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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka människors ageranden på det integrerade folk- och 

skolbiblioteket för att med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv tydliggöra den 

sociala strukturen på det integrerade folk- och skolbiblioteket. Genom att observera sociala 

interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation 

till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna 

Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz 

(red.) samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 

(2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på vem som befinner sig i 

biblioteket aktualiseras de olika aspekterna av den integrerade folk- och 

skolbiblioteksverksamheten. I mötet mellan allmänhet och bibliotekarier blir 

folkbiblioteksaspekterna tydliga medan i inplanerade möten med skolklasser framhävs 

skolbiblioteksverksamheten. När elever använder biblioteket som ett ställe att hänga på under 

skoldagen händer något med stämningen i biblioteket och interaktionen, eller snarare bristen på 

interaktion, mellan elever och bibliotekarier gör något med biblioteket som varken liknar de 

ageranden som kan kopplas ihop med folkbiblioteksverksamheten eller 

skolbiblioteksverksamheten. Slutsatsen är att mötet mellan elever och bibliotekarier skulle 

kunna vara det som utgör kärnan i den sociala strukturen för det integrerade folk- och 

skolbiblioteket. Slutsatsen grundar sig dessvärre på ett mycket litet material och bör därför 

snarare ses som en ingång till vidare forskning mer än en tillförlitlig slutsats.    

 

Nyckelord: Integrerade folk- och skolbibliotek, Dramaturgiskt perspektiv, Goffman, 

biblioteksbeteenden, sociala interaktioner   
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1. Inledning 

Jag är en väldigt nyfiken och reflekterande person som i sällskap med andra gärna smälter in i 

bakgrunden och tyst iakttar den sociala interaktionen som spelas upp framför mig. Jag 

fascineras och förundras över människors ageranden, speciellt på offentliga platser, där olika 

människor möts i ett virrvarr av olika interaktioner, känslor och intentioner, kan jag länge bli 

sittandes och bara ta in omgivningen. Det hände ofta när jag var yngre och åkte mycket långa 

bussresor att jag mellan låtar på min MP3 råkade snappa upp något ord eller mening i ett samtal 

som hölls av människorna runt omkring mig vilket ledde till att jag, med hörlurarna fortfarande 

på ibland, stängde av musiken bara för att kunna lyssna vidare på samtal som egentligen inte 

var ämnade mig. Artig som jag var försökte jag alltid ett intryck av att jag lyssnade på musik 

så att ingen skulle tro att jag tjuvlyssnade.   

 Under utbildningens gång har de delar som handlat om användarbeteenden varit 

de jag funnit mest intressanta, även litteratur som tagit upp mötet mellan bibliotekarier och 

besökare har slukats i en rasande fart samtidigt som jag både fascinerats, förfärats och 

överraskats av alla olika roller som en bibliotekarie, framför allt på folkbibliotek, verkar 

förväntas fylla. Jag hade, precis som många andra biblioteksbesökare, en bild av biblioteket 

som ett ställe att låna böcker i en lugn atmosfär.  Jag minns med glädje kvinnan som under mina 

år som bokslukande barn med väldigt specifik smak, sommar efter sommar lyckades plocka 

fram nya böcker åt mig. Min idealbild av en bibliotekarie.  

Jag hade däremot aldrig riktigt reflekterat över mitt eget och andra besökares 

agerande förens jag under en praktik på ett integrerat folk- och skolbibliotek började iaktta hur 

bibliotekarierna och besökarna talade med varandra. Syftet med iakttagelserna var att lära mig 

hur man som bibliotekarie förväntas agera. Ju längre tid av praktiken som gick desto mer olika 

beteenden började jag lägga märke till i frågan om hur bibliotekarier och besökare agerade med 

och mot varandra. 

 Min nyfikenhet för människors agerande, mitt observanta personlighetsdrag samt 

de små iakttagelserna jag började göra under utbildningens praktik är det som inspirerade mig 

till examensarbetets övergripande ämne, människors agerande på det integrerade folk- och 

skolbiblioteket.  För att ge studien ett fokus letade jag litteratur som behandlade beteenden på 
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bibliotek och hittade artikeln ”A Dramaturgical Perspective on Academic Libraries” (2005) 

skriven av Brian Quinn. I artikeln går det att läsa att motivationen till människors beteenden i 

olika biblioteksmiljöer ofta uppfattas som uppenbara, vilket leder till att de blir tagna förgivna 

och därför ägnas lite uppmärksamhet. Studier som undersöker biblioteksbesökarens 

användningsbeteenden tenderar att anta att det som motiverar användarens beteende i 

biblioteksmiljön är den logiska, rationella och instrumentala informationssökningsprocessen, 

frikopplade från sociala influenser. ”As if the user were operating in a social vacuum” (Quinn 

2005). Artikeln introducerade mig till ett teoretiskt perspektiv jag bara snuddat vid i tidigare 

studier men som fångade mitt intresse, Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv för sociala 

interaktioner. Quinn (2005) påpekar i sin artikel att ett sätt att utmana den accepterade synen på 

vad som motiverar användarens beteende i biblioteksmiljön är att undersöka 

biblioteksverksamhet ur det dramaturgiska perspektivet, då Goffmans begreppsram uppmuntrar 

oss att se beteenden på specifika platser i ljus av att vi är omgivna av andra människor. 

Besökarens och bibliotekariens interaktion drivs då inte av informationssökningsprocessen utan 

av att de är omgivna av andra människor i en gemensam miljö. 

 Artikeln inspirerade mig till att läsa Erving Goffmans bok Jaget och Maskerna 

(1959) där han presenterar ett sätt att studera social interaktion inom sociala inrättningar ur ett 

så kallat dramaturgiskt perspektiv. Goffmans teorier, Quinns artikel samt mina egna små 

iakttagelser är alltså de tre aspekter som format mitt examensarbete.   

 

1.1 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka det integrerade folk- och skolbibliotekets 

sociala struktur. Detta görs genom att studera hur människor agerar när de befinner sig på 

biblioteket och sedan tolka deras ageranden utifrån Erving Goffmans dramaturgiska teori. 

Studien tar avstamp i tidigare forskning om bibliotekariers och användares föreställningar och 

förståelse av folkbiblioteksverksamheten samt bibliotekariens yrkesroll.   
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2. Det integrerade folk- och skolbiblioteket 

Biblioteket har, oavsett verksamhetsform, alltid haft anknytning till människors bildning och 

utbildning. Kopplingen mellan skolbibliotek och folkbibliotek har däremot varierat i styrka, 

likaså synen på skolbiblioteket som egen verksamhet eller som en del av folkbiblioteket. Valfrid 

Palmgren betonade redan 1911 skolbibliotekets särart med egna uppgifter och funktioner 

samtidigt som hon i sin rapport beskrev skolbiblioteket som en del av det allmänna 

biblioteksväsendet. Både folkbiblioteket och skolbiblioteket har historiskt sett betraktats som 

viktiga delar i det nationella bibliotekssystemet och skolbibliotekets särart har lyfts fram i olika 

utredningar under hela 1900-talet (Thomas 2013:17). Redan på 1920-talet diskuterades 

samordning av skol- och folkbibliotek och under 40-talet började man tänka att samarbete 

mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken skulle göra det lättare att nå alla barn och unga. På 

60-talet hade utvecklingen lett till att det i större städer var vanligt med kombinerade barn- och 

skolbibliotek. Debatten och utvecklingen av det integrerade folk- och skolbibliotek vars form 

vi känner till idag startade under 70-talet (Statens Kulturråd 1991:9). 

 

2.1 Det integrerade folk- och skolbiblioteket på 70-talet  

I rapporten Skola och folkbibliotek i samverkan (1978) skriver Kulturrådet att även om ett 

folkbibliotek ligger i skolans lokaler behöver det inte innebära att verksamheten är integrerad. 

För att kunna tala om en integration krävs att planering och nyttjandet av verksamheten 

utformas så att den kan användas för både skolbiblioteksverksamhetens och 

folkbiblioteksverksamhetens ändamål genom samma personal, lokal, medier och övriga 

resurser. Det integrerade biblioteket verkar med andra ord för både skolan och allmänheten. I 

de fall som ett folkbibliotek ligger i skolan men inte planeras, utformas och nyttjas för 

skolbiblioteksverksamhet handlar det om en samlokalisering mellan skola och folkbibliotek, 

inte en integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet. En samlokaliserings enda fördel ansågs 

vara minskade kostnader för lokaler då både folk- och skolbibliotek kunde använda samma 

lokal även om verksamheterna inte samarbetade (Statens Kulturråd 1978:107). 

 En verklig integrering menade man innebar fler fördelar än enbart det 

ekonomiska. Några saker som ansågs som fördelar med integrerade bibliotek var minskat 
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avstånd mellan skola och närsamhälle, större möjlighet att nå alla barn och ungdomar, skolan 

berikas av folkbibliotekets resurser som är större i sin omfattning än vanliga skolbibliotek, 

folkbiblioteket får kontakt med ämnesexperter och att integrerade bibliotek har större möjlighet 

att ge service åt andra verksamheter inom skolan förutom undervisning.  Kulturrådet såg också 

ett värde i att olika åldrar och ”kategorier” möts ”även om det inte sker helt utan konflikt” 

(Statens Kulturråd 1978:107). Även om integrerade verksamheter skulle kunna innebära många 

fördelar varnar man för att det också medför många svårigheter. Svårigheter, nackdelar, som 

kan uppstå menade man var att allmänheten kan uppfatta eleverna som störande och därför inte 

vilja utnyttja biblioteket då eleverna är där, barnen kan komma att dominera på de vuxnas 

bekostnad, pensionärer blir bortskrämda av tonåringar, servicen till allmänheten blir lidande, 

annan skolverksamhet i området får minskad möjlighet att utnyttja biblioteket, eleverna 

använder biblioteket som ett uppehållsrum vilket försvårar bibliotekets egentliga arbete samt 

att integrering inte bör ske i områden med sociala problem, gemensamt i de flesta nackdelarna 

är att det blir folkbiblioteksverksamheten som i större drag kan påverkas negativt av integrerade 

verksamhetsformer (Statens Kulturråd 1978:108).  

Kraven och förutsättningarna för en lyckad integrering menade man då hängde 

samman med lokaler, medier, personal och arbetssätt ur ett helhetsperspektiv. Det största kravet 

handlade om folkbibliotekens centrala läge i kommundelen.  För att integrering skulle kunna 

rekommenderas krävdes att skolan låg så centralt att den vuxna befolkningen av andra 

anledningar än biblioteksbesöken befinna sig i närheten av skolan. Ur skolans perspektiv fanns 

också ett närhetskrav mellan biblioteket och undervisningslokalerna. En folkbiblioteksfilial 

som låg ett par hundra meter från skolan räknades inte som ett integrerat skol- och folkbibliotek 

i slutet på 70-talet. För en lyckad integrerad verksamhet krävs tydligt samarbete samt ordentlig 

planering och en vilja att utföra integreringen fullt ut (Statens Kulturråd 1978:109).  

Statens Kulturråd poängterade att det man vill ska ske i framtiden är en samverkan 

mellan skolan och folkbiblioteken då en sammanslagning skulle kunna innebära ett försvagat 

band mellan skolverksamheten och skolbiblioteket om det, då aktuella, organisatoriska 

samarbetet bröts. Skolbiblioteket ansågs vara en oundviklig och nödvändig del av den dagliga 

skolverksamheten och en sammanslagning av skol- och folkbibliotek skulle kunna förstöra den 

roll skolbiblioteket spelar i elevernas utbildning.  Kulturrådet menade att skolbiblioteket i 

framtiden till och med bör spela en ännu större roll i skolans dagliga verksamhet än den gjorde 
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i slutet på 70-talet, därför rekommenderas samverkan mellan folkbiblioteket och skolan, inte en 

sammanslagning av folkbibliotek och skolbibliotek (Statens Kulturråd 1978:25).  

 

2.2 Det integrerade folk och skolbiblioteket på 90-talet  

På 1990-talets början publicerade Statens kulturråd rapporten I nöd och Lust – en 

metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), syftet med rapporten var att 

ställa metoder, effekter och kostnader i relation till mål och beslut angående den integrerade 

folk- och skolbiblioteksverksamheten samt att fungera som ett planeringsunderlag (Statens 

Kulturråd 1991:5). Tillskillnad från rapporten Skola och folkbibliotek i samverkan ges på 90-

talets början begreppet integrerat folk- och skolbibliotek en enkel definition, ett integrerat folk 

och skolbibliotek är ”folkbibliotek som är lokaliserade till skolan och som fungerar som 

skolbiblioteksverksamhet” (Statens Kulturråd 1991:6). Det är det enkla grundkravet för att 

kunna tala om integrerad biblioteksverksamhet men Kulturrådet listar också några punkter som 

är typiska för verksamhetsdefinitionen men som inte innebär några krav. Dessa gemsamma 

drag är att det finns två huvudmän, skolstyrelse och kulturnämnd, som delar på ansvaret för 

verksamheten, ett gemensamt mediebestånd och gemensam personal samt att både skola och 

folkbibliotek bekostar verksamheten (Statens Kulturråd 1991:6)  

 Integrering står med andra ord för ett gemensamt användande av resurserna där 

två olika typer av verksamhet ska samsas (Statens Kulturråd 1991:65).  För en lyckad 

samlokalisering av folk- och skolbibliotek krävs att utrymme finns för att tillgodose båda 

användargruppernas behov, det ska finnas ytor med plats för många barn som gör att inte andra 

besökare störs av stora barngrupper i den gemensamma lokalen. Biblioteket bör inte vara den 

enda sociala mötesplatsen för eleverna i skolan och kringliggande lokaler för studiecirklar eller 

enskilda studerande bör finnas i anslutning till biblioteket. Det integrerade bibliotekets syfte är 

att tillgodose både skola och allmänhetens behov. Vilket innebär att erbjuda läsning, 

information och kulturupplevelser till allmänheten likväl som låna ut och exponera böcker till 

elever, lärare och annan personal med anknytning till skolverksamheten. Det ska också finnas 

möjlighet för referensarbete och litteratursökning. Det måste finnas studieplatser och tillräckligt 

med datorer. I början av 90-talet var det också viktigt att folkbiblioteket sågs som samhällets 
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vardagsrum som gärna skulle säga något om orten och dessutom erbjuda andra medier än 

böcker. Det integrerade folk- och skolbiblioteket skulle fylla många olika syften och medan 

fördelarna främst handlar om de vinster som kan göras i fråga om gemensam användning av 

lokaler och resurser handlar nackdelarna främst om minskad flexibilitet då möjligheten att 

skapa rum för nya funktioner är mer begränsade i bibliotekslokaler som ska fylla flera olika 

syften. (Statens Kulturråd 1991:67).   

