att de följer reglerna”, för att 
tillslut avsluta sitt inlägg med ”Snälla rara socialdemokrater, är detta verkligen en 
debatt ni vill ta”. Mogert uttalade sig i roll som Kultur- och stadsbyggnadsborgarråd 
(S), pekar i sin artikel åt ”konservativa debattörer” och ”bristfälligt maskerade som 
liberaler.” 

Signaturen ”Oberoende liberal” (2017, 14 oktober) svarar Mogerts inlägg med 
exempel från Malmö Stadsbiblioteks avdelningar Balagan (kaos på hebreiska), med 
parollen kreativt kaos på barns villkor. Här erbjuds det också tysta zoner för läsro, 
men avdelningen ska inte vara tyst. Debattartikeln fortsätter med ”[m]oderna 
bibliotek är inte knäpptysta” Och att det är en gammal bild av biblioteket som 
åsyftas, istället skrivs det att bibliotek måste vara en plats som lockar barn och unga, 
”släpp fram en högljudd debatt. Låt aldrig total tystnad lägra sig över biblioteken”. 
Här menar debattören alltså att det måste finnas utrymme för samtal, lek och ljud för 
att kunna locka besökare, vilket ska vara essentiellt för biblioteket.  

Christian Dahlgren (2017, 13 oktober) skriver i Östgöta Correspondenten att det 
borde råda en demokratisk enighet om problemet, och syftar då till stöket i 
biblioteket snarare än en höjd ljudnivå. Dahlgren skriver också att ”[b]isarrt nog har 
bibliotekstumultet utvecklats till en infekterad stridsfråga mellan höger och vänster i 
debatten”, där högersidan representerar lugn och ro och vänstersidan ”vädrat något 
konfliktsökande lurt i sammanhanget”.   
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I en intervju med Limhamns bibliotekschef Carin Norén i Lokaltidningen Malmö 
Limhamn tas höger/vänster-politiken upp i biblioteksrummet – att debatten har blivit 
en ”antingen-eller-fråga”,  

Där de som vill ha lugn och ro utmålas som högervridna som förfäktar en 
tysthetsnorm, medan andra sidan utmålas som verklighetsfrånvända 
vänstervridna som tror att de med empati och kärlek ska få skränande och 
hotfulla ungdomar att blomma ut som kunskapstörstande litterära medborgare” 
(Celander, 2015, 19 juni)  

Detta uttalande kommer två år tidigare innan Mogerts inlägg från 2017, och kan 
tolkas som en indikation på att debatten som blommade upp igen med Mogerts 
inlägg är gammal.   

Laila Vianden (2017, 1 februari) skriver debattartikeln Borgerliga debattörer bryr 
sig inte ett dugg om Kortedalas bibliotek angående att Kortedalas bibliotek hotas 
med stängning på grund av besparingar. Vianden beskriver det som att intresset för 
bibliotek i debattartiklar uteblir helt och hållet när det inte gäller störningar:  

När det inte längre rör sig om störningar som i mer eller mindre förtäckta 
ordalag kan skyllas på invandring och vänsterns uselhet, ja, då uteblir intresset. 
[...] En liknöjdhet som är symptomatisk för högern, och beklagligt nog även för 
en och annan vänstertyckare  

Det Vianden (2017, 1 februari) skriver är att, framförallt den borgerliga (och några 
vänstertyckare), när det kommer till stängning på grund av besparing så talas det 
inte längre om det. Medan störningar och högljuddhet i biblioteksrummet leder till 
debatt, så är det tyst i denna situation, insinuerat att den borgerliga sidan ofta tar och 
skyller problemen på invandring och en slapphet från vänstersidan.  

Erik Lindfelt (2015, 10 augusti) skriver kort om problemet stökiga bibliotek, men 
tar också upp ett hur biblioteken själva stänger och tystas ner, och om kostnaden att 
hålla bibliotek aktuella:  

Och det är väl här skon klämmer för de (höger-)-debattörer som vill göra stöket 
till huvudfråga. För vad är väl några stängda bibliotek mot en rejäl 
skattesänkning 

Vidare skriver Lindfelt också om hur en ska kunna lösa stöket på bibliotek:  

Hur lösa det? Ordentligt mer personal! Gärna anställda med förankring i det 
aktuella området och med språkkunskaper utöver svenska. Men hoppsan. 
Kostar ju visst pengar, det också. Skattepengar. “tänkte inte på det”, kan man 
tänkas höra den vanligtvis ylande skattesänkarhögern tyst mumla. 
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Här ser vi samma tanke som Vianden (2017, 1 februari) också ventilerar. Att 
biblioteken stänger har inte att göra med störningarna, det har att göra med en 
resursfråga som innebär att mer skattepengar bör tilldelas bibliotek för att komma 
till rätta med stök och störningar. Lindfelt passar dessutom på att slå mot högern och 
säga att dessa prioriterar ekonomisk vinning (skattesänkning) före bibliotek som 
institution. Slutklämmen på Lindfelts citat antyder också om att helt plötsligt är 
“skattesänkarhögern” tyst, på samma sätt som Vianden beskriver det.  

Signaturen Bedrövad 70-plussare skriver i Nya Wermlands tidningen (2018, 29 
januari) om stök på biblioteket och med ett framförallt fokus på ungdomar, vilka vi 
kommer återkomma i senare avsnitt. Det som också tas upp i debattartikeln är  

Och den svenska flumskolan á la Socialdemokraterna som låter mobbare och 
stökiga elever hållas utan att ingripa.  

Här tar signaturen Bedrövad 70-plussare (2018, 29 januari) och bekräftar det som 
Vianden (2017, 1 februari) skriver. Hen skriver att det är i Socialdemokratisk anda 
som vi låter stöket fortgå, och antyder åter igen till vänsterorienterad slapphet.  

Den politiska diskursen som vi här har identifierat bygger på två läger baserade på 
politisk åskådning hos uttalarna inom subjektspositionerna. Det finns en stark 
motsättning mellan höger- och vänsterideologier, där man gärna placerar adressaten 
i den motsatta ideologin. 

Vi kan konstatera att konservativa debattörer gärna nyttjar begrepp och uttryck som 
konnoterar på en påstådd slapphet och naivitet inom vänstern; flumskola, slapphet, 
världsfrånvändhet. Uttalarna från andra hållet kontrar med begrepp som insinuerar 
på rasism och klassförakt i de konservativas utsagor.  

Vad som kan ses i uttalarnas utsagor är att man tillskriver motsatt sida ett visst antal 
egenskaper genom begreppsanvändandet. Dessa egenskaper behöver dock inte ha 
ventilerats i debatten, utan får ses som tolkningar från motståndarsidan.  

Inom den politiska diskursen kan vi ana att objektet tystnad på biblioteket, används 
som ett sätt att framföra en egen politisk agenda och åsikt kring vad ett bibliotek 
faktiskt ska vara.  

 

4.3 Den idealiserande diskursen 
Något som tydligt går att identifiera hos många av artikelförfattarna är en 
idealiserad bild av vad biblioteken är – eller bör vara. Detta är något som redan i 
Roger Mogerts artikel (2017, 12 oktober) blir tydligt där han talar om 
biblioteksanvändandet som något idealiserat. Mogert beskriver att biblioteket skall 
vara en plats som: 

förutom att vara en plats med rum för reflektion, för nya perspektiv på gamla 
berättelser som hjälper oss att bättre förstå oss själva och vår samtid 

I vad en kan se som en idealiserade utsaga, blir biblioteket en plats där bildningen 
står i första rummet och där besökarna använder biblioteket såsom planerat enligt 
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bibliotekslagen. Är detta en verklighetsförankrad bild av hur biblioteken används? 
Vem använder biblioteket i denna idealiserade värld? Enligt Mogert är det  

Unga killar, sådana som jag en gång var, som kommer från ett hem där man 
inte läser, men som i biblioteket kan finna en biljett ut i världen. 

Huruvida dessa unga killar använder biblioteket på just det sättet eller om det är en 
idealiserad vision, är något som Mogert inte svarar på.  

Peter Franke visar även han på en idealiserad bild av vad ett bibliotek bör vara 
(2015, 11 juni). Men i sin beskrivning är han tydlig med att prata om vad biblioteket 
borde vara och inte vad det faktiskt är.  

Biblioteken måste få förbli fredade och i huvudsak tysta zoner [...] där 
nyfikenheten, upptäckarglädjen och läsningen är det viktiga 

Detta är något, som i kontrast med Mogerts bild, tydligt visar på hur 
artikelförfattaren menar att ett ideal skulle se ut, han är dock medveten om hur 
verkligheten tar sig uttryck, och att ambitionen inte alltid är samma som 
verkligheten. 

Att visa på hur ett ideal skulle vara är något som även Erik Lindfelt gör i sitt inlägg i 
debatten (2015, 10 augusti). Det som dock sticker ut är att han talar om vad 
biblioteken skall vara och inte hur de skall användas. Således blir det biblioteken 
själva som blir ansvariga för att leva upp till idealen, och inte användarna. Lindfelt 
talar om att: 

 [biblioteken är] inte bara en plats att låna böcker på. Utan också en given plats 
för lyrikuppläsningar, författarbesök, teater, samhällsdebatt, föredrag, 
bokcirklar […] Ett rum för mycket. 

Denna bild kan möjligen ses som idealiserad, men har ändå en tydlig utgångspunkt i 
de ambitioner som beskrivs i många biblioteksplaner. (Stockholms Stad, u.å., 
Malmö Stad, u.å., Göteborgs Stad, 2013) 

En tydligt idealiserad bild om vad biblioteken skall vara, ges av Christian Dahlgren 
(2017, 13 oktober). Han skräder inte på något sätt orden när han i sin beskrivning av 
biblioteken kallar dem  

En gemensam oas för umgänge med litteraturen och dikten [...] en frihetens 
öppna port mot nya insikter, vidgade möjligheter, andra världar och horisonter. 

De beskrivningar som används skvallrar om den status som ett bibliotek har – eller 
borde ha, enligt Dahlgren (2017, 13 oktober). Denna idealiserade bild av biblioteken 
och dess användning kontrasterar mot den bild av verkligheten som Dahlgren sedan 
målar upp.  

 en fritidsgård och värmestuga för bråkiga ungdomsgäng, kriminella 
drogmissbrukare, människor med psykiska och sociala problem  

Genom att ställa dessa två skarpa kontraster mot varandra målar Dahlgren (2017, 13 
oktober) upp en bild av biblioteken som en sönderfallande institution som blivit 
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annekterad av tvivelaktiga människor som inte vill umgås med litteraturen och 
dikten, så som de borde. Att idealisera bibliotekens användande på dylikt vis tyder 
på att artikelförfattaren har en uppfattning av biblioteken som möjligtvis inte är 
förenad med hur det ser ut i verkligheten.  

I en huvudledare i Helsingborgs dagblad (14 oktober 2017) beskrivs moderna 
bibliotek som platser som inte är knäpptysta, utan att det var mer vanligt 
förekommande förr.  

Moderna bibliotek är demokratiska mötesplatser med en sak gemensamt - de 
öppnar nya världar, genom böcker, föreläsningar och andra kulturupplevelser. 

Att presentera denna typ av idealbibliotek behöver i denna kontext inte 
nödvändigtvis läsas som ett försök att pådyvla en personlig åsikt om hur ett 
bibliotek skall se ut, utan snarare en formulerad tanke med uppdragsbeskrivningen i 
bibliotekslagen som utgångspunkt. Betydelsen om bibliotek som demokratiska 
mötesplatser blir ett nyckelbegrepp inom hela diskursen. 

 

4.3.1 Nostalgiska ideal inom den idealiserande diskursen 
Bawar Ismails (Gefle Dagblad 15 oktober 2017) bild av vad biblioteket skall vara 
baseras på en nostalgisk – nästintill pastoral uppfattning av hur ett bibliotek skall se 
ut. Han skriver om biblioteket som en plats där han kunde: 

Transportera mig bort från de sociala hierarkier som rådde på skolgården - och 
utforska nya världar. Här kunde jag i lugn och ro plöja mig igenom den enorma 
mängden av fantasylitteratur.[sic!] 

Uppfattningen om bibliotek som en trygg plats, dit personer kommer för att läsa och 
upptäcka världen kan vara sann för en del, men den ter sig vara relativt frånvänd 
från den verklighet inom vilken biblioteken i dag existerar. Det Ismail främst tar 
fasta på är det läsfrämjande uppdraget – som i sig är ett uppdrag som kan ses som en 
tyst och lugn uppgift. Att läsfrämjande är en viktig uppgift för biblioteken råder 
inget tvivel om, men i den mer nostalgiska bilden av bibliotekets uppdrag har 
kanske inte de nyare bibliotekselementen något utrymme.  

I tidningen Ångermanland (2017, 16 oktober) ger Marcus Bohlin sitt tydligt 
nostalgiska perspektiv på hur biblioteken skall nyttjas och se ut. Han berättar om hur 
hans värld förändrades när han på väg hem från skolan stannade till på biblioteket: 

Ibland för att läsa en stund, bläddra i någon av tidskrifterna eller kanske låna 
några skivor 

Just denna typ av biblioteksanvändande är tydligt kopplat med en uppfattning om 
bibliotekets användande och användare som inte nödvändigtvis stämmer överens 
med verkligheten. Istället visar utsagan på en tydlig bevarandediskurs, där 
debattörens minnen av sitt eget biblioteksanvändande används som riktmärke för 
hur biblioteket skall nyttjas.  
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Bohlin (2017, 16 oktober) fortsätter: 

Att man skulle tala med låg röst och inte ställa till med en massa oväsen i 
onödan var en självklarhet. Det är därför för mig helt obegripligt att det 
överhuvudtaget förs en diskussion om det ska vara tyst på biblioteket eller inte. 

Åter visar Bohlin (2017, 16 oktober) hur hans inställning till biblioteket baseras på 
hans uppfattning om hur det var, och hur han i denna utsaga menar att hans 
uppfattning skulle vara den gällande. Han svarar själv på sitt påstående: 

Det är klart att det ska! [vara tyst, förf. anm.] Det handlar om att visa respekt 
för andra människor som läser, studerar eller av andra anledningar har sökt sig 
till biblioteket för att få sig en stunds lugn och ro 

I denna utsaga stänger Bohlin (2017, 16 oktober) helt ute de personer som använder 
bibliotekets resurser på andra sätt än de ”traditionella”. I biblioteksplanerna vi 
nämnt tidigare framgår det att biblioteken har som målsättning att fungera som 
mötesplatser; att vara ett ”tryggt vardagsrum” för staden, samt att verka för att öka 
kunskapen om digitala medier, hos användarna (Stockholms Stad, u.å.). 

I den idealiserande diskursen har uttalarna inom subjektspositionerna tydliga bilder 
av vad biblioteket ska vara. Dessa visioner bygger i hög grad på egna idealiserade 
upplevelser av biblioteket. I dessa utsagor finns ofta tydliga nostalgiska element från 
barndomen, där uttalarna beskriver biblioteket som ögonöppnande institutioner och 
där användandet av dessa främst bestod av boklån.   

Språkbruket hos uttalarna skvallrar om en stark idealisering om hur biblioteket bör 
användas - som en gemensam oas för umgänge med litteratur och dikt. Detta 
begreppsanvändande är romantiserande och tyder på en bild av biblioteken och dess 
användande som baseras på möten med litteraturen snarare än möten med andra 
människor.  

Till skillnad från den politiska diskursen, som ofta riktar utsagorna till en adressat 
på motståndarsidan, syns här sällan en adressat. Vissa av utsagorna riktas till en 
ospecificerad användargrupp som enligt debattören behöver höra det hen har att 
säga om hur bibliotek skall användas.  

 

4.4 Teknikdiskursen 
Något som har förändrat ljudbilden på biblioteken är introducerandet av modern 
teknik (Yelinek & Bressler, 2013). Att det ingår i biblioteksuppdraget att medverka 
till en utökad informationskompetens hos användarna gör att fler tekniska 
hjälpmedel har givits plats. Att biblioteksanvändare har mobiltelefoner är även det 
en bidragande faktor till det förändrade ljudlandskapet.  

Detta är något som biblioteken måste ta ställning till, och hantera. En lösning som 
presenterats av Anna Våglind, kommunikationschef på Stockholms stadsbibliotek är 
att skapa olika zoner inom vilka reglerna för användande av mobiltelefoner, ser 
olika ut. ”Det är inte alltid ett totalt mobilförbud, men i tysta zoner är det definitivt 
det” (Toll, 2016, 24 december).  
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David Lindén (2018, 18 januari) skriver på ledarplats i Nerikes Allehanda om 
mobiltelefonanvändande hos unga och hos äldre. Det han menar är att de unga 
användarna har större kompetens kring tekniken och därmed hur användandet av 
den påverkar omgivningen.  