Trots att begreppet integrerade folk-och skolbiblioteket fick en definition på 90-

talet skriver Kulturrådet att det ändå är få verksamheter som är helt integrerade med 

gemensamma mål och resurser.  Det är likande svårigheter som påpekas på 90-talet som slutet 

på 70-talet. Att få till en lyckad skolbiblioteksverksamhet är det problematiska, det integrerade 

biblioteket används främst som skolbibliotek men utformas, bekostas och sköts som 

folkbibliotek och därför fungerar de inte heller helt som fullbordad skolbiblioteksverksamhet. 

Skolan är generellt de som vinner mest på integreringen medan allmänheten har mer att förlora. 

Problemet ligger i att motiveringen till integreringen främst handlar om ekonomi och 

besparingar men det är svårt att påvisa om vinsterna är speciellt stora så länge det finns två 

huvudmän. Precis som på 70-talet anser Kulturrådet under 90-talet att det måste finnas mål, 

ansvarsfördelning och handlingsprogram för att en integrerad verksamhet ska kunna uppfylla 

både allmänheten och skolans behov. Även bibliotekets placering lyfts som en viktig aspekt av 

integreringen då man fortfarande menar att folkbibliotek inte kan fungera som moderna 

bibliotek om de har en ocentral placering, därför är skolans placering av högsta vikt samt att 

biblioteket placeras centralt även i skolans lokaler. Bibliotekslokalen måste också vara flexibel 

och väl synlig för samhället (Statens Kulturråd 1991:77). Till skillnad från 70-talet talas det inte 

nackdelar i form av störande elever och skrämmande tonåringar i samma grad som tidigare.  

 

2.3 Det integrerade folk- och skolbiblioteket på 2010-talet 

Under 2010-talet har frågan om skolbiblioteksverksamhet fortsatt att diskuterats flitigt. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) har alla elever idag rätt till skolbiblioteksverksamhet. Lagen 

specificerar inte hur denna verksamhet ska utformas men eftersom skolbiblioteksverksamheten 

är en del av skolan ska verksamheten utformas i enighet med skolans mål. Det är alltså 

kursplaner, läroplaner och ämnesplaner som bör fungera som utgångspunkt för verksamhetens 
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utformning. Då olika utbildningar har olika mål kan verksamheten se olika ut men den bör alltså 

grundas på de utbildningar den syftar att vara en del av (Lucassi 2014:2). Vanliga lösningar är 

att använda sig av folkbibliotek som ligger i närheten. En, inte helt ovanlig lösning, är att skolan 

köper skolbibliotekstjänster av folkbiblioteket. Vanligtvis i form av ett basutbud som lär 

eleverna hur man kan använda biblioteket och sedan med tilläggstjänster i form av till exempel 

ett visst antal bokprat per termin. Det finns många olika lösningar och inga standardiseringar 

(Lucassi 2014:5, Kungliga Biblioteket 2015:7,9). 

Trots många likheter mellan skolbiblioteksverksamhet och 

folkbiblioteksverksamhet skiljer verksamheterna sig åt på ett antal punkter som rör 

verksamhetsmål, mediebestånd och kompetenskrav. Det innebär att ett folkbibliotek per 

automatik inte kan driva skolbiblioteksverksamhet utan att se över sina resurser och planera 

samarbetet. En omfördelning av resurserna innebär ofta att en grupp får fördel medan den andra 

riskerar att få det sämre än tidigare, allt samarbete mellan skola och folkbibliotek bör därför 

formaliseras i skriftliga avtal som tydligt preciserar vad samarbetet innebär och gör det möjligt 

att följa upp och utvärdera. Skolinspektionen har tre krav som måste uppfyllas för att 

biblioteksverksamheten ska klassas som att eleverna har tillgång till ett skolbibliotek. Det första 

är att biblioteket ska ligga i skolans lokaler eller så pass nära skolan att eleverna har möjlighet 

att kontinuerligt använda sig av bibliotekets resurser för att nå målen i sin utbildning. Det andra 

är mediebeståndet, som ska bestå av både skön- och facklitteratur, informationsteknik samt 

andra medier. Det tredje kravet är att biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja 

språkutveckling och läslust (Lucassi 2014).  

Idag är integrerade folk- och skolbibliotek en vanlig verksamhetsform i Sverige. 

2016 drevs närmare 40 % av alla folkbiblioteken som integrerade folk- och skolbibliotek samt 

den integrerade biblioteksverksamheten utgjorde cirka 20 % av det allmänna biblioteksväsendet 

(Kungliga Biblioteket 2016a). I dagsläget innebär ett integrerat folk- och skolbibliotek att 

verksamheten fyller både funktionen som ett folkbibliotek i traditionell mening, det vill säga, 

service inriktad på allmänheten samtidigt som de har ett extra uppdrag att ge särskild service 

som hjälper eleverna uppfylla sina utbildningsmål (Kungliga Biblioteket 2016b). Den 

integrerade verksamhetens målgrupper är både allmänheten och eleverna. Rent 

definitionsmässigt går det dock att tolka det som att den integrerade verksamhetens 

huvuduppgift är folkbiblioteksverksamheten med fokus på tillgodose allmänhetens behov, med 
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ett tillägg som innebär stöd åt skolverksamheten, eftersom det står att hjälpa eleverna är ett 

extra uppdrag. Även det faktum att det inte finns någon separat statistik över den integrerade 

verksamheten bidrar till en förståelse av att det integrerade folk- och skolbiblioteken är ett slags 

folkbibliotek i större utsträckning än ett skolbibliotek. Det är den tolkningen av verksamheten 

som denna studie utgått ifrån, det integrerade folk- och skolbiblioteket som en typ av 

folkbibliotek. Det bibliotek som använts i denna studie ligger i anslutning till en högstadieskola 

och genom inbokade möten fungerar biblioteket också som skolbibliotek åt förskolor samt låg- 

och mellanstadieskolor som ligger i närområdet. Dessa mötet sker före ordinarie öppettid och 

högstadieeleverna har endast tillgång till biblioteket under ordinarie öppettider. 
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3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

Den teoretiska förförståelsen angående förväntningar på bibliotekets uppdrag samt 

bibliotekariens roll har formats utifrån undersökningen Olika syn på saken – Folkbiblioteket 

bland användare, icke-användare och personal (2011) samt boken Om bibliotekariens 

praktiska kunskap, om kunskap, etik och yrkesrollen (2016).  Undersökningen är en 

sammanställning av en enkätundersökning som slumpmässigt skickats till bibliotekarier, 

användare samt icke-användare. Deltagarna skulle gradera påståenden från ”instämmer helt” 

till ”instämmer inte” alternativt ”mycket viktigt” till ”inte alls viktigt”. Boken är ett resultat av 

en uppdragsutbildning som gick ut på att folkbibliotekarier i Stockholms län gemensamt 

reflekterat kring bibliotekarierollen och de utmaningar de ställs inför i denna.  Boken är en 

essäsamling där temat varit att beskriva en egenupplevd och svårbedömd handlingssituation, 

som sedan reflekterats över med hjälp av olika teoretiska begrepp.   

 De olika essätexterna visar på en spännvidd av uppgifter och situationer som kan 

uppstå på ett bibliotek med allt från att ge boktips, till en förväntan på att bibliotekarien ska 

veta allt, till att hålla kurser i använda surfplattor till att, till och med, hjälpa till med att hitta 

vart det går att köpa en viss typ av randig tröja (Schwarz 2016). Boken som helhet visar på hur 

svårdefinierat yrket kan vara och att de uppgifter som bibliotekarien kan förväntas utföra skiljer 

sig mellan olika bibliotekstyper: 

På företagsbiblioteket var linjerna klara mellan mig som bibliotekarie och 

bibliotekets brukare. Det var en renodlad informationstjänst. På gymnasiet var det 

likaså klara linjer, biblioteket gav litteratur- och informationsservice med en 

pedagogisk inriktning och vid eventuella tveksamheter var det bara att hänvisa till 

lärarna och var elevens behov av en annan art fanns ju alltid skolsköterska och 

kurator. I den för mig nya situationen jag ställdes inför, med människor som kom 

med personliga och privata problem, var det lätt att dras in i en särskild roll, den 

som anvisas i mötet, ansikte mot ansikte, med den andre. (Gruvaeus 2016:140) 

Citatet visar att folkbibliotekariens roll präglas av besökarens förväntningar och initiativ medan 

andra biblioteksverksamheter upplevs ha tydligare roller. Gruvaeus (2016) skriver att det yrke 

han utbildades till i mitten på åttiotalet har genomgått så omfattande förändringar att scenarion 
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som idag uppstår på folkbibliotek skulle varit otänkbara då. Han beskriver i sin text en situation 

när en kvinna ville ha hjälp med att mejla halvnakna bilder på henne inför en operation i 

Thailand, något Gruvaeus inte riktig kände sig bekväm med att göra. Men varken kvinnan eller 

hennes man visste hur de skulle använda mailfunktionen på datorn så de vände sig till 

biblioteket för att få hjälp med att lösa sitt problem. På åttiotalet hade detta alltså varit en 

omöjlig situation som aldrig skulle uppstått, i frågan om den obekväma känsla som uppstod i 

bibliotekarien. Han menar att det yrke som när han började arbeta hade en mycket klar och 

tydlig definition där bibliotekarien tog plats bakom informationsdisken redo att hjälpa till med 

kunskapsorientering idag är en oklar roll som förväntas lösa alla möjliga problem. Gruvaeus 

gör reflektionen:  

Som bibliotekarie ställs jag ibland inför uppgifter och situationer som jag inte 

riktigt har räknat med. Uppgifter som inte har med grundläggande 

bibliotekarieuppgifter som katalogisering och gallring att göra. Det oväntade jag 

tänker beskriva som ett dilemma, har med den sociala och praktiskt hjälpande 

funktion vi så ofta förväntas ikläda oss att göra. Och som vi så ofta, utan egentlig 

eftertanke, svarar an mot (Gruvaeus 2016:136). 

Till skillnad från den relativ enkla bild som presenteras av folkbiblioteket i Olika syn på saken 

(2011) fungerar texterna i Bibliotekariens praktiska kunskap (2016) som ett komplement som 

visar på att besökares behov kan vara mer än bara låna böcker och att gränsen för vart 

bibliotekariernas roll som bibliotekarier är svår att definiera vilket kan leda till alla möjliga 

typer av situationer i mötet mellan bibliotekarie och besökare.   

 I Olika syn på saken (2011) görs två tolkningar av hur det går att se på 

folkbibliotekets uppdrag. Båda tolkningar baseras på bibliotekariernas svarsfrekvens angående 

vilka faktorer som är viktiga för biblioteket. Det visade sig att om svaren ”ganska viktigt” och 

”mycket viktigt” slås ihop är det flera av faktorerna som kommer upp i 100 % och därför inte 

kan rankas. Den ena tolkningen, som knyter an till ”Många års diskussioner om vad 

folkbiblioteket egentligen ska vara och göra” (Svensk Biblioteksförening 2011:24) är att 

folkbibliotekets kärna är svårt att formulera, vilket alltså svarsfrekvensen skulle kunna vara ett 

tecken på. Den andra tolkningen som görs är att det är just mängden viktiga aspekter och bredd 

som är det som karaktäriserar biblioteken. Denna tolkning stjälps dock av besökarnas attityder 
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som i sina svar har några aspekter som tydligare rankas som viktigare än andra. En intressant 

fråga som Svensk Biblioteksförening ställer i samband med tolkningarna är huruvida det är 

frågan om en tydligare bild hos besökarna eller en bredare förståelse hos personalen på grund 

av att dem dagligen befinner sig mitt i verksamheten (Svensk Biblioteksförening 2011:24).  

Besökare samt bibliotekarier är i stora delar överens om viktiga aspekter av 

folkbiblioteksverksamheten även om bibliotekarierna tendrar att ranka fler aspekter som 

viktiga. Besökarna kan sägas ha en mer traditionell bild av biblioteket på det sättet att deras bild 

är att ett bibliotek bör vara en för ändamålet anpassad lugn miljö där de utan svårigheter ska 

kunna orientera sig och använda sig av ett brett bokutbud som förväntas innehålla titlar som är 

svåra att komma åt på andra sätt. De förväntar sig ett professionellt och välkomnande 

bemötande av personalen. Bibliotekarierna håller med besökarna i de flesta fall men raknar nya 

medier, programverksamhet för vuxna samt att biblioteket ska fungera som en spännande plats 

för möten, högre än vad besökarna gör. Personalen tycker inte heller att det är lika viktigt som 

besökarna att samlingarna innehåller svåråtkomna titlar (Svensk Biblioteksföreningen 2011). 