Jag har haft möten med chefer och andra uppburna personer som kan föra ett 
spännande samtal tills det ‘plingar till i telefonen’ och ‘de måste bara kolla det 
där’. 

Lindén (2018, 18 januari) fortsätter med en beskrivning om hur kompetens kring 
teknikens användande påverkar i just sådana situationer: 

Även om det är en enkel facebooknotifikation och de helt enkelt inte lärt sig att 
ställa in telefonen på ljudlös 

Det Lindén (2018, 18 januari) framför i sin ledare är en förhoppning om hur 
kompetensen kring teknik kommer att påverka dess användande, och istället för att 
ses som ett hot mot det mer traditionella biblioteksanvändandet bli ett komplement.  

Mobiltelefonanvändandets andra aspekter lyfter bibliotekarien Katarina Björnestam 
i en insändare i Göteborgs-Tidningen (Giertz, 2016, 4 april).  

Runt om i lokalen hörs besökarnas telefonsignaler, det surrar, ringer, visslar 
och plingar. 

Denna utsaga skvallrar om Björnestams (Giertz, 2016, 4 april) inställning till den 
ljudbild som skapats av just mobiltelefonerna. Här målas ljuden upp som något 
störande och icke önskvärt.  

Om jag hade fått en femma varje gång jag hört frasen: ‘Nejdå, jag kan prata, 
jag är på biblioteket!’ så hade jag kunnat köpa mig själv en ny mobiltelefon.  

Det går i denna utsaga att utläsa Björnestams åsikter kring huruvida telefonsamtal 
hör hemma i biblioteksrummet eller ej.  Men det är inte bara de ljudbildsmässiga 
konsekvenserna av mobiltelefonsamtal som tas upp. Användandet av mobiltelefoner 
kan resultera i en förändrad ljudbild även om inget verbalt samtal förs. 

En mamma sitter ensam i sagoläsarsoffan, helt koncentrerad på sin 
mobiltelefon. Alla pussel ligger i en enda röra på golvet, hennes barn leker nu 
kurragömma bland hyllorna på hembygdsavdelningen under förtjusta skrik. 

Åter har nyttjandet av mobiltelefoner skapat en, enligt Björnestam, oönskad ljudbild 
på biblioteket.  

På biblioteken i Nacka kommun har det enligt debattören Jan A Wikman (2011, 25 
januari) lagts fokus på just teknik till skillnad från tryckta medier. Wikmans utsagor 
skvallrar om en tydlig skepsis till denna teknik ”IT, datorspel [...] böckerna spelar 
en underordnad roll”. 
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Debattören Karin Pihl skriver, som tidigare nämnts, på ledarsidan för Motala och 
Vadstena tidning (23 september 2017) att: 

[om biblioteket] inbjuder människor att använda biblioteket som ett 
vardagsrum så har man öppnat dörren för bråk och stök 

Hon menar att om teknik såsom skypesamtal och datorspelande, inte bara har en stor 
inverkan på ljudmiljön ”det går inte att läsa i lugn och ro om någon spelar Counter 
Strike två meter bakom” utan att det är på grund av att den nyare tekniken har 
introducerats på biblioteken som andra användargrupper tvingats bort eller ”stå 
tillbaka”.  

Peter Franke (2015, 11 juni) har en mer positiv inställning till teknikens plats i de 
moderna biblioteken.  

i e-böckerna och i datorerna finns oändligt mycket kunskap och möjligheter i 
fantasins underbara värld. 

Huruvida detta är en idealiserad syn på användandet av e-böcker och datorer är en 
fråga som är svår att svara på, men enligt exempelvis Karin Pihl (2017, 23 
september) används datorerna mest till spelande, och inte som ett verktyg för 
bildning.  

Den ökande digitaliseringen är något som nämns av Martin Hafström, tillförordnad 
stadsbibliotekarie i Stockholm, i en intervju med tidningen Mitt i Stockholm 
(Lefvert, 2018, 9 mars). Hafström menar att de digitala kraven som ställs på 
medborgarna har gjort biblioteken till en ersättning för medborgarkontoren, som 
försvunnit under 2000-talet. På biblioteken kan medborgarna få hjälp med allt från 
att installera bank-id till att fylla i blanketter på datorn.  

Den nya teknologin har alltså skapat en ny typ av besökare på biblioteken och med 
dem kommer en annan inställning till rummet och dess användning. I det tidigare 
avsnittet där vi berörde de nostalgiska idealen inom den idealiserande diskursen 
(4.3.1). Här togs Marcus Bohlins (2017, 16 oktober) utsaga om hans förväntningar 
på biblioteksanvändande upp: 

människor som läser, studerar eller av andra anledningar sökt sig till 
biblioteket för att få en lugn stund. 

Här utelämnas helt de besökare som Martin Hafström ser som bibliotekets nya 
klientel, de besökare som har ett annat mål - och en annan användning för 
biblioteken, som de ser ut i dag. Hafström är tydlig i vad han ser som bibliotekets 
uppdrag. Han menar att biblioteken har som mål att utveckla och stärka besökarnas 
digitala kunskap, och att detta är helt i linje med bibliotekets folkbildande uppdrag 
(Lefvert, 2018, 9 mars).  

Att dessa nya uppgifter för bibliotek innebär förändringar i ljudbilden är något som 
Hafström anser oundvikligt. Han menar dessutom på att biblioteken fungerar som 
mötesplats för unga som har det trångbott hemma.  

I sådana fall går det inte att kräva absolut tystnad, som i gamla tiders bibliotek.  
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I detta går att läsa att Hafström menar på att det finns en syn på biblioteket och dess 
ljudlandskap, som kan ses som föråldrad. Han avslutar dock med att: 

vi måste kräva respekt för besökarnas behov av lugn och ro (Lefvert, 2018, 9 
mars) 

Att lugn och ro innebär tystnad uttalas inte men får ses som synonymt i 
sammanhanget.  

Sammanfattningsvis går det inom denna diskurs att se ett stort fokus på användandet 
av mobiltelefoner och hyfs (eller brist på) kring detta. Men den nyare teknikens 
medieutbud tas även det upp i utsagorna. Dock sällan som något negativt, så länge 
det används på rätt sätt, enligt uttalarnas mening.  

De begrepp som framträder starkast inom denna diskurs rör sig ofta kring 
ljudbilden. Onomatopoetiska ord kring läten som mobiltelefoner avger (surrande, 
plingande, et cetera, används i syfte att beskriva hur oljud stör i biblioteksrummet. 
Ordens syfte är tydligt negativt laddade och det görs tydligt att ett surrande ljud inte 
är något välkommet på biblioteken. 

De omtalade adressater som återfinns i utsagorna är både äldre och yngre 
biblioteksbesökare. I en del av utsagorna handlar det om unga människor som 
använder den moderna tekniken (främst mobiltelefonin) på ett störande sätt, medan 
det i andra främst handlar om hur äldre personer inte har lärt sig att hantera 
tekniken, med följd att ljud och signaler från exempelvis mobiltelefoner inte stängs 
av. Detta upplevs av uttalarna, både bibliotekspersonal och besökare, som störande 
och kan ha till effekt att mobilfria zoner skapas.  

 

4.5 Personlig utveckling-diskursen 
Något som ett flertal debattörer tar upp är aspekten kring hur den personliga 
utvecklingen kan främjas av ett lugnt och stilla bibliotek. Det är just som ett slagträ i 
tystnadsdebatten som detta argument främst förs fram. Bawar Ismail (2017, 15 
oktober) skriver: 

Men det fanns alltid en plats där jag kände mig hemma. Oavsett om jag bodde i 
Värmland eller Småland. Det lokala biblioteket blev en viktig del av min 
uppväxt 

I denna trygga miljö beskriver Ismail (2017, 15 oktober) hur han kunde utvecklas 
till den människa och tänkare han är i dag. 

Det var även här jag först kom i kontakt med liberala tänkare och filosofer vars 
idéer skulle forma mig till den liberal jag är i dag. 

Ismail (2017, 15 oktober) går vidare och talar om hur biblioteket skall vara en ”plats 
för lästörstiga människor” där de kan ”läsa lokaltidningen, hitta en ny spännande 
bok eller lösa skoluppgiften i fred” Fokus ligger alltså på den ideala 
biblioteksbesökaren som använder biblioteket på det sätt som Ismail själv gjort, 
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vilket i förlängningen skulle göra även andra besökare till fullt utvecklade 
medborgare. 

Inställningen att biblioteket skulle kunna innebära en biljett till en klassresa är något 
som Roger Mogert (2017, 12 oktober) grundar sin devis på. Han menar att det var 
biblioteket som gav honom, en person uppvuxen i ett 

 hem där det inte lästes [där biblioteket blev] biljetten ut från Hagsätra, till en 
annan, större värld.  

Med denna utsaga blir det tydligt att Mogert (2017, 12 oktober) ser sin egen 
bildning som drivkraften i sin personliga utveckling. Att Hagsätra är ett område, i 
utkanten av Stockholm, med annan sociokulturell karaktär än innerstaden är något 
som går att läsa mellan raderna, särskilt då debattartikeln publicerades i Svenska 
Dagbladet, en dagstidning med särskilt stockholmsfokus.  

Mogert menar vidare att: 

För mig var istället biblioteket vägen till litteraturen och kulturen 

Vad innebar det då för Mogert (2017, 12 oktober) att ha funnit denna väg? Han 
fortsätter: 

det var vägen till att förstå mig själv och omvärlden, att se mig själv i andra. 

I denna utsaga blir det tydligt vad Mogert (2017, 12 oktober) anser att biblioteket 
har gjort för hans personliga utveckling. Det är genom att spegla sin egen upplevelse 
i andra personer i utanförskapsområden som han grundar sina idéer om hur 
biblioteken kan vara till gagn för en ny generation – som, om allt vill sig väl, kan 
företa samma resa som Mogert. I denna utsaga är det dock tack vare att biblioteket 
är öppet och inbjudande – och inte tyst som dörren öppnas för denna utveckling. 

En annan vars värld öppnades tack vare biblioteket – och tystnaden däri – är 
skribenten Marcus Bohlin (2017, 16 oktober). Bohlin beskriver hur ”Biblioteket 
öppnade nya världar” för honom. Han talar om hur han som barn fick upptäcka 
Miles Davies storhet, och läsa politisk idéhistoria på väg hem från skolan, och att 
detta var en möjlighet tack vare att det var tyst och lugnt i biblioteket. Han kunde 
alltså tack vare det lugn som rådde på biblioteket i kombination med dess samlingar 
genomföra en bildningsresa som resulterade i den person han är i dag.  

Inom denna diskurs delas uttalarnas minnen om hur deras användande av 
biblioteket, och lugnet däri, resulterade i en personlig utveckling, och ett för dem, 
rikare liv. Även här är de nostalgiska idealen uttalade vilket ofta visar sig i 
uttalarnas begreppsanvändande. Uttryck som gör gällande att biblioteket var vägen 
som fick uttalaren att förstå sig själv och andra är ett talande exempel på hur 
debatten förts inom den diskursen.  

Utsagorna präglas av att en personlig förändring har skett tack vare biblioteket. Vad 
som skiljer subjektspositionerna åt inom diskursen är förutsättningarna som ledde 
till den personliga utvecklingen, exempelvis säger några av uttalarna att det var tack 
vare det öppna, välkomnande rummet som möjliggjorde den utvecklingen, medan 
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motsatt sida hävdar att det tysta rummet gav en ro som inspirerade till personlig 
utveckling.  

I viss mån har vi kunnat se en politisk underton inom denna diskurs, då uttalarna 
ofta har använt sig av sitt eget politiska uppvaknande som ett gott exempel på 
bibliotekens inverkan på en egen utveckling. Detta innebär att adressaterna, i den 
utsträckning de har funnits i artiklarna, har tillhört motsatt politiska sida.  

 

4.6 Tystnad – och biblioteket som mötesplats 
Tystnaden innehar den centrala rollen i vår undersökning. I diskurserna blir den 
aldrig tydligt uttalad, men går att ses i termer när utsagorna pratar om ”lugn och ro”, 
eller någon form av oas av frid.  

Michael Toll (2016, 24 december) skriver om Stockholms biblioteks som inför nya 
trivselregler ett resultat av att det är mycket ett bibliotek ska innefatta och förena. 
Förändringen som görs är att biblioteken får en tyst zon - där det är både 
mobilförbud och total tystnad som gäller. För att samtidigt kunna använda 
biblioteket som mötesplats så har man också en kafézon där samtal välkomnas. Det 
som också nämns är att man vill att besökarna ska prata lågt, utav respekt för 
varandra. Tidigare trivselregler har innefattat: Prata lågt, var medveten om att 
bibliotek är en lugn plats som är till för alla och respektera personal och besökare.  

Vad vi kan utläsa från denna förändring av trivselregler och attityd gentemot 
tystnade är att den efterfrågas - och lösningen är att separera den till enskilda, rum 
istället för att se hela biblioteket som en tyst plats.  

I samband med att ett Limhamns nya bibliotek skulle invigas genomfördes en 
enkätundersökning om bibliotekbrukarnas önskemål, när artikeln skrivs (Celander, 
2015, 19 juni) hade den inte analyserats men bibliotekschefen Carin Norén uppger 
att det finns behov av en lugn och rofylld plats, samtidigt som det ska samsas med 
att vara en plats för samhällsdebatt och kulturarrangemang. För att kunna möta 
dessa önskemål skiljs exempelvis barn och vuxenavdelningen åt, med argumentet 
att  

man ska kunna sitta och läsa en tidskrift utan att störas av livliga förskolebarn. 
Barn och unga är en prioriterad grupp för oss, och de hörs ju när de är här  

I en artikel med bl.a. bibliotekschef Maria Morén (Emanuelsson, 2016, 8 april) 
beskrivs biblioteket som  

En plats där man inte behöver köpa något, eller ens låna något. Här finns inga 
sådana krav. Men om man vill sitta och prata så finns det andra platser i 
samhället för det  

Följt av  

Vi har en jättefin ungdomsgård här i centrum.  

Med den här typen av uttalande så insinueras det dels vilka det är som höjer 
ljudnivån på biblioteket, ungdomar samt att biblioteket inte är till för att mötas på. 
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För att biblioteket ska komma till rätta med detta så ska åtgärder vidtas, ex. Sägs det 
att en tyst zon ska skapas.  

Återigen så talas det om ett problem med stök och hög ljudnivå, och åtgärden är att 
införa tysta zoner. Jan A. Wikman (2011, 25 januari) skriver om Dieselverkstadens 
bibliotek i Nacka: 

I denna biblioteksmiljö finns inga rum för tystnad och eftertanke. Här är det 
höga ljudnivåer, skrik, slammer, störande mobilprat, surrande som dominerar - 
biblioteket har blivit en fritidsgård 

Och fortsätter med ett uttalande om Nacka bibliotek - ”bullrig miljö, ibland tror man 
att dagis och fritidsgården har flyttat in”.  

Även här refereras det till att biblioteket känns som en fritidsgård, och åsyftar att det 
är barn och unga som låter, samtidigt som Wikman (2011, 25 januari) formulerar 
var han står i sin bild av biblioteket - ett rum för tystnad och eftertanke.  

Kristina Höjendal (2017, 9 september) ställer frågan om det ska vara tyst på 
biblioteket till Hässleholms kulturchef Anders Rosengren som uppger att:  

Det ska definitivt inte vara ett tyst bibliotek. Här ska vara liv och rörelse [...] 
men finnas möjlighet till tystnad, till exempel i form av ett separat rum om 
man vill det. 

Rosengren beskriver också biblioteket som vardagsrum för alla, men att det också 
ska finnas en respekt för varandra i rummet. Höjendal (2017, 9 september) tar också 
upp Mogerts debattinlägg som vi har nämnt flertalet gånger tidigare, men också 
svaren på detta. Att normen på biblioteket borde vara tystnad och lågmält samtal. 
Normen som man åberopar här går att koppla till Aarts och Dijksterhuis (2003) 
tidigare forskning om situationsnormer, men också social norm.  

Det finns en allmän förväntan på hur en besökare ska bete sig på biblioteket, tyst 
och lugnt hos många av debattörerna. När denna normföreställningen bryts för dem 
så blir de obekväma, eftersom det är ju fel gentemot deras uppfattning om hur det 
ska vara i biblioteket. Vilket i sin tur genererar i en debattartikel om hur man ska 
bete sig på biblioteket, och att en normförändring måste göras.  