Undersökningens resultat sammanfattas med att personalen i större utsträckning beskriver vad 

som brukar kallas för ett ”modernt” bibliotek där fokus inriktas på upplevelser, möten och nya 

medier, medan besökarna värdesätter ett mer ”traditionellt” bibliotek där böckerna och den 

lugna atmosfären står i centrum. En annan aspekt som tas upp är att 85 % av kommunalråd och 

kommunala tjänstemän menar att biblioteken ska utvecklas till mötesplatser och 

upplevelsecentra, vilket innebär ett glapp mellan de som använder biblioteken samt de som 

företräder dem (Svensk Biblioteksförening 2011: 22).  

En slags slutsats som görs baserat på undersökning som sammanfattas och ställs 

i förhållande till andra liknande undersökningar är att biblioteken behövs. För personer som 

läser mycket är biblioteketet ett ”riskfritt”, det vill säga gratis, sätt att kunna experimentera i 

sitt läsande och testa nya genres och författare. Möjligheten att som privatperson ges tillgång 

till dyra referensböcker samt en känsla av att kunna få på ”vilken bok som helst” är andra viktiga 

egenskaper som biblioteket kan erbjuda. Biblioteket som en icke-kommersiell plats lyfts fram 

som något unikt, något som faktiskt kom på tal mellan besökare och personal under 

datainsamlingen. Även det stora förtroendet för biblioteket som samhällsinstitution lyfts fram 

som bibliotekets styrkor liksom vetskapen besökarna har om att det går att få hjälp när man 

kommer till biblioteket (Svensk Biblioteksförening 2011:25). Uppfattningen om biblioteket 
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som ett ställe där det går att få hjälp tydliggörs i flera av essäerna i Bibliotekarierna praktiska 

kunskap (2016). Slutsatsen av undersökningen blir att: 

Biblioteken behövs. Inte minst det faktum att användarna placerar kunnig 

personal i topp och att man värdesätter bibliotekets utbud av böcker som annars 

kan vara svåra att få tag på visar att internet och billiga pocketböcker inte räcker. 

Men användarnas behov förändras, liksom de valmöjligheter invånarna har för att 

söka information, upplevelser och litteratur. Därför måste samtalet mellan icke-

användare, användare, personal och politiker ständigt pågå, så att biblioteken 

fortsätter att utvecklas i takt med sin tid och så att alla invånare upplever att 

biblioteket är ett självklart val i deras sökande efter kunskap och kultur (Svensk 

Biblioteksförening 2011:25) 

  

3.1 Val av teoretiskt perspektiv  

Det dramaturgiska perspektiv Erving Goffman formar i Jaget och Maskerna En studie i 

vardagslivets dramaturgi (1959) använder sig av liknelsen med teaterföreställningen. Ett 

framträdande tar plats på en scen och de agerande spelar sina roller inför en publik. För ett 

lyckat framträdande krävs att publiken har en förståelse för att det som sker är en föreställning 

och därför kan de på förhand förvänta sig vissa inslag som definierar situationen. Trots att det 

som händer på scenen ”bara” är ett framträdande förväntar publiken sig att skådespelarna spelar 

sina roller så att gestaltningen uppfattas som äkta och därmed övertyga publiken om att det 

framträdande som sker är en del av verkligheten. Skådespelarna förväntar sig i sin tur ett visst 

agerande av sin publik under föreställningens gång. En teater består av en främre region, en 

scen där framträdandet äger rum, samt en bakre region, ”bakom kulisserna” där framträdandet 

förbereds och dit inte publiken har tillträde. För en lyckad teaterföreställning krävs ett samspel 

mellan skådespelarna och publik. Tillsammans agerar de i enighet för att upprätthålla 

definitionen av situationen och på så sätt blir kvällen på teatern lyckad för både skådespelare 

och besökare. 

  I artikeln ”A Dramaturgical Perspective on Academic Libraries” (2005) skriver 

Brian Quinn att biblioteks- och informationsvetenskap är ett högst tvärvetenskapligt ämne som 
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kännetecknats av dess förmåga att använda sig av olika discipliners teorier inom sitt eget fält. 

Exempelvis har forskare inom ämnet visat på stor kreativitet och en god förmåga att på ett 

lyckat sätt applicera samhällsvetenskapliga teorier på det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet. Ett perspektiv som inte ägnats något större uppmärksamhet i 

samband med biblioteks- och informationsvetenskapsstudier är Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Quinn (2005) menar att det är ett perspektiv som skulle kunna 

användas för att belysa aspekter av biblioteksverksamheten som vanligtvis förbises eller helt 

enkelt glöms bort. Framför allt då han menar att motivationen till användarbeteenden är en 

sådan aspekt som lätt försummas då de anses vara av en uppenbar karaktär och därför tas för 

givna. Syftet med Quinns (2005) artikel är att introducera Goffmans dramaturgiska perspektiv 

för forskare inom informations och biblioteksvetenskapen, genom att applicera perspektivet på 

en universitetsbibliotekskontext. Quinns slutsatser är att Goffmans teorier kan användas för att 

förstå bibliotekariernas likväl som användarnas beteenden och eftersom både personal och 

besökare utgör viktiga delar av biblioteksverksamheten kan det dramaturgiska perspektivet ge 

insikter om biblioteksverksamheten i det stora hela. Goffmans dramaturgi möjliggör studier av 

vardagslivet på biblioteket och hjälper forskaren att titta på biblioteket med nya ögon.  

 En annan anledning till valet av det dramaturgiska perspektivet grundar sig på 

artikeln ”Library service as theatre: Using dramaturgy to investigate attitudes to the retail and 

professional models of service” (2012) där författarna argumenterar för att användandet av 

perspektivet möjliggör för forskaren att undersöka och tolka människors beteenden som en del 

av ett större sammanhang som tvingats på dem, i deras fall en ny servicesmodell. Tidigare 

studier hade inte tagit hänsyn till att olika attityder kan uttryckas beroende på var och bland 

vilka bibliotekarierna befann sig. Genom att applicera dramaturgin visade det sig att 

bibliotekariernas agerande i den offentliga miljön upprätthöll en fasad som dolde åsikter 

angående den nya servicemodellen, dessa åsikter kom fram i ljuset när Goffmans regionbegrepp 

applicerades och det visade sig att en stark motvilja fanns som endast uttrycktes när 

bibliotekarierna inte var omgivna av besökare eller överordnade (Cherry & Calverts 2012). 

 Det teoretiska perspektivet har alltså valts för att det är ett fruktbart sätt att kasta 

ljus över aspekter av sociala strukturer som ofta tas för givna eller glöms bort men som ändå 

kan vara avgörande i förståelsen för och utvecklingen av olika biblioteksverksamheter.  
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3.2 Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv  

Det dramaturgiska perspektivet handlar om det sociala sammanträffandenas struktur. Denna 

struktur uppstår i det sociala livet varje gång olika individer kommer i varandras omedelbara 

fysiska närhet. Det avgörande i strukturen är hävdandet av en bestämd definition av situationen 

samt att definitionen måste uttryckas och upprätthållas trots en mängd potentiella störningar. 

Det finns sex aspekter av social interaktion: framträdanden, team, regioner och 

regionsbeteenden, diskrepanta roller, kommunikation i konflikt med rollgestalten samt konsten 

att styra intryck. (Goffman 1959).  

 

Framträdanden  

Framträdandet i den sociala interaktionen innebär all den aktivitet som en individ visar upp 

inför en annan individ eller grupp under ett möte. Ett framträdande består och påverkas av olika 

aspekter som bland annat tron på rollen som handlar om hur publiken och den agerande tror på 

den roll som spelas. Fasaden är den ”utrustning” som används, medvetet eller omedvetet för 

att styra intrycksförmedlingen under framträdandet. Det dramatiska förverkligandet av den roll 

individen spelar, det vill säga, hur mycket som krävs av den agerande för att skapa ett 

övertygande intryck. Samt förmågan att upprätthålla den expressiva kontrollen vilket innebär 

hur väl skådespelaren kontrollerar uttrycken så att de överensstämmer med den definition av 

situationen som strävas efter att upprätthållas (Goffman 1959). 

 Fasaden och det dramatiska förverkligandet är två aspekter av framträdandet som 

visat sig vara centrala begrepp i min studie. Fasaden är något regelbundet och allmänt som 

används för att definiera situationen. Det finns tre delar av fasaden: inramningen, personlig 

fasad och kollektiv fasad. En inramning är delen av fasaden som utgör den scen och den 

rekvisita som används i framträdandet och består av alla bakgrundsinslag som exempelvis 

möbler, dekor och planlösning. Inramningen är platsbunden vilket innebär att de roller som 

spelas i framträdandet inte kan påbörjas förens den agerande individen befinner sig på platsen 

samt att rollen avslutas när platsen lämnas. Den personliga fasaden är attribut kopplade till den 

agerande individen som ”hör ihop” med personen oavsett vilken roll hen spelar. En kollektiv 

fasad är en social fasad som blivit institutionaliserad till en så pass grad att den ger upphov till 
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abstrakta stereotypa förväntningar för agerandet i dess namn. Vilket ofta visar sig när en individ 

påtar sig en etablerad social roll och upptäcker att det redan finns en existerande fasad som den 

agerande förväntas använda sig av i sitt framträdande. Oavsett om inträdandet i rollen 

motiverades av en önskan att utföra en viss uppgift förbehållen rollen eller en önskan om att 

upprätthålla den fasad som motsvarar rollen kommer aktören tvingas göra båda delarna. Fasader 

är något som väljs, inte skapas av agerande individer (Goffman 1959).  

Det dramatiska förverkligandet av den roll individen spelar handlar om att i mötet 

med andra människor lyckas spela sin roll i överenstämmelse med definitionen av situationen. 

Roller som kräver mer dramatisering är roller vars aktiviteter och handlingar inte redan är starkt 

förknippade med rollen medan en roll som definieras av ett etablerat agerande kräver mindre 

dramatisering.  Goffman använder sig av poliser kontra sjuksköterskor för att tydliggöra. En 

individ som i sitt arbete agerar som polis behöver dramatisera sin roll mindre än en individ som 

i sitt arbete agerar som en sjuksköterska då polisers handlingsmönster är mer enhetligt än en 

sjuksköterskans, vars uppgifter kan variera beroende på vilken avdelning hen jobbar på 

(Goffman 1959).  

 

Team  

I ett framträdande finns det alltid två eller fler deltagare. Individer som samarbetar för att i 

samma typ av rutin skapa samma intryck av situationen kallas för ett team. Det kan handla om 

flera personer som samtidigt samarbetar i framträdandet men det räcker med att det är personer 

som spelar samma roll på samma sätt i syftet att upprätthålla en viss definition av situationen 

(Goffman 1959). Till exempel ett team bibliotekarier samarbetar för att skapa ett visst intryck 

och på så sätt definiera situationen i biblioteket. Denna definition är också publiken, det vill 

säga besökarna, delaktiga i att skapa. Och på så sätt kan också publiken sägas vara ett team, i 

exemplet här ett team av besökare. Det är viktigt att inte på förhand bestämma att det finns vissa 

team. Personalen på en arbetsplats bildar inte ett team för att de är anställda, utan för att de i 

den sociala interaktionen med andra individer inom arbetsplatsens gränser samarbetar för att 

upprätthålla samma intryck (Goffman 1959).   
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Regioner och regionsbeteenden  

En region kan vara vilket ställe som helst som till viss del är begränsat av intrycksbarriärer. Det 

finns tre regionstyper, den främre, den bakre samt utsidan. En plats är inte i sig själv en viss typ 

av region, regionerna formas av de beteenden som accepteras på platsen i varje specifik 

interaktion. Därför kan en plats fungera som en främre region i en situation och en bakre region 

i en annan, det beror på vilka som befinner sig på platsen och vilka roller som mötet mellan 

individerna innebär (Goffman 1959). 

En främre region är den plats där framträdandet sker. Ett framträdande i en främre 

region innebär att de agerande individerna försöker förkroppsliga och upprätthålla de normer 

som associeras med platsen. En bakre region är en plats dit inte publik eller utomstående har 

tillträde. I den bakre regionen förbereds framträdande och medlemmarna i ett team kan koppa 

bort de roller som spelas i den främre regionen. Den bakre regionen tillåter, tack vare sin 

avskildhet, uttryck som är oförenliga med det intryck som de agerande skapar och upprätthåller 

i sina framträdanden. De beteenden som knyts an med respektive regionstyp går att 

sammanfatta med att den bakre regionen karaktäriseras i stor utsträckning av alla beteenden 

som skulle kunna sägas vara oacceptabla med den roll som spelas i den främre regionen. Att 

det finns tydliga skillnader i regionsbeteenden innebär att ett team bara genom sitt agerande kan 

omvandla en del av en främre region till en bakre region fortfarande fullt synliga för publiken. 

Utsidan är alla platser som inte är en främre eller en bakre region i förhållande till ett visst 

framträdande och människorna på utsidan kallas utomstående (Goffman 1959). 

Det kan tyckas låta trivialt och självklart att människor agerar på olika sätt på 

olika platser men ett konkret exempel på när Goffmans regionbegrepp applicerats fruktbart 

inom biblioteks- och informationsvetenskap är Cherry & Calverts (2012) artikel ”Library 

service as theatre: Using dramaturgy to investigate attitudes to the retail and professional 

models of service”. Undersökningen syftade till att ta reda på varför inte de införda 

servicemodellerna inspirerade av arbetssätt från detaljhandeln fått den väntade effekten inom 

biblioteksverksamheten. Genom att applicera Goffmans begrepp om bakre och främre regioner 

visade det sig att tidigare studier ofta bara undersökt de interaktioner och attityder som uttrycks 

i den främre regionen men i intervjumaterialet visade det sig att helt andra åsikter fanns bland 

bibliotekarierna när de talade med varandra i den bakre regionen. Motviljan låg i att 
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bibliotekarierna kände att det den tidigare kunskapsbaserade servicen ersattes av ett påklistrat 

servicebeteende som de inte alls tyckte överensstämde med biblioteksverksamhetens 

målsättning. 

 

Diskrepanta roller 

Målet för varje team är att upprätthålla den definition av situationen som framträdandet 

uppmanar. Intryck som kan sabotera framträdandet kallas för destruktiv information. Det ingår 

i den sociala interaktionens struktur något som Goffman (1959) kallar för diskrepanta roller. 

Diskrepanta, motstridiga, roller innebär att individer agerar som en del av ett team, publik eller 

utomstående för att skaffa sig information om framträdandet. Agerandet i dessa roller skapar 

oklara relationer till teamet och komplicerar därmed iscensättandet av ett agerande. Det finns 

flera typer av diskrepanta roller exempelvis angivaren, lockfågeln, smygkontrollanten, 

konkurrensspionen, medlaren, icke-personens, servicespecialisten, förtrogna och kollegor. 

De tre rollerna aktuella i denna studie är; smygkontrollanten som är en individ 

som uppträder som en publikmedlem men vars syfte är att kontrollera de agerandes 

framträdande för att säkerställa att det sker på det sätt som förväntas i frågan om exempelvis 

upprätthållandet av normer. Icke-personen är en roll som spelas av en individ som är närvarande 

i den sociala interaktionen men som varken är publik eller agerande och som inte heller låtsats 

vara något annat än vad hen är, exempelvis en betjänt eller taxichaufför. Kollegor är individer 

som utför samma slags rutin inför samma slags publik men som inte agerar på samma plats vid 

samma tid och inför samma publik. Kollegor behöver inte heller upprätthålla sin fasad inför 

varandra om det inte finns några andra närvarande (Goffman 1959). De diskrepanta rollerna 

kommer att analyseras redan i metodkapitlet. 

 

Kommunikation i konflikt med rollgestalten  

Det framträdande som ett team eller en individ ger är inte en spontan, omedelbar, respons på en 

situation och därmed utgör den enda möjlig sociala verkligheten. Framträdandet är något som 

teammedlemmarna kan avlägsna sig tillräckligt mycket från, för att samtidigt kunna föreställa 

sig andra typer av framträdanden som ger uttryck för andra former av verkligheter. Vare sig de 
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agerande anser att deras officiella version är den ”verkligaste” verkligheten eller inte, kommer 

de i smyg att ge uttryck åt en mängd olika verklighetsversioner, som var och en tenderar att 

vara oförenliga med de andra. Dessa opassande attityder uttrycks ofta impulsivt genom små 

gester, tonfall eller felsägningar (Goffman 1959). 

 

Konsten att styra intryck   

Syftet med olika tekniker för intryckssyrning är att undvika de störningar som kan uppkomma 

under ett framträdande. Störningarna misstänkliggör eller motsätter den definition av 

situationen som upprätthålls. Störningar är intryck som stör eller rubbar den verklighetsbild 

som de agerande försöker förmedla och upprätthålla i sitt framträdande. Vanliga störningar är 

oavsiktliga gester, olägliga intrång och felsteg (Goffman 1959). 

Publiken och utomstående använder sig av beskyddande åtgärder för att hjälpa 

teamet skydda trovärdigheten i sitt framträdande och möjliggöra upprätthållandet för en viss 

definition av situationen. Beskyddade åtgärder är bland andra respektfullt beteende i frågan om 

tillträde till regionerna, publiken och utomstående håller sig borta från regioner de inte getts 

tillträde till samt att gränsöverskridning varnas genom exempelvis en knackning, så att mötet 

kan avböjas eller hinna förberedas. Isolering utan fysiska gränser uppstår när utomstående, som 

inte ingår i något team men ändå befinner sig i närheten av en interaktion, agerar som om det 

finns en gräns mellan sig själv och de mötet som sker inom- syn och hörhåll. Till exempel som 

närliggande bord på ett café när det förväntade beteendet är att inte tjuvlyssna på grannbordet. 

Taktfullhet innebär att publiken beter sig på ett sätt som inte stör de agerandes framträdande 

genom att undvika beteenden som kan leda de agerande till felsteg. Publikens taktfullhet 

innebär också att de skyddar de agerande genom att blunda för eller villigt acceptera 

motsägelser som uttrycks i framträdandet i form av störningar. 
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4. Metod  

Olika metoder ger olika typer av data som möjliggör olika typer av analyser och på så sätt bidrar 

med olika typer av kunskap (Pripp & Öhlander 2011). När data handlar om människors 

beteenden är det vanligast att insamlingen sker genom att observera eller intervjua människor. 

Metoden styrs av forskningsfrågan och syftet (Wildemuth 2009). Syftet med studien är att 

undersöka hur människor agerar på det integrerade folk- och skolbiblioteket för att kunna lyfta 

fram de aspekter av sociala interaktioner som formar platsens sociala struktur, därför valdes 

observationen som huvudsaklig metod för insamling av data. Tanken var initialt att komplettera 

observationerna med antingen intervjuer eller informella samtal i likhet med studier som ”Use 

of library space and the library as a place” (2012) av Aabø & Audunson. I artikeln beskriver 

forskarna hur de genomförde icke-deltagande observationer men för att komma åt besökarnas 

intentioner med användningen av biblioteket kompletterades observationen med korta 

informella intervjuer. Dessa intervjuer, eller snarare samtal, gick till på så sätt att forskarna efter 

sina observationer gick fram och frågade besökarna vilken anledning som fanns för besöket, 

uppföljt av följdfrågor för att klargöra besökarens kontext.  

 Tyvärr, på grund av dålig planering och underskattande i frågan om hur lång tid 

vissa aspekter tog hann jag aldrig komplettera mitt material med intervjuer. Varför jag valde att 

göra observationer framför intervjuer från första början berodde framför allt på att jag var mer 

intresserad av att se vad som hände och hur människor interagerade med varandra snarare än 

hur människorna tror, och därför säger, att de agerar i olika situationer. En annan anledning till 

valet av metod var att observationen kan fånga upp sådant som uppfattas så pass trivialt att det 

inte alls reflekteras över och därför inte tas upp i en intervju. Observationens begräsningar är 

att det inte går att observera intentioner, tankar, känslor eller tolkningar (Pripp & Öhlander 

2011). Denna begränsning planerades att, vid behov, kompletteras med samtal. Tyvärr hann jag 

aldrig med dessa uppföljningar vilket resulterade i vissa svårigheter i analysen och tolkningen 

av data.  
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4.1 Genomförandet av datainsamling  

Data har samlats genom observationer som genomförts vid åtta tillfällen på ett integrerat folk- 

och skolbibliotek. Varje observationstillfälle varade mellan 1-3 timmar och under tiden skrevs 

kortare anteckningar för hand eller på dator. Anteckningarna innefattar observationer av vad 

som skedde, hur möten gick till samt reflektioner som uppstod under observationstillfället. Efter 

avslutat observationstillfälle renskrevs anteckningarna på dator i vad jag valt att kalla för en 

fältdagbok. De korta anteckningarna omvandlades i fältdagboken till längre inlägg där jag 

försökte återge observationstillfället i helhet samt mer detaljerat, interaktioner eller agerande 

som väckt extra uppmärksamhet har beskrivits med extra noggrannhet. I både anteckningarna 

och dagboksinläggen strävade jag efter att få med alla sinnen och detaljer som exempelvis ljud, 

känslor och stämningar. Samtidigt som jag observerade människorna runt omkring mig försökte 

jag vara medveten om min egen närvaros påverkan på rummet samt mina egna känslor. Min 

ambition var också att vara öppen för det oväntade och följa upp intressanta iakttagelser. 

I början av mitt andra besök på biblioteket fångade bibliotekarien upp mig för att 

informera om tider det var mycket och lite folk, vilka dagar som jag kunde komma in före 

öppning för att ta del av skolbiblioteksverksamhet samt vilka eftermiddagar det var någon form 

av programverksamhet. Detta samtal ledde till att mina observationer haft olika fokus. 

Sagostund, programverksamhet för vuxna, skolbiblioteksverksamhet samt ”ingenting speciellt” 

är exempel på olika fokus observationerna haft. Det absolut första tillfället ägnades åt att studera 

det som Goffman kallar för inramningen, det vill säga, möbler, planlösning och annan dekor. 

Under det första observationstillfället insåg jag en viktig sak som jag sedan bar med mig under 

hela fältarbetet. Trots att jag fokuserade på inramningen gick det inte undgå att höra vissa samtal 

som ägde rum i lokalen. Efter en lång stund insåg jag att en kvinna som kommit in inte var 

någon mindre än enhetschefen och det lilla jag kunde uppfatta av hennes besök hade kunnat, 

om hela interaktionen observerats, vara ett väldigt intressant inslag i studien. Jag fick nöja mig 

med insikten att:  

Tyvärr observerade jag inte interaktionen som helhet och det inser jag i efterhand var dumt då 

chansen troligen inte kommer igen […] Tillfället är däremot ett bra exempel på hur enkelt det är 

att säga och tänka att man som fältarbetare ska vara öppen och flexibel för att följa upp intressanta 

trådar men det inte är lika lätt i praktiken då man är inställd på att observera en viss form av data. 

(Fältdagbok)  
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4.2 Etik och genomförande  

Forskningsetik handlar om forskarens skyldigheter gentemot informanterna. Framför allt 

handlar det i fältarbeten om individskyddskravet som betyder att de individer som deltar 

skyddas från identifiering, skada, förödmjukelse och kränkning. Individskyddet innebär ett krav 

på information angående deltagarnas roll, studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst. Individskyddet innebär också att deltagarna ske ges information om 

nyttjandet av forskningsmaterialet. Kravet på samtycke är lägre när det är offentliga 

tillställningar som observeras än då datainsamlingen berör information av privat och känslig 

natur (Pripp 2011).  

Jag behövde samla data i from av människors agerande på biblioteket vilket 

innebar att jag enligt etiska riktlinjer behövde ges tillgång till det fält jag ville studera, ett 

integrerat folk- och skolbibliotek. Jag valde att spontant besöka biblioteket en kväll och helt 

enkelt berätta för personalen att jag höll på skriva min uppsats och fråga om det skulle vara okej 

att samla data i form av observationer där under de kommande två-tre veckorna. Jag fick ett 

positivt bemötande från bibliotekarien som jobbade den kvällen samt informerades om att hon 

skulle prata med sina kollegor morgonen därpå, om någon hade någon invändning skulle de 

höra av sig till mig. Därefter pratade vi kort om vilken typ av data jag skulle samla, jag 

förklarade att jag var intresserad av den social interaktion som sker på biblioteket och 

förtydligade genom att säga att jag ville undersöka hur människor agerar på biblioteket. Initialt 

funderade jag över huruvida besökarna behövde informeras om min närvaro men kom fram till 

att det räckte med att få tillträde via personalen. Syftet med undersökningen var inte att rannsaka 

och analysera varje enskild individ utan deras agerande som uttryck för sociala strukturer. Detta 

i kombination, med farhågan att ifall alla besökare informerades om min närvaro skulle de 

eventuellt bete sig annorlunda gjorde att jag stannade vid att få bibliotekariernas godkännande. 

För att kompensera besökarnas omedvetna deltagande har jag valt att aktivt inte delge sådant 

som kan upplevas som känsligt och personligt. I det stora hela innefattar mitt material inga 

känsliga uppgifter men några mindre detaljer skulle kunna uppfattas som privata och därför 

oetisk av mig att använda i exempel utan besökarens tillåtelse. Mitt studieobjekt kan inte sägas 

vara av känslig natur, ändå vittnar det första dagboksinlägget om allvar och en större känsla av 

ansvar än vad jag trodde studien skulle innebära. Det ger också en målande beskrivning av hur 
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svårt det kan vara för en oerfaren fältarbetare att hålla sig distanserad och inte påverkas av sina 

känslor:  

Jag börjar mitt fältarbete en onsdagseftermiddag i slutet på november[..]. Snön vräker ner och 

kylan biter i kinderna. Jag överraskas av en smygande känsla av nervositet och när jag står framför 

ingången överrumplas jag av den storlek nervositeten vuxit till, och, det ansvar jag helt plötsligt 

känner inför situationen. Här står jag, en kandidatstudent redo att börja datainsamlingen för mitt 

examinerade arbete, där stod jag inte ens 24 timmar tidigare [..] för att be personalen om tillåtelse 

och inte kände jag mig ett minsta nervös då! Inte heller kände jag ett ansvar mer än i den mån att 

det var etisk korrekt av mig att fråga om tillträde till fältet. Jag tar ett djupt andetag och kliver in…  

 [...] jag hör flera av bibliotekarierna stå och prata en bit in. Då blir jag riktigt 

nervös och vill vända om. Jag gör ett mellanting, viker av och sätter mig i en mer avgränsad del 

av biblioteket utan att ha hälsat på personalen. Medan jag tar fram dator och anteckningsblock 

funderar jag på mitt beteende och de känslor jag så plötsligt känner… (Utdrag ur fältdagbok) 

Reflektioner kring etik handlar inte bara om deltagarnas rättigheter, även aktiva resonemang 

bör föras i frågan om hur forskarens närvaro i fältet påverkar deltagarna samt resultatet (Pripp 

2011). Jag har försökt att fortlöpande under hela studiens gång vara medveten om min närvaro 

samt reflekterat över dess betydelse för den typ av data som samlats. Överlag upplevde jag att 

inte någon lade någon större vikt vid min närvaro men en situation jag inte alls förberett mig på 

skedde vid ett observationstillfälle då en förskola med några avdelningar besökte biblioteket. 

Jag satt i närheten av bilderbokshörnan där förskolan befann sig. En pojke pratade med mig vid 

ett flertal tillfällen och tillslut kom en flicka fram och frågade vad jag gjorde. Jag hade inget 

snabbt svar, jag blev helt ställd. Hade pedagogerna frågat hade jag enkelt svarat men nu stod 

hjärnan still.  