Casper Sewerin (2017, 23 november) skriver i en artikel om att biblioteket historiskt 
sett varit tysta platser, men att det inte längre ska ses som en självklarhet. Sewerin 
har intervjuat Susan Pour som är bibliotekschef för biblioteken i Kungsbacka som 
beskriver bibliotek som ett ”levande hus”, och att det inte finns några krav på att 
biblioteksbesökarna ska vara tysta. Hon beskriver det såhär:  

Jag tror att man sänker rösten inomhus automatiskt, och man tänker extra 
mycket på det när man är på bibliotek  

Det går att tolka uttalandet som att Pour syftar till situationsnormer enligt Aarts och 
Dijksterhuis (2003), det vill säga att besökarna anpassar sitt beteende lärt genom 
associationer. De exemplifierar dessutom situationsnormer inom beteende som hur 
en ska bete sig på bibliotek. Men det kan också kopplas till deras undersökning, där 
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deltagarna uppger biblioteket som en plats med starka norm-associationer, och att 
besökare sänker rösten om deras slutmål är biblioteket som plats.  

Återkommande i utsagorna är att det handlar om respekt för varandra. Stockholms 
stadsbibliotek ändrade regler har vi tidigare tagit upp, att besökaren ska visa respekt 
mot varandra. Pour beskriver biblioteket, mötesplatsen och tystnaden såhär: 

Man ska absolut inte vara tyst, men man behöver inte skrika heller. Man ska 
visa respekt för varandra. Det ska vara levande, folk ska kunna prata och 
diskutera.  

Men också att tystnaden finns kvar:  

Den är till viss del kvar. Det finns ju folk som studerar, och det finns folk som 
vill diskutera.  

Kort sagt kan en säga att det handlar om att besökarna ska samsas om utrymmet och 
att alla ska få plats och utrymme för sina ärenden.  

Karin Pihl (2017, 23 september) skriver att det är stökigt på biblioteken i Sverige, 
att om det ska vara tyst någonstans så är det på biblioteket. Pihl skriver också att en 
normförändring måste genomföras i hur en beter sig på biblioteket.  

Men om man accepterar - och till och med inbjuder - människor att använda 
bibliotek som ett vardagsrum har man öppnat dörren för bråk och stök 

Pihl skriver i korta drag helt enkelt att bibliotekets egna attityd (stadens vardagsrum 
och liknande) bidrar till ett stökigt bibliotek. Debattartikeln fortsätter med att  

Nutidens trendbegrepp - som ”öppenhet” och ”transparens” - får mycket dåliga 
konsekvenser när de praktiseras på biblioteken. Allt behöver inte vara 
”integrerat” och ”öppet”. Det behövs slutna rum där man kan få vara i fred i 
lugn och ro. Biblioteken är en sådan plats 

Här ventilerar Phil en väldigt tydlig ståndpunkt, biblioteken är inte till för alla enligt 
henne och bibliotekens egna ståndpunkter om öppenhet, mötesplats och stadens 
vardagsrum är det som bidrar till en höjd ljudnivå.  

Martin Hafströms (2018, 9 mars) utsaga benämner även den ungdomar, och 
konceptet; biblioteket som en mötesplats.  

I dag har många unga biblioteken som mötesplats för att de är trångbodda 
hemma. Då går det inte att kräva absolut tystnad, som i den gamla tidens 
bibliotek. Men vi måste kräva respekt för besökarnas behov av lugn och ro.  

Hafström skriver här fram vilka det är som möts på biblioteket – unga med 
trångbodda hem. En kan tänka att det även finns en ekonomisk utsatthet för dessa 
ungdomar.  

Möjligen har de inte plats att mötas på hemmavid, på grund av trångboddhet, och 
vänder sig därför till ett utav de få rum i samhället idag som inte kräver något av 
besökare, varken köptvång eller entréavgift.  
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Det är också på grund utav dessa ungdomar som en inte kan kräva lugn och ro - som 
på den gamla tiden. Det som skiljer Hafströms utsaga från exempelvis Pihl (2017, 
23 september) är att Hafström kan anses mer accepterande av den här utvecklingen 
utav biblioteket. 

Bohlin (2017, 16 oktober) menar på att diskussionen som förs kring tystnad i 
biblioteket är absurd.  

Det är klart det ska! Det handlar om att visa respekt för andra människor som 
läser, studerar eller av andra anledningar har sökt sig till biblioteket för att få 
en lugn stund.  

Återigen skrivs det att det handlar om respekt för sin omgivning, för besökarna som 
kräver en lugn stund. Besökarna som har nappat på förslaget att biblioteket ska ses 
som ett stadens vardagsrum och kommer för att få möta sina vänner, bemöts inte.  

Bohlin (2017, 16 oktober) fortsätter sedan med att beskriva det som att biblioteket 
redan idag är mycket mer än bara en tyst plats, och exemplifierar utsagan med att 
Kulturmagasinet i Sundsvall håller föreläsning och att det finns en scen för 
barnteater på barnavdelningen.  

Detta kan ju definitivt tyckas vara något som höjer volymen för ljudlandskapet på 
biblioteket, men antagligen går det under vad Bohlin skulle kunna tycka är “rätt” 
ljud – ljud som hör hemma på biblioteket.  

Avslutningsvis så skriver Bohlin 2017, 16 oktober):  

Biblioteken är alltså redan i dag viktiga mötesplatser för människor, men vem 
är betjänt av att biblioteket förvandlas till en stojig fritidsgård. Inte är det de 
barn från arbetarklassen som söker en lugn plats där de kan få läsa sina läxor 
eller vidga sina vyer genom att botanisera bland hyllmeter efter hyllmeter med 
böcker i alla fall.  

Återigen konnoteras bibliotek till fritidsgårdar, och en plats för ungdomar. Bohlin 
beskriver här ett “rätt” sätt att använda biblioteket i hans tycke: Läsa läxor och vidga 
vyer genom litteratur. Huruvida barnteater och föreläsningar skulle störa detta 
framkommer inte. 

Åsikterna som skrivs fram i tidigare nämnda debattartiklar skiljer sig kraftigt ifrån 
den bild av biblioteket som biblioteken själva vill förmedla. För att ta ett exempel ur 
Göteborgs biblioteksplan (Göteborgs Stad, 2013):  

Delaktighet är demokrati och demokratin är en grundbult i folkbiblioteken. 
Biblioteken är inbjudande och har låga trösklar. Bibliotekens användare är 
olika och bär på olika kunskaper och erfarenheter. De är i alla åldrar, talar olika 
språk, har olika behov och olika förväntningar. 

Det här citatet konnoterar exakt termerna som Pihls (2017, 23 september) 
debattartikel syftar till, Göteborgs stadsbibliotek illustrerar här att de vill vara en 
öppen plats, och uppmuntrar till delaktighet hos användarna i biblioteket.  



 

 36 

Emanuelssons (2016, 8 april) artikel om Ludvika bibliotek pekar ut vad det är som 
egentligen pratas om:  

[...]Alla människor är välkomna hit, men inte alla beteenden. 

  Artikeln uppger också att bibliotekarierna sett ett flertal gånger som studerande 
lämnat biblioteket, baserat på stök och en högre ljudnivå Emanuelsson, 2016, 8 
april)   

Sett till Hyun Cha och Wan Kims (2015) undersökning, vilken pekade på att 
studenter är känsligare än den vanliga besökaren för ljud, så är det inte konstigt att 
dessa lämnar ett vanligt bibliotek. Det ska dock poängteras är att Emanuelsons 
artikel berör ett folkbibliotek, vars prioriterade målgrupp inte är studenter, utan 
istället är det barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning som 
prioriteras (Ludvika kommun, 2015).  

Om Ludvika bibliotek varit ett universitetsbibliotek, med studenter som prioriterade 
målgrupp, hade nog större tyngd lagts på åtgärder om ljudnivån, eftersom en 
prioriterad målgrupp lämnat biblioteket. 

Vad som kan sägas om tystnad och möten på biblioteken är att det finns en delvis 
oenighet mellan debattörer och biblioteksanställda. Ena parten önskar en mötesplats, 
med samtal och öppenhet, men också att det är byggt på respekt gentemot både 
personal och besökare.  

Återkommande för utsagorna är att respekt. Möte och samtal ska kunna ske i 
biblioteket och det ska till och med ges plats för detta. Biblioteken själva vill vara en 
mötesplats för invånarna. Premissen för att detta ska kunna ske bygger på respekt 
gentemot andra besökare av biblioteket, dess personal och mellan besökarna.  

Utsagorna vittnar om att vi inte ska jaga ut tystanden ur biblioteksrummet – den ska 
istället ges plats i exempelvis tysta zoner.  Ytterligare en aspekt som ofta 
återkommer är just att beskriva hur biblioteket inte ska vara en fritids eller 
ungdomsgård, det vill säga en plats för ungdomar. Detta kommer vi att återkomma 
till i nästa avsnitt, vilket berör “De andra” inom diskurserna.  

 

4.7 De andra inom diskurserna 
Inom diskursanalysen finns det enligt Hedemark (2009) utestängningsprocedurer - 
diskurser skapar ”det andra” - det avvikande från diskursen. Bawar Ismail (15, 
oktober 2017) skriver  

Hur ska man lyckas stimulera ungas läsintresse om det finns bråkiga gäng i 
lokalerna? [...] Att inga stökiga gäng ska få diktera villkoren i våra lästempel. 

Följt av:  

För inte menar väl Mogert att det här med tysthet och lugn och ro är något 
främmande för ”främlingar”, det vill säga invandrare och nysvenskar?  
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Samtidigt som Ismail (15, oktober 2017) definierar vem biblioteket är tillför - 
lästörstiga människor, inkluderat unga här också. Det debattartikeln också gör är att 
specificera vem det är som låter också, något som egentligen inte nämns i någon 
utav de andra artiklarna.  

Bohlin (2017, 16 oktober) svarar också på Mogerts tidigare inlägg:  

Det är rent av på den nivån att det är svårt att förstå vari klassföraktet eller 
främlingsfientligheten skulle bestå. Om något så är det väl klassförakt att 
underförstått säga att barn från arbetarklassen eller med sina rötter i andra 
länder inte kan förväntas förstå att tystnad eller en låg samtalston är det som 
gäller på ett bibliotek.  

Precis som Ismail så vänder Bohlin (2017, 16 oktober) Mogerts inlägg mot honom, 
och pekar istället åt att det är Mogert som skulle vara både rasist och 
klassföraktande, efter sitt uttalande om att kraven på tysta bibliotek grundas i 
främlingsfientlighet.   

Genom Mogerts inlägg med främlingsfientlighet och klassförakt, så insinuerar 
Mogert att det är ”nysvenskar och invandrare” som opponerande debattörer syftar 
till. Denna tanke bekräftas till viss del av Laila Viandens (2018, 1 februari) 
debattartikel som skriver om att denna störningsdebatt som:  

i mer eller mindre förtäckta ordalag kan skyllas på invandring  

Denna utsaga bekräftar vår tanke om att uttalarna inte gärna uttrycker rakt ut vilka 
“de andra” är. Dock insinueras det mer eller mindre tydligt att de presumtiva 
störningselementen har invandrarbakgrund, och att deras närvaro i biblioteken har 
lett till en ökad ljudnivå. En utav få som uttrycker en direkt åsikt i denna fråga är 
Karin Pihl (2017, 23 september) som skriver rakt ut att det är integrationen som är 
problemet. 

Christian Dahlgren (2017, 13 oktober) skriver att biblioteket börjat bli ett tillhåll för 
bråkiga ungdomsgäng, kriminella, drogmissbrukare och människor med psykiska 
och sociala problem. Samtidigt så ställer Dahlgren sig frågan:  

Vilka grupper drabbas hårdast när läsningens bildningens tempel inte längre 
försvaras som en fredad zon? 

Först och främst så stämmer Dahlgrens (2017, 13 oktober) definition bra överens 
med Hedemarks (2009) exempel på ”det andra” - sjuka/kriminella och leder till 
andra sociala praktiker gentemot dessa. Det efterföljande citatet, om vem det är som 
drabbas hårdast av detta - går att läsa som dessa grupper som stör kommer vara de 
som drabbas hårdast av eventuella stängningar på bibliotek. Om en ska hårdra det 
hela så går Dahlgrens uttalande att läsas som antingen att dessa som bråkar och stör, 
är sitt eget största hot, men också som att dessa inte förstår sitt eget bästa - till 
skillnad från Dahlgren som har förmågan att se det hela på ett större plan.  
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Katarina Björnestams (2016, 2 maj) debattartikel Öldrickarna har tagit över mitt 
bibliotek tar med oss på en visning av hennes bibliotek. I sin debattartikel hinner 
hon identifiera fler av ”de andra”. Till att börja med är det i tidningsrummet vilket 
hon beskriver som ett ”luftigt rum” där besökarna har möjlighet att läsa nyheter från 
hela världen - men det är också: 

obevakad värmestuga för de som tyckte det blev lite för kallt att dricka sin öl 
ute på bänken. 

Björnestam (2016, 2 maj) insinuerar här att hennes bibliotek har skapat ett rum för 
några som egentligen inte är välkomna - parkbänks-alkoholister som behöver 
någonstans att värma sig. Vidare beskriver hon det som att:  

Personalen får glåpord kastade efter sig av fjortisar som ser biblioteket som sin 
privata lekstuga. 

Här ser vi återigen ungdomarna - fjortisarna, och en beskrivning av hur de ser på 
biblioteken, som sin privata lekstuga, vilket går hand i hand med tidigare 
debattartiklars identifiering av fritidsgårdar, vardagsrum och nu lekstuga.  

Erik Lindfelt (2015, 10 augusti) skriver i Metro att:  

Vad bibblan inte skall vara är en allmän fritidsgård för högljudda och bråkiga 
tonåringar (läs killar).  

Här upprepas liknelsen med vad ett bibliotek inte ska vara - fritidsgård. Lindfelt 
(2015, 10 augusti) går faktiskt så pass långt att han till och med skriver ut vem vi 
ska läsa det som att han syftar till: Killar, insinuerat unga killar. Ser vi till vad han 
skriver tidigare:  

Ändå är stök och bråk på ett antal (förorts-)bibliotek i landet ett reellt problem. 
Att erbjuda lugna miljöer är också avgörande. Inte minst i områden där 
familjer med många barn bor trångt.  

Så kan det här citatet vara som ett typexempel för vad Vianden (2018, 1 februari) 
menar är debattörer som i mer eller mindre förtäckta ordalag skyller störningar 
i biblioteket på invandringen.  

Paulina Neuding är återkommande journalist och kolumnist i ämnet ”stök på 
biblioteket”. I sin kolumn Segern över tysthetsnormen (2016, 26 november) om 
indragna öppettider på bibliotek på grund av ”bråkiga ungdomar” som säger att de 
”äger biblioteket”.  
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Signaturen bedrövad 70-plussare (2018, 29 januari) skriver i Nya Wermlands-
tidningen om ungdomar på biblioteket.  

Skitungar som tycker sig ha friheter att förstöra för andra, vara respektlösa och 
gapiga.  

Att ungdomar skulle vara de störande på biblioteket är ingen ny iakttagelse. Det som 
däremot skiljer denna utsaga från dem andra är att ansvaret inte läggs på 
ungdomarna själva. Signaturen bedrövad 70-plussare (2018, 29 januari) skriver 
istället att 

mycket ansvar ligger nog på föräldrarna som aldrig lärt dem vad hänsyn och 
respekt för andra innebär [...] många föräldrar bryr sig inte, vet knappt var 
deras ungar är eller håller på med.  

dessutom uppger hen att  

Ni föräldrar borde kolla vad era ungar gör efter skolan, och ni borde skämmas.  

 
Detta är nytt för utsagorna, att det är ett bristande föräldraansvar som leder till ett 
stökigt bibliotek. Signaturen bedrövad 70-plussare menar helt enkelt att föräldrarna 
inte har uppfostrat sina barn tillräckligt bra in i situationsnormen om hur en bör bete 
sig på biblioteket. 

 Det som Aarts och Dijksterhuis (2003) skriver om handlar ju dock inte bara om 
direkt uppfostran från föräldrar, utan att människor också kan lära sig av sina 
omgivningar, och anpassa sitt beteende efter detta. Vidare så skriver signaturen 
Bedrövad 70-plussare om just det bristande föräldraansvaret:  

En del kanske har det svårt hemma men det är ingen ursäkt att låta sin 
frustration och aggression gå ut över oskyldiga människor.  

Här syftar hen till ungdomar, med en viss social utsatthet - ”svårt hemma”, något 
som skulle kunna förklara ett visst beteende enligt hen, men det är också ingen 
ursäkt enligt hen. Om en ska ta det ytterligare ett steg längre så kan en tänka att det 
egentligen enligt signaturen Bedrövad 70-plussare finns något som kan ursäkta 
beteendet som hen syftar till.  