Pojken som pratat med mig tidigare hoppade in, inom loppet av någon sekund och sa: Hon kollar 

så att allt går bra, eller hur? På vilket jag svarade: Ja det kan man säga att jag gör. Flickan blev 

nöjd och gick därifrån. (Fältdagbok) 

Jag kunde inte förutse att om någon skulle ifrågasätta min närvaro skulle det vara ett barn i 

treårsåldern, situationen är ett bra exempel på att det inte bara är observatören som observerar 

andra, andra observerar också observatören (Pripp & Öhlander 2011:131) Att observationer 

inte ger någon information om tankar, känslor och intentioner samt det faktum att tolkning är 

något människan gör hela tiden medför ett stort ansvar på forskaren som väljer observationen 

som metod. Det krävs ett konstant avståndstagande och kritiskt granskande av sin egen 
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förförståelse, sina fältanteckningar samt ens egna intentioner. Det krävs en pendlande blick 

mellan helhet och detaljer samt en förmåga att inte överdriva betydelsen av vissa avvikande 

beteenden (Pripp & Öhlander 2011).  

 

4.3 Metodreflektion: Observatören som verktyg och diskrepanta roller  

Alla metoder har något verktyg för att samla data. Det kan vara en frågelista, enkät eller 

intervjuguide. En av de stora svårigheterna med att arbeta med observationen som metod är att 

det är forskaren själv blir verktyget som samlar in data. Liksom enkäter och andra verktyg måste 

forskaren som redskap också följa vissa principer, kritiskt granskas och utvecklas för att 

förbättras. Till skillnad från andra redskap har observatören egenskaper som nyfikenhet och 

anpassningsförmåga. Dessa egenskaper gör observatören till en utforskare. Det är däremot 

viktigt att hela tiden tygla utforskaren genom forskarens viktiga egenskaper som noggrannhet 

och systematik. Liksom andra verktyg kan observatören förbättras genom utvärderingar och 

kritiskt granskade. För att bli en god observatör krävs övning och medvetenhet om vad man 

gör. Det går det att skilja på observatören och fältarbetaren, fältarbetaren är själva forskaren 

medan observatören är verktyget som används i fältet för att registrera och nedteckna händelser. 

För att få ett grepp om vad observatören innebär för datainsamlingen kan man försöka beskriva 

och utvärdera de roller som observatören haft i fältet (Pripp & Öhlander 2011:130–132).  

 

Observatören och de diskrepanta rollerna  

De diskrepanta rollerna, det vill säga motstridiga roller som kan spelas för att få tillgång till 

destruktiv information är en aspekt av den sociala interaktionen (Goffman 1959:126). Mina 

observationer vittnar inte om några uppenbara diskrepanta roller. En anledning kan vara att 

dessa roller spelas i syftet att exempelvis ges tillgång till destruktiv information, hänvisa 

publikens reaktioner eller kontrollera kvalitén på den services som ges, så länge personerna 

som agerar i dessa diskrepanta roller inte avslöjar sig själva genom misstag är tanken att det 

inte ska upptäckas. Trots avsaknaden av diskrepanta roller i de framträdanden jag observerat, 

har roller jag tilldelats eller självmant trätt in i medfört att jag kommit över destruktiv 

information.  
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Den smygkontrollerande, icke-existerande kollegan 

Inledningsvis kände jag mig och agerade lite som en smygkontrollant, de första tillfällena 

använde jag dator för att anteckna för att jag var rädd att avslöjas om jag satt med ett block. Jag 

var inte där för att kontrollera kvalitén på någons beteende men mitt syfte var ändå att i smyg 

komma åt hur människorna agerande gentemot varandra. I det tidigare nämnda exemplet med 

flickan som frågade vad jag gjorde, tillskrev pojkens svar på hennes fråga mig rollen som någon 

form av kontrollant. Trots att jag inledningsvis kände mig som en smygkontrollant så strävade 

jag efter att spela den roll som Goffman kallar för icke-personen. Icke-personen är närvarande 

i den sociala interaktionen utan att ge intryck av att spela någon annan roll än en icke-deltagare 

(Goffman 1959). Jag ville bara finnas där och observera utan att vara en del av den sociala 

interaktionen. Av högstadieeleverna behandlades jag som luft, ingen verkade ta hänsyn till min 

närvaro varken när det gällde deras regionsbeteenden eller i frågan om att jag störde dem i deras 

interaktioner mellan varandra. Jag utgav mig inte för att vara någon annan, jag satt öppet med 

mitt block och tittade upp för att ta in omgivningen. Ingen verkade lägga märke till mig eller 

reagera nämnvärt på min närvaro. Det är visserligen omöjligt för mig att veta om de skulle 

agerat annorlunda utan min närvaro men utifrån olika placeringar i biblioteket under 

observationstillfällena upplevde jag ingen skillnad i deras agerande om jag befann mig i deras 

region under lunchrasten eller utanför den. Jag upplevde också att jag bara av att befinna mig 

på platsen kom över en massa privat information som egentligen var ämnat en viss mottagare, 

ofta en kompis eller pojk/flickvän. 

Kollegor är individer som utför samma slags rutin inför samma slags publik men 

som inte agerar tillsammans vid samma tidpunkt och inför samma publik. Kollegor förenas 

genom att deras framträdanden uppmanar till samma slags intryck. Konkurrenter är också 

kollegor i den mån att de samma sociala språk och delar vissa gemensamma hemligheter 

gentemot publiken. Kollegor behöver inte upprätthålla sin fasad inför varandra om det inte finns 

några andra närvarande (Goffman 1959). Under mina observationstillfällen lade jag märke till 

att när biblioteket några fåtal gånger var tomt på andra besökare så släppte bibliotekarierna på 

sina fasader trots att jag var närvarande. Det tog sig i uttryck genom att de tilltalade mig på 

samma sätt som sina teammedlemmar, de kunde ta privata samtal ute i den främre regionen 

samt dela med sig av tankar och åsikter på ett sätt jag inte kunnat registrera att de gjorde med 

andra besökare.  Allt eftersom tiden gick lade jag också märke till att, om det var på mitt eller 
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deras initiativ vet jag inte, vi delade mer och mer menande blickar och leenden mellan varandra. 

Det kändes lite som om jag var en hemlighet, inte en besökare fast inte heller en bibliotekarie. 

Min närvaro upplevde jag som en slags insiderhemlighet som gjorde mig lite mer till en av dom 

än till en besökare. 

 

Den observerande uppsatsstudenten  

De diskrepanta rollerna som jag upplevt mig tilldelats av mig själv och andra har inte haft som 

syfte att komma åt destruktiv information. I några fall upplever jag mig ändå ha fått ta del av 

ageranden som kanske om jag delgav dessa till de personer som har en annan bild av de 

agerande individerna skulle kunna stjälpa de framträdanden som de agerande spelar inför andra 

publiker. I många fall har den destruktiva informationen kommits över genom att min närvaro 

kanske förbisetts eller att de agerande inte varit medvetna om att de bara genom att befinna sig 

på platsen varit del av ett skådespel som observerats från de dolda. Begreppet destruktiv 

information låter i det här fallet mer allvarligt än vad det är frågan om. Ingen av observationerna 

har behövts avbrytas eller krävt någon form av ingripanden på grund av så privat eller olämplig 

natur att etiska överväganden krävts. Det handlar mer om detaljer i vardagslivet och i de 

framträdanden som vi spelar inför viss publik för att ge ett visst sken. Det kan tillexempel handla 

om lärare som är mer självupptagna än de ger sken för att vara eller högstadieelever som agerar 

på ett sätt inför sina kompisar och ett annat för inför familjen. I elevernas fall handlar det om 

att jag råkat höra sådant som kan klassas som insidehemligheter medan en av förskolelärarna 

agerade på ett sätt som skar sig med min förväntade bild av hur en förskolelärare bör agera. 

Ingen har gjort något fel. Min roll som uppsatsskrivande student har gett mig tillgång till 

information som aldrig var ämnad för mig egentligen. Genom att analysera mitt material med 

hjälp av Goffmans perspektiv så tydliggörs även här de etiska aspekterna av observationer som 

metod. Jag har getts tillåtelse av bibliotekarierna att observera deras bibliotek men besökarna 

har inte någon aning om vad jag gör där vilket kräver extra överväganden när det gäller vad jag 

delger i den slutliga texten.  
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5. Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras resultat och analys tillsammans. En avgörande aspekt för hela 

examensarbetet samt slutsatsen är att analysen har skett i två omgångar. Den första analysen 

var jag tillfredsställd med under själva skrivprocessen men efter att både andra och jag själv 

kritiskt granskat texten insåg jag att delar av analysen grundades mer på mina åsikter än på den 

det teoretiska ramverk som jag påstod hade tillämpas. De delar som kändes bristfälliga 

analyserades om. Den initiala analysen var ändå ett viktigt steg för slutresultatet av studien, 

därför presenteras också delar av den initiala analysen. Kapitlet varvar resultat, analys samt 

diskussion med tidigare forskning. Citat hämtade från fältdagboken går inte att komma åt som 

läsare men de ursprungliga återberättelserna, som baseras på mina fältdagboksinlägg finns 

bifogade som bilaga 1 i slutet av studien, för den som vill läsa mer detaljerade återberättelser 

om min tid i fält.  

  

5.1 Den kollektiva fasaden   

Ett framträdande i en främre region innebär att de agerande individerna försöker förkroppsliga 

och upprätthålla de normer som associeras med platsen. Att eftersträva uppfyllandet av 

normerna innebär att försöka uppträda på ett socialt passande sätt. Att vara ett team innebär att 

flera individer agerar på ett överensstämmande sätt för att upprätthålla ett visst inryck (Goffman 

1959). På det bibliotek studien utfördes rörde sig flera olika individer som grovt går att dela 

upp i roller av bibliotekarier och besökare. Besökare går att dela in i undergrupper som 

allmänhet och skola. Vilka i sin tur kan delas upp ytterligare i elever, klasser, barnfamiljer, 

äldre, medelålders, barn, tonåringar, ungdomar och så vidare. Samma individ kan spela olika 

roller beroende på vilken tid på dygnet och vilket syfte besöket på biblioteket har. En lärare kan 

till exempel vara där med sin klass dagtid och som privatperson kvällstid. 

Ett framträdande innebär alla det intryck och uttryck som en individ medvetet och 

omedvetet visar upp när hen befinner sig i närheten av andra människor. Hur människor agerar 

motiveras av att de omges av andra personer och tillsammans försöker de upprätthålla en 

gemensam definition av situationen. Definitionen skapas genom de agerandes beteenden men 
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platser där sociala interaktioner regelbundet äger rum tenderar att institutionaliseras till en grad 

som ger upphov till abstrakta, stereotypa förväntningar, en kollektiv fasad (Goffman 1959).  

Genom att studera verksamheten med hjälp av dramaturgin går det att urskilja tre team som i 

sina framträdanden ger uttryck för några av de attityder och förväntningar som finns på 

folkbiblioteket samt bibliotekarierollen. Det första teamet är bibliotekarierna som genom sitt 

arbete på biblioteket och i mötet med olika besökare upprätthåller en gemensam bild av vad 

bibliotekariernas uppgift på biblioteket är. Det andra teamet är besökare från allmänheten och 

det tredje är högstadieeleverna vars agerande skiljer sig i vissa aspekter från övriga besökares.  

  

Förverkligande av bibliotekarierollen  

En av de viktigaste aspekterna med folkbiblioteket enligt både besökare och personal är 

hjälpsam, kunnig och trevlig personal. Att vara hjälpsam och kunnig innebär framför allt att ha 

kännedom om samlingarna och förmågan att ge relevanta boktips (Svensk Biblioteksförening 

2011). Fältdagboken och återberättelserna (Bilaga 1) visar på flera tillfällen då personal agerat 

hjälpsamt och kunnigt. I mötet med mellanstadieklasser upplevs personalen som allra mest 

engagerad och verkar även uppskattas av barnen som kan bibliotekariernas namn, tålmodigt 

väntar på hjälp samt visar allmänt goda miner under biblioteksbesöken. I dessa tillfällen verkar 

bibliotekarierna veta hur de ska agera för att hjälpa barnen på bästa sätt och trots många elever 

som ofta samtidigt vill ha hjälp sker besöken i ett slags organiserat kaos där alla lämnar 

biblioteket nöjda (Återberättelse 2). De allra flesta möten mellan bibliotekarie och besökare 

upplevs ske enligt en slags rutin som inte kräver något större dramatiserande från 

bibliotekariernas håll. De flesta vänder sig till bibliotekarierna för frågor som om en viss bok 

finns inne, hjälp att hitta på reservationshyllan eller för att utlåningsautomaten krånglar. Vilket 

alla är uppgifter som kan kopplas till förståelsen av vad bibliotekarierna kan tänkas hjälpa till 

med (Svensk Biblioteksförening 2011).   

Å andra sidan går det, med stöd i essäerna i Bibliotekariens praktiska kunskap 

(2016), att konstatera att bibliotekariens roll är diffus och svår att definiera. Goffman (1959) 

menar då att bibliotekariens roll kräver ett större engagemang i agerandet för att ge ett trovärdigt 

intryck och en klar definition av situationen. De återkommande vardagliga interaktionerna 

kräver i stort sätt inget dramatiserande då regelbundenheten i mötena gör att situationerna kan 
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sägas definierats utifrån platsens inneboende normer, det allra flesta mötena materialet 

exemplifierar sådana vanliga situationer som inte kräver det där extra agerandet i 

bibliotekarierollen. Det finns däremot några situationer i materialet som kan ha inneburit ett 

mer aktivt agerande i rollen som bibliotekarie. Det första handlar inte om att besökarens närvaro 

krävde extra dramatiserande utan snarare om hur bibliotekarien tog kontakt med en besökare 

och genom det agerandet gav bibliotekarierollen det där ”lilla extra”.  