Hen exemplifierar också med en anekdot från sitt eget liv, som skulle kunna 
jämföras med ett visst beteende på biblioteket, och med åtgärder som skedde då:  

Jag och min kompis kastade en gång en dum kommentar mot en dam som gick 
förbi skolgården. Direkt kom en lärare (ja, de hade alltid en rastlärare ute vid 
rasterna) och han meddelade våra föräldrar. Vi fick så vackert gå och be om 
förlåtelse för våra dumheter och vi gjorde aldrig om dumheterna.  

Denna anekdot går att dela upp i tre delar:  

1. Debattören och hens kompis beter sig illa (dum kommentar mot 
förbipasserande dam): Handlingen  
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2. Lärare uppmärksammar beteendet, något som debattören insinuerar inte 
händer längre, föräldrar kontaktas. När föräldrarna kontaktats så får de be 
om ursäkt: Konsekvens för handlingen 

3. Beteendet upprepades aldrig igen på grund utav konsekvenserna.  

Det ska ju dock poängteras att det här är ju debattörens egna handling och 
bedömning av situationen, och att det antagligen har skett att hen betett sig illa flera 
gånger efter detta. Vi kan också identifiera ett ”det var bättre förr”-tänk i den här 
utsagan, i och med parentesen om att man hade rastlärare ute på skolgården. Enligt 
denna utsaga så låter det som något som inte sker i samma utsträckning längre. Det 
dåliga beteendet får konsekvenser som gör att den som utför handlingen lär sig, 
vilket också är en form av lärande av normer som sker verbalt mellan individer - i 
det här fallet från en auktoritär person, lärare eller föräldrar.  

Utsagorna gör det tydligt vilka det är som agerar som de andra i diskurserna: barn, 
ungdomar och socialt utsatta (missbrukare?). Samtidigt så talar biblioteksplanerna 
om dessa som prioriterade grupper och önskade grupper i biblioteket. Ska 
biblioteket ses som ett ”stadens vardagsrum” med låga trösklar och ett välkomnande 
av alla - så hör dessa också till då de i allra högsta grad är en del av staden och 
därför bör välkomnas.  
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5 Diskussion 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att försöka att identifiera de diskurser som är 
rådande, inom den debatt som i dag förs kring ämnet tystnad i biblioteksrummet. Vi 
har velat identifiera diskurser inom debatten och genom att identifiera dem kunna 
utröna huruvida debattörernas uppfattningar stämmer överens med bibliotekens, i 
fråga om ljudvolymer i biblioteksrummen. Vi har vidare försökt att identifiera vilka 
det är som omtalas i texterna – vilka som är ”de andra”. 

 

5.1 Metodkritik 
Till viss del kan en ju vara skeptisk till att genomföra diskursanalys inom bibliotek, 
eftersom det är en kontext som vi själva kommer att verka och arbeta inom en snar 
framtid. Det ska dock sägas att i vår tolkning av diskursbegreppet, som bygger på 
Foucaults tankar, så kan man aldrig helt ställa sig utanför diskurserna, man är alltid 
en del av dem.  

För att distansera oss från den diskurs som vi enligt dessa tankar befinner oss i, har 
vi valt att fokusera analysen på debattörernas tankar - snarare än bibliotekens. En 
hade också kunnat tänka att vi fått en annan bild av åsikterna om vi valt ett längre 
tidsspann att utgå ifrån, men vi kunde se en ny koncentration av debatten under 
2010-talet, i och med teknisk utveckling, flyktingmottagande och nedläggning av 
medborgarkontor. Alla dessa faktorer har i sin tur hjälpt till att förändra bibliotekets 
uppgifter och är därmed av intresse att se närmare på.  

 

5.2 Identifierade diskurser inom den offentliga biblioteksdebatten 
En av våra frågeställningar som vi utgick från var vilka diskurser kan identifieras i 
den offentliga debatten om tystnad på bibliotek? Utifrån vårt analyserade 
källmaterial har vi kunnat identifiera följande diskurser: 

Den politiska diskursen kan på något sätt ses som en startpunkt för hela den 
eskalerade debatten kring just tystnad i och med Roger Mogerts debattinlägg, i 
vilket han menar att kraven på tystnad kommer från ett håll med rasistiska och 
klassföraktande tankar i seglen. Vi uppfattar just denna debattartikel som en 
medelpunkt, kring vilken den fortsatta debatten kunde kretsa. Just när det gäller den 
politiska diskursen, var det här enkelt att ställa sig antingen för – eller emot Mogerts 
utsagor, och således välja sida – antingen höger, eller vänster. 

Den andra tydliga diskurs som vi identifierade är de vi valt att kalla ” den 
idealiserande”. Den går som en röd tråd genom i stort sätt alla debattörer, och visar 
på en bild av biblioteket och dess användning som inte nödvändigtvis stämmer 
överens med verkligheten. Biblioteket beskrivs inom denna diskurs som ett 
kunskapens tempel, där allt är möjligt. Det är genom just uttryck som ”kunskapens 
tempel”, som signalerar något heligt och mäktigt, som debattörerna ger biblioteket 
en idealiserad roll. Måhända är andemeningen med ett bibliotek att förmedla 
kunskap och bildning, men det som förs fram av debattörerna med en idealiserande 
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bild av biblioteket, är en halv bild av hur bibliotekets arbete faktiskt ser ut. Vilket 
framgår när vi läser bibliotekens planer och hemsidor. 

Inom den idealiserande diskursen har vi identifierat en underkategori som vi döpt 
till ”den nostalgiska diskursen”. Det är inom denna diskurs vi samlat de utsagor som 
rör sig kring hur bra biblioteket var förr, när skribenten brukade besöka det. Den 
nästintill pastorala bild som målas upp av debattörerna är intressant, i den mening 
att ett känsloargument ges vikt (av debattören själv). Denna diskurs går även att 
identifiera i tidigare nämnda bokliga diskurs som Hedemark (2009) identifierat, men 
i detta fall handlar det snarare om biblioteksupplevelsen som helhet än om enbart 
läsningen.  Dessa minnen om barndomens fantastiska bibliotek och läsupplevelser 
går inte att förringa för debattörerna, men är de på något sätt relevant inom den 
debatt som rör hur biblioteket ser ut i dag? Vi menar att den debatt som rör 
ljudvolymen på bibliotek inte gagnas av subjektiva minnen från diverse barndomar. 
En debatt i frågan måste utgå från bibliotekens uppdrag och roll i samhället i dag. 
Den bör dessutom föras mellan parter som rör sig inom bibliotekets värld i nutid, 
antingen inom yrket eller som besökare. 

Den tekniska diskursen blev identifierbar då det i debatten dök upp åsikter kring de 
tekniska innovationer som numera existerar i det offentliga rummet - främst 
mobiltelefoner. Inom diskursen talas det om hur teknikens påverkan på bibliotekets 
ljudlandskap är baserad på de omtalades brist på teknikkunnande, eller brist på hyfs 
kring användandet av tekniken. Att tekniken utvecklas och skapar nya 
förutsättningar för vårt liv, är för många en självklarhet. Vår tanke är att ny teknik 
alltid har inneburit nya förutsättningar för dess användare, och att debattörernas bild 
av bibliotek ofta är färgade av nyss nämnda nostalgiska ideal. Att ny teknik och dess 
användning, enligt vissa debattörer inte passar in i dessa ideal är huvudtemat inom 
denna diskurs.  

Genom dessa identifierade diskurser har vi sökt svar på vilken roll tystnaden 
tillskrivs i den förda debatten. Vi ser att den betydelse som läggs i ordet tystnad är 
subjektiv och kan syfta på såväl trygghet och lugn som på hur otillgängligt och 
utdöende biblioteket är. 

 

5.3 Tystnad i den offentliga biblioteksdebatten 
Vidare ställde vi oss frågorna: Vilken roll tillskrivs tystnad i den offentliga debatten 
rörande biblioteken? och Hur ser debattörerna på bibliotekens ambition att 
formulera sig som ett tredje rum?  

Bibliotekets ambition att fungera som stadens vardagsrum, är inte alltid ett koncept 
som stämmer överens med debattörernas bilder av vad ett bibliotek skall vara. Det 
vi har kommit fram till är att det finns en tydlig dissonans runt förväntningarna 
kring hur ljudbilden i ett biblioteksrum ser ut kontra hur den verkligen manifesteras. 
I vår läsning av biblioteksplanerna framgår det att tystnad och ljudnivå inte är något 
som det läggs något större fokus på. Det som snarare framhävs är just att biblioteken 
skall fungera som mötesplatser, där besökarna kan träffas och umgås. Ljudvolymen 
är en fråga som i denna kontext blir sekundär, vilket speglas i några av skribenternas 
debattinlägg. 



 

 43 

I planerna nämns visserligen ljudbild och tystnad, men det formuleras inga strategier 
för hur tystnad och ljudvolymer skall hållas på önskade nivåer. Även här ser vi en 
dissonans mellan vad biblioteken lägger sitt fokus på kontra vad debattörerna vill. I 
biblioteksplanerna står det att biblioteken skall vara en lugn och tyst plats, men om 
vi skall tro på debattörerna så är den ambitionen misslyckad. 

Vi kan konstatera att biblioteken själva inte är speciellt intresserade av att vara de 
tysta boktempel som några av debattörerna drömskt talar om. Vi kan se en 
medvetenhet från biblioteken kring att tystnad och lugn är något efterfrågat, men det 
går i planerna att läsa att det är främst till studenter, som förmodas använda 
biblioteket som studieplats, som tysta zoner och rum skapas. Det framgår sällan att 
den allmänne biblioteksbesökaren också kan söka samma lugn och tystnad, något 
som debattörerna flertalet gånger påpekar. 

I våra analyserade debattinlägg ges tystnaden en stor roll, men en roll som skiljer sig 
åt mellan de olika uttalarna. Å ena sidan är tystnad en viktig förutsättning för att 
biblioteken skall kunna främja en personlig utveckling och skapa trygghet, medan 
det från andra sidan hävdas att tystnad är något som kan avskräcka från samma 
möjligheter. Tystnadens värde baserar debattörerna främst på egna tankar om ämnet 
och sällan på vad de som i utsagorna omtalas skulle gagnas av. 

Vi anser att tystnadens roll i debatten blir ett verktyg för att få fram en personlig 
agenda snarare än ett av debattörerna undersökt och verkligt fenomen. De 
personliga preferenserna och åsikterna som ventileras bygger på en egocentrisk bild 
av ett biblioteks funktion och användande som sällan rimmar väl med de enligt 
bibliotekens prioriterade grupper.  

 

5.4 Framtida forskning 
Vad vi saknar i forskningen kring bibliotek och tystnad är de faktiska 
biblioteksanvändarnas attityder kring bibliotekens egna ljudvolymer. Sett till den 
befintliga forskningen så vänder man sig ofta till forskningsbibliotek och 
universitetsbibliotek. I dessa rum finns det en betydligt mer självklar tystnad - 
biblioteken är riktade till studenter och strävar efter att möta deras behov till både 
studieplatser och grupprum.  

Vi hade önskat se mer forskning kring folkbibliotekens syn på tystnad, hur dessa 
tänker kring sina tysta zoner, samt den återkommande biblioteksbesökarens attityd 
kring en förändrad ljudbild på biblioteket. Vidare hade det också kunnat vara 
intressant att se till de sociala normerna som vi tidigare har talat om - forskningen 
kring dessa pekar ju åt att de sociala normerna borde vara så pass hårt 
implementerade i vår kontext att biblioteksbesökarna håller en låg ljudnivå. Vad är 
det som gör att ljudnivån blir högre på biblioteken? Har det skett en 
normförskjutning som vissa av våra utsagor vittnar om, och hur pass välgrundade är 
dessa i verkligheten.  Det här är bara några av frågorna som en framtida forskning 
skulle kunna ägna sig åt.  
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5.5 Avslutande diskussion och slutsats 
Slutsatsen som kan dras från vår undersökning är att tystnadens värde och roll är av 
subjektiv karaktär. Det skiljer sig starkt mellan utsagor vad tystnad konnoteras till. 
Vad som kan ses i vår undersökning är att ett antal av debattörerna i den offentliga 
debatten faktiskt önskar bort bibliotekens egna, lagstadgat prioriterade målgrupper. 
Frågan är väl snarast, vilka det är som bör lyssnas på - den högljudda debatten som 
förs offentligt, eller de som ständigt omtalas i debatten - men som aldrig får 
utrymme att komma till tals.  

Biblioteket som plats har förändrats i och med att nya behov finns i samhället. Detta 
är något som blir tydligt inom den politiska diskursen. När medborgarkontor stänger 
blir biblioteken en plats dit alla kan gå för att få hjälp med civilfrågor. Detta i 
kombination med ett ökat flyktingmottagande innebär en högre belastning och en 
förändring i bibliotekets funktion. Denna förändring används av debattörerna som 
argument för bibliotekets uppgång eller fall. Vi anser att biblioteket och dess 
viktigaste funktion är att finnas till för de som behöver det. Det demokratiska 
uppdraget som biblioteken grundar sig i är tydligt, och genom att neka behövande 
tillträde så raseras den demokratiska idén.  

Med det demokratiska perspektivet ser vi tydliga kopplingar till bibliotekens 
ambition att fungera som mötesplatser och vardagsrum i staden.  

Inom den tekniska diskursen ser vi hur uttalarna bekymrar sig för den “nya 
tekniken” och dess inverkan på bibliotekens ljudlandskap. Det talas i raljerande 
ordalag om hur Counter Strike-spelande ungdomar högljutt ockuperar bibliotekets 
datorer, och hur mobiltelefoner inte används på ett, enligt debattörerna, korrekt sätt.  

Vi kan i detta sammanhang inte låta bli att fundera på hur debatten löd när tekniska 
innovationer som radio, tv och tryckpress introducerades. Fanns det inte även då 
personer som såg dessa verktyg som något att förfäras över. När en teknik är ny 
finns det ännu inte en utarbetad vana för nyttjandet av den.  

Vi menar att det under den period som vår undersökning fokuserat på, har skapats 
sociala normer kring användandet av till exempel mobiltelefoner. Dessa normer 
kanske kommer att bli rådande och självklara, och i framtiden kommer vi att le 
överseende åt det tidiga 2000-talet, då alla var livrädda för vad mobiltelefonin skulle 
göra med ungdomen.  

Slutligen. Vi vill mena att diskussionen om huruvida biblioteket skall vara en tyst 
plats eller ej är konstant. Uppfattningar om vad ett allmänt rum skall vara kommer 
alltid att vara subjektivt och debatter kommer alltid att föras för att en person vill ha 
det på sitt speciella vis. Vad biblioteken själva vill är inte något som står i fokus för 
debattörerna, och hur bibliotekarierollen ser ut är något som sällan reflekteras över. 
Biblioteken själva visar ofta en medvetenhet om besökarnas önskemål och 
tillmötesgår de tysthetslängtande besökarna med införandet av tysta zoner och 
rumsindelningar.  

Flera av debattörerna står fast vid sin bild av bibliotek som tysta platser, baserat på 
sina gamla idealiserande ideal. De visar sällan en insikt om hur ett modernt bibliotek 
används eller hur dess uppdrag faktiskt ser ut.  
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Upplevelsen av biblioteket som en tyst plats består, men de som hyschar är inte 
längre bibliotekarierna - utan de som har de mest högljudda åsikterna. 

5.6 Sammanfattning. 
Denna uppsats är baserad på en upplevd förändring av bibliotekens ljudlandskap. 
Vårt syfte har varit att identifiera de rådande diskurserna i den offentliga debatten 
rörande just detta ämne, tystnaden på biblioteken. För att uppnå detta vårt mål 
formulerade vi tre frågeställningar. Vilken roll tillskrivs tystnad i den offentliga 
debatten rörande biblioteken? Vilka diskurser kan identifieras i den offentliga 
debatten rörande tystnad på biblioteken och Hur ser debattörerna på bibliotekens 
ambition att formulera sig som ett tredje rum - ett vardagsrum och en mötesplats i 
staden?  

För att svara på dessa tre frågor genomförde vi en analys av 17 artiklar från svensk 
dagspress, genom att applicera en modell för diskursanalys – framtagen av Åse 
Hedemark. De artiklar vi analyserade var skrivna i perioden mellan 2006 och 2018. 
Denna period valde vi, eftersom den teknologiska utvecklingen rörande telefoni och 
datorer har gjort stora framsteg under den tidsperioden. De resultaten vi uppnådde 
visade på en dissonans mellan deltagarna i den offentliga debatten och biblioteken 
själva och att en antal diskurser kunde identifieras. Det vi identifierat som den 
största anledningen till den nyss nämnda dissonansen är att biblioteken har 
genomgått en förändring. De har gått från att vara tysta kunskapstempel – fyllda av 
böcker – till en öppen allmän yta, där möten och samtal är uppmuntrade och 
välkomna.  
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