En äldre man kom in, bibliotekarien hälsade och han hälsade tillbaka. Han stannade upp vid 

nyhetshyllan, bläddrade i böcker, kände på dem och såg ut att läsa baksidestexter. Bibliotekarien 

gick runt, med hög fart och bestämda steg, smånynnandes och pratade med sig själv emellanåt 

medan hon satte upp något på anslagstavlorna och på vägen tillbaka stannade hon upp vid mannen 

för att berätta att boken han höll i var ett snabblån. Han frågade vad det innebar och hon förklarade, 

i slutet lade hon till att boken var ett riktigt guldkorn och dessutom mycket populär. Hon 

rekommenderade honom att passa på och låna den, sedan gick hon till disken igen. Mannen tittade 

vidare bland böckerna men lägger bort boken dom pratade om. 

Situationen kan ses som ett exempel på hur personal kan agera mer aktivt i sin bibliotekarieroll 

och fånga upp besökare ”ute på golvet”, inte vänta på att besökarna ska ta initiativet till kontakt. 

Även om mannen i fråga valde att inte låna boken visar bibliotekariens agerande på att hon ser 

sina besökare, uppmärksammar dem mer personligt än enbart genom ett hej. Hon visar också 

på kännedom om bokbeståndet och utan att ha blivit ombedd, en förmåga att tipsa om böcker. 

Aspekter som visat sig vara viktiga inslag i människor uppfattningar om folkbiblioteket. 

Bibliotekarierna själva anser sig leva upp till det goda bemötandet som anses vara viktigt för 

bilden av folkbiblioteket, dessvärre upplever många besökare att trots att de anser att det är 

viktigt så uppfylls inte den förväntan (Svensk Biblioteksförening 2011). Bibliotekarien i 

exemplet ovan interagerade flera gånger under observationstillfället på ett engagerat och 

välkomnande vis, både mot barn, vuxna och äldre. På så sätt införlivade hon de förväntningar 

som uttrycks i Olika syn på saken (2011).    

Att agera som bibliotekarie innebär mer dramatiskt förverkligande i vissa 

situationer än andra då, som redan konstaterats, de sysslor en bibliotekarie utför inte är helt 

enhetliga. Det kan variera från tjänst till tjänst samt beroende på bibliotekstyp. Den bilden av 

bibliotekarier som kanske är den vanligaste är den roll de spelar i sina pass i informationsdisken, 

som bibliotekets ansikte utåt och som hjälp för besökarna. Vilken typ av hjälp besökarna 

förväntar sig få kan däremot skifta från bibliotek till bibliotek (Schwarz 2016). 
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Bibliotekarierollen kan med andra ord sägas dramatiseras i de situationer som innebär något 

utöver de rutinmässiga arbetet, det kan handla om frågor som inte hör till vanligheten, 

situationer utan standardiserade lösningar eller genom att på eget initiativ agera ”lite mer” än 

vad publiken förväntar sig, som i exemplet ovan.   

 

En ovanlig referensfråga 

En eftermiddag krävdes ett mer aktivt agerande av bibliotekarierollen, även om mötet inte var 

allvarliga överväganden som några av situationerna i Bibliotekariens praktiska kunskap (2016). 

Det rörde sig om en ovanlig referensfråga, och enligt bibliotekariens reaktion på 

”uppmaningen” om att hjälpa till att leta information, inte en viss bok, verkade det som att 

referensfrågor var något som de sällan blev tillfrågade att hjälpa till med. 

Klockan hade passerat tjugo över tre när en kvinna med en pojke och flicka kom in biblioteket. 

Kvinnan styrde riktningen raka vägen mot disken och bibliotekarierna. Hon sa enkelt, ”min son 

behöver information om hänglås”. Det var inte en fråga, snarare ett konstaterande, tänkte jag för 

mig själv. De båda bibliotekarierna log, nästan lite smånervöst, glatt överraskade av att få en 

informationssökningsuppgift. De sa till kvinnan att det var en rolig utmaning då det inte är ofta 

det får hjälpa till med sådant. Bibliotekarien som satt vid datorn började söka i katalogen medan 

den andra bibliotekarien tog med sig pojken till faktahyllorna. Kvinnan tog med sig flickan och 

gick till barnavdelningen. (Återberättelse 3) 

I scenariot ovan verkade det på kvinnans agerande som att en referensfråga av denna typ vara 

en rimlig uppgift för en folkbibliotekarie att kunna hantera. Kvinnan frågade inte om eller vart 

det fanns böcker om hänglås utan formulerade ett informationsbehov hennes son hade som hon 

förväntade sig att bibliotekarierna kunde hjälpa till att tillgodose. Det dramatiska 

förverkligandet uppstår inte för att besökaren definierar en situation som går att ifrågasätta 

huruvida den efterfrågande hjälpen bör vara något som bibliotekarien ska kunna hjälpa till med, 

till skillnad från exempelvis några av texterna i Bibliotekariens praktiska kunskap (2016). 

Dramatiserandet krävs av bibliotekarierna själva då denna typ av uppgifter, trots att 

informationssökning är en del av bibliotekariernas grundutbildning, inte aktualiseras speciellt 

ofta på just det här, integrerade folk- och skolbiblioteket. Det antagandets baseras på framför 

allt ena bibliotekariens entusiastiska kroppsspråk när kvinnan definierar pojkens behov varpå 

bibliotekarien svarar att det var kul med en så specifik uppgift, det är inte ofta det händer 
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(Fältdagbok). Även ett kort samtal mellan bibliotekarierna efter pojken försetts med några 

böcker om uppfinningar som kunde tänkas innehålla information om hänglås vittnar om 

situationens ovanlighet.  

De två bibliotekarierna pratar kort om hur man kan söka för att få fram information om hänglås 

men båda kommer fram till att det är svårt om man inte får mer detaljer att gå på och kommer 

fram till att det kanske är lättare att använda Internet för en sådan fråga, en av dem säger att hon 

tänker att det kanske var en skoluppgift och då brukar de ju vara krav på böcker och inte bara 

Internetkällor. (Fältdagbok) 

Att bibliotekarierna antar att uppgiften var för skolan och därför krävde andra källor Internet 

visar på att det informationsbehov som definierats hade behövts förtydligas och kanske följas 

upp för att underlätta informationssökningen, något ingen av dem verkade tänkt på under den 

pågående interaktionen med pojken eller kvinnan. Referensfrågor av detta slag är alltså en 

rimlig uppgift att förvänta sig bli hjälpt med på ett bibliotek men sker så sällan att 

bibliotekarierna verka sakna en fast rutin för hur de ska kunna hjälpa besökaren på det 

effektivaste sättet. I mötet med kvinnan och pojken krävdes ett aktivt agerande av 

bibliotekarierollen för att upprätthålla den definition som kvinnan skapat för situationen i och 

med det inledande konstaterandet att pojken behövde information om hänglås. Hennes 

konstaterande sätter ramarna för det framträdande som utspelar sig mellan dem, där hennes 

förståelse för bibliotekarierollen uppmanar bibliotekarien till ett agerande utöver det vanliga. 

Huruvida bibliotekarierna i denna situation lyckades spela sina roller som bibliotekarier med 

kompetens att lösa uppgiften på ett övertygande sätt är avgörande för besökarens fortsatta 

förståelse för bibliotekets funktion och bibliotekariernas uppgifter.  

  

Förmågan att upprätthålla den expressiva kontrollen  

Situationen med den ovanliga referensfrågan fungerar också som ett exempel på hur det för att 

ett lyckat framträdande krävs en förmåga att kunna upprätthålla den expressiva kontrollen. Det 

vill säga hur väl bibliotekarierna i de ovanstående exemplet, även om de kanske känner sig 

aningen överrumplade av frågan och för en stund inte vet riktigt hur de ska ta sig an den ändå 

agerar på ett sätt som upprätthåller ett intryck av kompetens och god service. Det säger sig självt 

att det är lättare att upprätthålla kontroll i situationer som liknar varandra och som återkommer 
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flera gånger per dag medan förmågan sätts på prov när överraskande möten sker. Till skillnad 

från många av de texterna som presenteras i Bibliotekariens praktiska kunskap (2016) där 

folkbibliotekariernas kompetens ställs på sin spets i mer allvarliga situationer innebär 

referensfrågan i situationen ovan inte några etiska överväganden, den fungerar mer som ett 

exempel på hur samma roll kan behöva skifta i fokus, från det rutinmässiga till en snabb 

omställning för att agera utanför den etablerade strukturen.  

 

Kommunikation i strid med rollgestalten  

En eftermiddag råkade jag höra en besökare fråga om den nya möbleringen och vad tanken med 

den var eftersom han själv upplevde att barnavdelningen varit mysigare förut, även om det 

såklart fungerade såhär som han skyndade sig att tillägga. Bibliotekarien förklarade att de 

behövde en plats för programverksamhet, det fanns ingen plats för det förut. Det gick att ana 

ett ton av missnöjde i sättet hon talade om den nya möbleringen, hon verkade hålla med 

besökaren om att den nya barnhörnan inte levde upp till den gamla. Samtidigt som hon också 

tillade att möbleringen än är ny och den ska utvärderas (Fältdagbok, Återberättelse 1).  

 Tonen av missnöjde skulle enligt Goffman kunna tolkas som en slags 

kommunikation i strid med rollgestalten. Bibliotekarien verkade dessutom förväntas vara 

positiv till förändringen sett till besökarens snabba tillägg om att den nya möbleringen 

fungerade innan bibliotekariens ens hade hunnit svara på den första frågan. När besökaren och 

bibliotekarien sedan talade vidare om den nya möbleringen var det som sades rakt ut inte 

negativt men sättet det sas på samt en viss underton gav ändå ett intryck av ett visst missnöje, 

även hos bibliotekarien. Jag kan inte hjälpa att dra en parallell till rapporten från 70-talet där en 

oro uttrycktes för att en integrerad verksamhetsmodell skulle kunna ske på de vuxnas 

bekostnad, i det här fallet skulle samtalet i exemplet ovan kunna tolkas som att både 

bibliotekarien och besökaren i fråga ansåg att ommöbleringen skett på barnens bekostnad då 

den gamla ”mysiga” barnavdelningen flyttats för att ge plats åt ett anpassningsbart programrum, 

främst för att kunna ta emot större samlingar av vuxna. Det hade varit intressant om jag tagit 

tillfället i akt och följt upp deras samtal för att ta reda på hur just den här bibliotekarien såg på 

bibliotekets syfte, om hon lutade mer åt det ”traditionella” eller ”moderna” synsättet som 

beskrivs i Olika syn på saken (2011).   
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Biblioteket som en plats för böcker och lugn 

Allmänhetens besökare utgör ett team i den mening att de är bibliotekariernas gemsamma 

publik, ett ”dom” som bibliotekarierna förhåller sig till i sina roller som ett ”vi”. När det gäller 

besökarnas agerande talar vi snarare om användandet av en gemensam fasad som används under 

biblioteksbesöket. Besökarna är inte ett team i den mån att de medvetet agerar för att 

upprätthålla en gemensam bild av vad det innebär att vara besökare, däremot träder de in i rollen 

som besökare som redan etablerats för dem genom inlärda beteenden. De flesta sociala 

interaktionerna sker i form av att när de kliver in genom dörren söker de flesta kontakt med 

bibliotekarien och hälsar, om besökaren vet vad hen vill ha ut av sitt besök sker aktiviteten och 

framträdandet på ett målmedvetet och effektivt sätt. I fall när besökaren browsar bland hyllorna 

går det också att se gemensamma drag i hur de agerar med varandra, bibliotekarierna och 

inramningen. Det är okej att stanna upp och småprata med bibliotekarien, kanske dela några 

personliga meningar, speciellt om de behöver hjälp med något eller om de känner varandra 

sedan tidigare. Besökare emellan är man privat och talar inte med varandra om man inte känner 

varandra sedan tidigare, ofta är de människor som stannar upp och samtalar med varandra i 

roller som besökare äldre människor medan medelålders eller yngre ibland inte interagerar med 

någon alls under sina besök. Det blev till exempel tydligt när en äldre man stod vid 

uttagningsautomaten och en kvinna i medelåldern kom in i biblioteket. Bibliotekarien hälsade 

på den nya besökaren, vilket också den äldre mannen gjorde. Kvinnan svarade dem båda med 

såg lätt överraskad ut över mannens hälsande (Fältdagbok, Återberättelse 1).   

Allmänhetens besökare, inklusive mig själv i de fall jag klev ur observatörsrollen 

och in besökarrollen för att browsade hyllorna efter avslutade observationstillfällen, tenderar 

att agera på ett enhetligt sätt som stämmer överens med den uppfattning som presenteras i Olika 

syn på saken (2011) där besökarna framför allt ansåg att biblioteket används för att låna böcker 

och läsa tidningar, bör vara en lugn plats med kunnig personal som hjälper till med boktips och 

lokalisering av böcker. Att biblioteket fyller olika funktioner i olika åldrar är också en röd tråd 

genom det insamlade materialet, äldre tenderar att stanna längre och använda platsen som en 

chans till att träffa andra och utbyta några meningar, en slags mötesplats medan medelålders 

ofta var mer effektiva i sina besök, snabbt in och snabbt ut. Vilket stämmer överens med de 

attityder som presenteras för vad olika åldrar anser att biblioteket borde fylla för syfte. 

Majoriteten av observationstillfällena som inte hade ett särskilt fokus vittnar om besökare som 
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i sina agerande upprätthåller en bild av ”biblioteket i traditionell mening” (Svensk 

Biblioteksförening 2011). Förutom ett visat större intresse för böcker än någon av de andra 

medierna samt hur besökarna vänder sig till personalen för småprat eller hjälp visar också det 

insamlade materialet på hur både föräldrar och lärare med jämna mellanrum uppmanar elever 

och barn att inte springa, vara lugna, tala med låga röster och framför allt påpeka att de var där 

för låna böcker. Ett, aningen extremt, exempel på ett agerande som gav uttryck för synen på 

biblioteket som ett lugnt ställe där man lånar böcker observerades i samband med att en 

mellanstadieklass var på besök (Återberättelse 2).  

Det som framför allt utmärkte den äldre läraren var hennes sätt att med jämna mellanrum hyssja 

eleverna och uppmana dem att vara tysta och lugna. Vid ett tillfälle satt läraren satte vid disken 

för att få hjälp med något men ursäktade sig rent utav för att gå och uppmana några pojkar att 

lugna sig, sätta sig ner och läsa om de redan lånat sina böcker. (Fältdagbok) 

Ett annat exempel på agerande som gav uttryck för en förståelse för biblioteket som en tyst och 

lugn plats var tre elever som kom in precis efter öppning en dag, biblioteket var tomt med 

undantag av jag och bibliotekarien. Eleverna hyssande varandra på ett överdrivet och 

förlöjligande samt smög fram med stora steg som likande något man kan se i en tecknad serie. 

Medan deras hyssande skedde på ett sätt som mer upplevdes som en parodi på det förväntande 

beteendet var lärarens hyssande på fullaste allvar. Även föräldrar påminde sina barn i besökens 

början om att ”kom ihåg, nu är vi på biblioteket så inget spring” (Fältdagbok). 

För att kontrastera, inte en enda gång oavsett ljudnivå i lokalen, hörde jag någon 

av bibliotekarierna uppmana besökare att agera lugnare eller tystare. Min tolkning är att ”den 

hyssande bibliotekarien” är en stereotyp som är så allmänt etablerad att bibliotekarierna själva 

aldrig behöver agera i enhet med den för det antas redanatt tystnad och lugn ska råda. Det 

faktum att inte bibliotekarierna går och ”tystar ner” högstadieeleverna som agerar på ett mindre 

traditionellt biblioteksvis kan kanske ses som ett försök till en förändring av den stereotypa 

bilden av en bibliotekarie, något jag gärna hade velat följa upp i samtal med personalen men 

som det under studien tyvärr inte fanns tid för. Uppfattningen för mer den traditionella synen 

på biblioteket kommer också i uttryck när en av högstadieeleverna tillslut blev less på sin 

kompis som var högljudd, självupptagen och ignorerade de regler som gäller för eleverna när 

de befinner sig i biblioteket.  
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Tjejen nästan skrek ”ALLTSÅ VI ÄR FAKTISKT I BIBBLAN”, varpå den andra tjejen med hög 

och bestämd röst röt tillbaka ” OCH? JAG BRYR MIG INTE”.  (Fältdagbok)  

Interaktionen mellan dessa två tjejer visar att det finns en medvetenhet om att vissa beteenden 

är mer accepterade på biblioteket medan andra inte hör hemma på platsen.  Den första tjejen 

försökte tillslut att använda sig av bibliotekets tysthetsnorm för att lugna ner sin kompis. 

Klasskompisen uttryckte att hon var medveten om vart hon var men att hon inte brydde sig om 

det, hon agerar som hon vill. I min initiala analys drog jag slutsatsen att: 

Det enhetliga agerandet hos både personal och besökare skvallrar om en etablerad kollektiv fasad 

som involverar hur bibliotekarier och besökare bör agera mot varandra, lokalen samt medierna. 

Det som stör denna kollektiva fasad är högstadieeleverna som inte besöker biblioteket för 

bibliotekets tjänsters skull utan använder biblioteket för där finns den fräschaste toaletten samt bra 

med sittplatser för bekväma raster. Bibliotekarierna agerar i mötet med skolklasser mer 

entusiastiskt och tillmötesgående än de elever som besöker biblioteket under rasterna. Skillnaden 

kan ligga i att bibliotekarierna vet vad som förväntas av dem i mötet med skolklasser, då dessa 

möten innebär utförande av skolbiblioteksverksamhetsuppgifter medan det finns en konflikt eller 

ett glapp i frågan om vilken roll bibliotekarierna ska spela gentemot de högstadieelever som 

använder biblioteket som ett uppehållsrum. (Tidigare version av uppsats) 

Analysen byggde på antaganden och förankrades varken i teori eller tidigare forskning. Det gav 

inte heller en särskilt nyanserad bild av situationen på biblioteket utan var mer ett uttryck för 

min egen förståelse av situationen och hur jag antog att det kunde vara. Det enda som kunde 

sägas grundas på empirin var de olika agerandena som bibliotekarierna hade gentemot eleverna 

från högstadiet kontra mellanstadiet. Slutsatsen att det berodde på att mötena med mellanstadiet 

var organiserad skolbiblioteksverksamhet och därför innebar ett visst agerande kan också 

kopplas till Goffmans teori om ageranden i sociala interaktioner men slutsatsen angående 

högstadieeleverna är rent ”tycke och tänkande” då mitt material inte innehåller någon 

observation av organiserad skolbiblioteksverksamhet för högstadieeleverna eller hur agerandet 

mellan mellanstadieeleverna och bibliotekarierna skulle sett ut om biblioteket var placerat i en 

mellanstadieskola och eleverna haft tillgång till lokalen på deras raster. Jag glömde att ta hänsyn 

till kontexten och jämförde olika typer av elever rakt av, utan större eftertanke.  

Baserat på de iakttagelser som presenterades inledande i delkapitlet menar jag, i 

kontrast till den trångsynta tyckande initiala analysen att det i mångt och mycket verkar finnas 

en överenstämmelse mellan bibliotekariers och användares syn på folkbiblioteket samt det 
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ageranden som utgör studiens material som skulle kunna ses som ett slags bevis eller åtminstone 

tecken som pekar mot att folkbiblioteket kan sägas ha en kollektiv fasad. Denna kollektiva fasad 

innebär vissa förväntningar i fråga om personalens egenskaper som kunniga och hjälpsamma, 

ett bemötande som kännetecknas av välkomnande och snabb service, tjänster i form av boklån 

och programverksamhet framför allt för barn, en atmosfär som är lugn och stilla, samt ett 

mediebestånd där böcker ses som den viktigaste typen (Svensk Biblioteksförening 2011:10). 

Ageranden som uppmanar till upprätthållandet av den kollektiva folkbiblioteksfasaden som 

innebär en tyst och lugn atmosfär är det besökarna från allmänheten samt pedagoger och lärare 

från förskolor och grundskoleklasser som uppmanar genom sina ageranden. Högstadieeleverna 

kan sägas upprätthålla den förståelsen i vissa delar av biblioteket medan helt agera tvärtemot i 

andra delar. Bibliotekarierna bidrar inte heller till upprätthållandet av bilden av biblioteket som 

en plats där absolut tystnad gäller. De talar med normala toner och ger inget intryck av att störas 

av den ljudnivå samt intensitet som ibland uppstår under tider då många högstadieelever 

befinner sig i biblioteket samtidigt.  

 

5.2 Högstadieeleverna på biblioteket  

Vad högstadieeleverna anser att ett folkbibliotek borde vara tas tyvärr inte upp i den tidigare 

forskning som min studie tar utgångspunkt i. Det sättet eleverna använder biblioteket verkar 

främst handla om ett ställe att hänga på rasterna eller för att använda toaletten. Ett fåtal använde 

sig av de mer traditionella bibliotekstjänsterna som lån av böcker eller datorer. En populär 

aktivitet var att låna spelpjäserna till Fia med Knuff, runt vilket många elever stundvis samlas. 

De visar en förståelse för vad det innebär att vara en ”traditionell” biblioteksbesökare, framför 

allt i delar av biblioteket där bibliotekarierna är mer aktiva. I barnavdelningen agerade 

majoriteten av dem tvärtemot hur de uttryckte sig i övriga delar och för att göra saken ännu mer 

komplex så agerade dem endast så under skoltid. De elever som befann sig i biblioteket efter 

skoldagens slut agerade i enighet med övriga besökare oavsett vart i biblioteket de befann sig 

(För mer konkreta exempel se bland annat Återberättelse 3).    

Baserat på återberättelsernas innehåll kom jag fram till att det går att argumentera 

för att barnhörnan, där många av eleverna samlades under lunchrasterna, både är en främre och 

bakre region på en och samma gång för eleverna. Vi börjar med förståelsen för hur barnhörnan 
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fungerar som en bakre region, min initiala analys. Som tidigare nämt är det i många fall så att 

eleverna ofta uppträder lugnt och ”biblioteksvänligt” när dom befinner sig i den större delen av 

biblioteket. De talar med normal eller längre samtalston, följer uppsatta reglerna samt går, inte 

springer. Förutom de regler som finns att läsa på dörren från skolan visar sig också en förståelse 

för normer som att smyga och vara tysta som brukar förknippas med bibliotek. Tydligaste 

exemplet för detta var tillfället när tjejerna med överdrivna smygande rörelser kom in i 

biblioteket och samtidigt hyssjade varandra. Dessa beteenden upphörde däremot att existera, 

för att vara lite dramatisk, eleverna kliv över den osynliga gränsen som alla öppningar till 

barnavdelningen innebar. Som om det vore tjocka isolerade dörrar, inte bara öppningar i väggen 

ändrades beteendena hos eleverna. De blev mer högljudda, bröt mot de skrivna reglerna, i vissa 

fall till och med sprang runt och skrämde varandra. De agerade som om det inte fanns några 

andra i närheten och tar på så sätt över avdelningen. Det blir en bakre region i frågan om att 

inte behöva spela sin roll som biblioteksbesökare på ett accepterat sätt. I barnhörnan kan de 

koppla av från rollen som biblioteksbesökare och på så sätt blir barnhörnan en bakre region. 

Elevernas framträdande i den främre regionen det vill säga övriga delar av biblioteket uppmanar 

till att upprätthålla intrycket av hur en biblioteksbesökare ska vara medan det intrycket i de 

flesta fall inte försöker upprätthållas när eleverna befinner sig i barnhörnan. 

Vidare går det att argumentera för att barnhörnan inte är en bakre region i den 

mån att eleverna helt kan slappna av och lägga av sig sina roller. Trots att de inte agerar i rollen 

som biblioteksbesökare upprätthåller de allra flesta av dem, när de befinner sig i barnhörnan 

under skoltid intrycket av att vara högstadieelever. En bakre region kännetecknas av att den är 

fri från krav och den agerande kan släppa rollen för en stund (Goffman 1959). Barnavdelningen 

innebär inte att högstadieeleven upprätthör med sitt agerande, bara att den roll som prioriteras 

att ageras är den som högstadieelev, inte biblioteksbesökare. Det visar sig extra tydligt om man 

jämför de tonåringar som sitter i barnhörnan av olika anledningar efter skoltid, då agerar dem 

även om de inte är ensamma, mer i enhet med hur de andra biblioteksbesökare agerar vilket 

innebär den totala motsatsen till de beteenden som förekommer på samma plats, av samma 

teammedlemmar tidigare under dagen.  

Högstadieelevernas ageranden kan förklaras av att de under hela sin närvaro i 

biblioteket egentligen kan sägas bolla flera roller samtidigt, framför allt högstadieelev kontra 

biblioteksbesökare. Men också vän, klasskompis, barn till sina föräldrar, flick/pojkvän med 
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flera. Deras framträdanden blir i den mån mer komplexa än övriga individers framträdanden i 

biblioteket då de måste avväga vilken roll de ska spela i första hand. En lösning verkar vara att 

spela biblioteksbesökare när de befinner sig i närheten av bibliotekarierna och 

högstadieelev/klasskompis/osv. i barnboksavdelningen.   

 Min initiala analys var att deras agerande var ett avvikande från den etablerade 

kollektiva fasaden och sociala strukturen som jag menade var typisk för biblioteket. Jag ansåg 

att deras syfte med sina biblioteksbesök, som baserat på deras ignorerande av de uppsatta 

reglerna angående ljudvolym, ljudlösa datorer och telefoner, användandet av hörlurar samt 

inget spring samt att de inte använde bibliotekets ”traditionella” tjänster som boklån eller 

informationssökning. Jag konstaterade initialt att elevernas besök inte stämmer överens med 

biblioteksverksamhetens uppdrag. Mitt argument till att elevernas agerande kunde ses som en 

störning i den sociala interaktionen där alla gemensamt arbetar för ett upprätthållande av 

biblioteket som en lugn plats för boklån baserades på att observationerna visade på att eleverna 

vet hur man förväntas bete sig men att de ignorerade det. Min slutsats var att under skoltid 

krockar bibliotekets syfte med det som elever vill använda bibliotekslokalen till. De var inte på 

biblioteket för att söka information eller böcker för nöjesläsning. De var där för att ha 

någonstans att vara under rasten. Min initiala analys/slutsats grundade sig alltså på att de bröt 

mot de förväntade mönstret och därför var ett problem. Jag knöt an till de farhågor som 

presenterades i rapporten från Kulturrådet (1978) där rädslan för att integrerade bibliotek skulle 

kunna bli ett uppehållsrum för eleverna och därmed vara skadligt för allmänhetens besökare. 

Jag konstaterade dock i min analys att ingen, varken bibliotekarier eller andra besökare verkade 

störa sig på elevernas agerande, att allmänheten skulle skrämmas bort eller bibliotekariernas 

arbetsro försämras antog jag inte stämde.  Den enda som verkade störas av deras beteende var 

jag själv vilket ledde till att:  

Jag testade själv att en dag sätta mig i barnavdelningen innan biblioteket öppnade för att se 

huruvida mitt överskridande av denna gräns skulle reflekteras i elevernas agerande. Det råkade 

vara en lunchtimme som alla elever var så lugna att jag inte märkte hur många som faktiskt satt i 

biblioteket. En viss reaktion fick jag ändå från tre killar med datorer som kom in och bestämde sig 

för att sätta sig i min närhet. De kunde inte se vem jag var när de kom in i biblioteket då de bara 

såg mig bakifrån. Jag antar att de förväntade sig en annan elev från skolan för de blev tvärtysta 

och det gick att utläsa någon sekunds tvekan i deras kroppsspråk innan en av dem bestämde att de 
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ändå kunde sitta där. De pratade också med aningen lägre röster när de väl slagit sig ner än de 

gjort när de kom in. 

Initial kom jag också fram till att det som jag uppfattade som ett överseende eller rent av 

ignorerade från bibliotekariernas håll i frågan om hur eleverna tilläts bryta både de uppsatta 

reglerna samt etablerade normerna för biblioteksbesökare kunde bero på ett taktfullt agerande 

samt ett upprättande av osynliga gränser. Goffman (1959) menar att det ligger i den sociala 

strukturens natur att som utomstående upprätta osynliga barriärer där fysiska gränser inte finns, 

i syftet att inte störa den pågående interaktionen som en själv inte är en del av.  Jag resonerade 

såhär: 

Jag undrar om det inte kan vara så att det som jag tidigare i analysen uppfattat som ett överseende 

eller ignorans från bibliotekariernas håll gentemot eleverna istället kan handla om att 

bibliotekarierna, även om eleverna befinner sig i ”bibliotekets värld”, inte står i någon direkt 

kontakt med eleverna. Om eleverna tar kontakt med bibliotekarierna omvandlas synen på eleven 

från ”högstadieelev” till ”biblioteksbesökare som behöver hjälp”. Så länge eleverna agerar som 

högstadieelever visar bibliotekarierna samt andra besökare eleverna någon slags taktfullhet genom 

att låta en osynlig gräns upprättas i jämnhöjd med barnavdelningen under just lunchtimmarna. Ett 

annat taktfullt beteende som också kan påverka denna gräns är den hänsyn som Goffman menar 

utomstående eller medlemmar från andra team ofta visar när det gäller tillträde till olika regioner. 

Barnhörnan är elevernas region under rasterna och det förstärkts ytterligare genom 

bibliotekariernas frånvaro. (Tidigare version av uppsats) 

Efter den kritiska granskningen av mina initiala analyser kom jag fram till att för att kunna påstå 

något i stil med att elevernas agerande var ett problem krävdes att jag samtalade med 

bibliotekarier och andra besökare om saken samt att den undersökning jag tagit utgångspunkt i 

för att kunna sätta olika individers agerande i jämförelse med rådande attityder inte 

representerade någon under 18 år, vilket medför att jag egentligen borde använt en 

kompletterande källa för att representera deras attityder också. Dessa insikter ledde däremot till 

en helt annan syn på mitt material och min initiala analys. Nämligen att det integrerade folk- 

och skolbiblioteket trots sina många likheter med folkbiblioteken inte är ”renodlade” 

folkbibliotek, de ligger trots allt placerade i skolans lokaler och ska finnas tillgängliga för 

skolans elever. Detta innebär naturligtvis att eleverna kommer att befinna sig i biblioteket 

stundvis och deras besök motiveras inte av samma anledningar som allmänhetens besökare, 

därför kan inte det interagerade folk- och skolbibliotekets struktur jämföras med folkbiblioteket 

på det sättet jag initialt gjorde, att jag gjorde det beror på att jag inte reflekterade över att jag 
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hade en förförståelse som innebar en syn på folkbiblioteksfilialer i form av integrerade folk- 

och skolbibliotek som folkbibliotek, med tillägget att de låg i skolan av rent praktiska skäl. 

 När jag i slutskedet av studiens process insåg det och började analysera 

högstadieelevernas framträdande i ljuset av att biblioteket faktiskt är ett integrerat bibliotek 

samt tog hänsyn till Goffmans teori om att varje möte innebär ett definierande av situationen, 

även om dessa tenderar att institutionaliseras på offentliga platser, innebär ändå varje möte att 

definitionen måste ageras för att bli verklighet (Goffman 1959). Högstadieelevernas agerande 

kan därför mer ses som en avgörande aspekt i den sociala strukturen som skiljer folkbiblioteken 

från de integrerade folk- och skolbiblioteken, eller rent utav deras närvaro och agerande är den 

avgörande skillnaden i om det integrerade folk- och skolbiblioteket för stunden kan 

uppfattas/definieras som endast ett folkbibliotek eller om det för stunden fungerar som ett 

integrerat folk- och skolbibliotek.  

 På samma sätt definieras skolbiblioteksverksamheten först när skolklasser eller 

förskolor, innan ordinarie öppettid, det vill säga före biblioteket kan fungera som ett 

folkbibliotek för allmänheten, besöker bibliotekslokalen i form av inbokade besök. På så sätt 

går det att argumentera för att huruvida det integrerade folk och skolbiblioteket fungerar som 

ett folkbibliotek, skolbibliotek eller integrerat folk och skolbibliotek avgörs av vilka som 

befinner sig på platsen och hur dessa individer agerar när dem väl befinner sig där, den 

gemensamma punkten är att inramningen är densamma samt att bibliotekarierna agerar på ett 

sätt som kan sägas förväntas av just en bibliotekarie medan besökarna avgör vilken typ av 

verksamhet som för tillfället aktualiseras.    

 

5.3 Taktfulla ageranden och splittrade verklighetsuppfattningar 

Att kontrollera intrycket är inte ett soloframträdande, publiken är det andra teamet i 

framträdandet som genom att blunda för misstag eller att hjälpa den agerande på traven om hen 

kommer av sig, visar taktfullhet så som de förväntas av dem (Goffman 1959). Det mest 

träffsäkra exemplet på en taktfull och hjälpsam publik samt en lyhörd skådespelare bevittandes 

under en sagostund. Bibliotekarien kom av sig i sagostundens inledande rutin när hon sjöng den 

vanliga texten till ”I ett hus vid skogens slut”, istället för den omgjorda varianten anpassad till 
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sagostunden. Barnen slutade sjunga före bibliotekarien upptäckt sitt misstag för att påpeka att 

hon sjöng fel och berättade för henne hur sången gick. Tillsammans skrattade dom åt misstaget 

innan de tillsammans sjöng om från början (Fältdagbok, Återberättelse 4 ).  

De allra flesta barnen visade också att de behärskade de förväntningar som fanns 

på dem under själva framträdandet, de satt stilla och lyssnade samt kom med små kommentarer 

vilket var tillåtet att gör, under berättandet av sagan. De vuxna som var där med barnen visade 

däremot i flera fall en betydligt sämre förståelse för vad det innebär att vara publik. Det förekom 

småprat under hela sagostunden vilket jag som observatör reagerade på även om det inte 

verkade påverka barnens förmåga att lyssna eller bibliotekariens förmåga att sagoberätta. Det 

går att argumentera för att det framför allt var barnen som och bibliotekarien som agerade 

tillsammans i formandet av sagostunden då bibliotekariens uppträdande var riktat mot barnen, 

inte de vuxna. Goffman menar dock att alla som befinner sig på den avgränsade platsen är med 

och påverkar situationen genom sitt agerande.  

Om de vuxna inte ville vara en del av sagostunden men ändå befinna sig på platsen 

skulle det, enligt Goffmans teori om sociala strukturer, socialt accepterande beteendet vara att 

agera på ett sätt som inte stör framträdandet. Det fanns också några barn som inte ville ta del 

av framträdandet, de visade större förståelse för platsens förväntande agerande då de istället 

valde att lämna rummet och läsa böcker på andra sidan skynket, den vuxna som kommit 

tillsammans med de två ointresserade barnen valde att ändå sitta kvar inne i programrummet 

och småprata. Något som skulle kunna uppfattas som en störning då programverksamheten 

riktade sig till barnen och just denna vuxnas två barn ville inte ens vara delaktiga utan bestämde 

sig för avlägsna sig från rummet. I de andra fallen då barn och vuxna besökt biblioteket 

tillsammans är det vanliga mönstret att barn och vuxna rör sig tillsammans i lokalen medan 

denna man valde att sitta kvar och, enligt mig, innebära en störning som var helt onödig.  

Precis som i tidigare delar av analysen återkommer vi här till att det delvis handlar om att min 

verklighetsuppfattning utsätts för störningar, i det här fallet i form av småpratade föräldrar. 

Däremot grundar jag denna irritation på Goffmans teori om att de allra flesta av oss vet vad det 

innebär att vara en publik i den traditionella meningen i form av åskådare till ett skådespel, 

sagostunden liknar i sin utformning ett slags uppträdande, därav förväntande jag mig att, 

speciellt då alla barnen oavsett ålder visste hur man agerar i en sådan situation, de vuxna skulle 
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föregå med gott exempel. Själva sagostunden varar inte mer än 15-20 minuter och därefter är 

det fritt fram att tala med vem man vill.  

Jag är medveten om att detta också är en värderingsfråga men samtidigt tydliggör 

alla mina misstag i form av misslyckat distanserande från mina egna förförståelse och min egen 

uppfattning av situationerna, Goffmans teori på ett tydligt sätt. Jag förväntar mig ett visst 

beteende av människorna runt omkring på i olika situationer på biblioteket och agerar utifrån 

dessa förväntningar själv. När någon agerar utifrån andra värderingar krockar min uppfattning 

av verkligheten med någon annans och jag tvingas att agera utifrån denna nya förståelse för att 

definiera situationen jag befinner mig i. För att tydliggöra hur vi bollar olika roller och hela 

tiden överväger våra ageranden på olika platser vill jag ge ytterligare ett exempel med mig själv 

som huvudperson: 

Kvinnan var där för att hämta en bok från reservationshyllan, hon förvirrades av att det stod flera 

böcker med samma titel på hyllan och frågade bibliotekarien hur hon skulle veta vilken som var 

hennes. Svaret hon fick var att vissa har koll på sitt lånekortsnummer men att det inte är något 

måste, om kvinnan tagit fel bok kommer automaten säga ifrån för det går inte att låna någon annans 

bok. Jag övervägde att resa på mig och berätta för henne att låntagarnumret stod högst upp i sms:et 

som hon fått som säger att reservationen finns att hämta. Jag avstod från att göra det, mitt 

inflickande hade kunnat uppfattas som tjuvlyssnade, vilket var precis vad jag gjorde men inte vad 

jag gav ett intryck av att göra. 

I scenariot ovan hindrade jag impulsen att tala om för henne hur hon kunde ta reda på det på 

grund av den roll jag förväntade mig att andra förväntade sig att jag hade under mitt besök, 

nämligen en besökare som pluggar i ett hörn av biblioteket. Andra besökare tjuvlyssnar inte 

och lägger sig inte i en konversation som hon inte blivit inbjuden till. Jag valde därför att 

taktfullt sitta kvar och tillsynes ägna min dator all min uppmärksamhet.  

  



 
 

    

 

 
 

45 
 

6. Sammanfattning och Slutsats  

I likhet med Brian Quinns (2005) artikel är denna studie ett försök att applicera Goffmans 

dramaturgiska perspektiv på en biblioteksverksamhet för att belysa den sociala strukturen som 

formas i mötet mellan individer varje gång de befinner sig i närhet av varandra. Mitt syfte var 

att tydliggöra denna sociala struktur av verksamheten och jämföra den med de olika attityder 

och förväntningar som finns kring bibliotekets uppdrag och bibliotekariens roll. 

Studien visar på hur framträdanden som sker på det integrerade folk- och 

skolbiblioteket präglas i mångt och mycket av attityder och förståelser som ser biblioteket ur 

ett mer traditionellt perspektiv där viktiga aspekter är kunnig personal, en välkomnande och 

lugn atmosfär med fokus på tryckta böcker. Denna traditionella syn på biblioteket presenteras 

i en undersökning Olika syn på saken (2011) men uttrycks också genom människor ageranden 

när de befinner sig på biblioteket. Besökarna från allmänheten har ett fokus på skönlitteratur 

och lån. Föräldrar lärare och pedagoger uppmanar elever och barn att minnas att de befinner sig 

på biblioteket och därför bör vara lugna och tysta samt fokusera på att leta böcker de vill låna. 

Bibliotekarierna agerar på ett välkomnande sätt gentemot besökarna och hjälper till så gott de 

kan, vanligtvis kräver deras roll inget större dramatiserande av den roll besökarna verkar 

förvänta sig att bibliotekarierollen innebär. Det som påverkar det integrerade folk- och 

skolbibliotekets sociala struktur och därmed också skiljer sig från de attityder som 

undersökningen tagit utgångspunkt i är skolbiblioteksaspekten av verksamheten, eller snarare 

högstadieelevernas agerande i biblioteket under skoldagen. De använder inte biblioteket i den 

mer traditionella meningen för att låna böcker eller ha en tyst studieplats. Deras agerande 

påverkas delvis av vart i biblioteket de befinner sig, framför allt i barnavdelningen agerar dem 

i motstridighet till det förväntade biblioteksbesökarbeteendet som de trots allt visar att det har 

en förståelse för, även om det sker genom parodiliknande beteenden och överdriva rörelser.  

Studiens styrka ligger i att den belyser hur högstadieelevers agerande under 

skoltid strider mot de förväntade beteendena associerade med folkbibliotek men att det är just 

dessa ageranden som är det avgörande i skillnaden mellan den sociala strukturen och de 

framträdanden som formar folkbiblioteket samt det integrerade folk- och skolbiblioteket. Det 

integrerade folk- och skolbiblioteket kan inte ses som ”ett folkbibliotek beläget i en 

skolbyggnad”, hänsyn måste tas till att verksamheten har fler syften och besökare än det vanliga 
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folkbiblioteket, något som jag aldrig egentligen ägnat en tanke förut. Vilket också visade sig i 

mina initiala analyser då jag såg högstadieelevernas agerande som ett problem.  Genom 

applicerandet av det dramaturgiska perspektivet har ljus kastats över aspekter som kanske inte 

ägnats någon större uppmärksamhet tidigare, nämligen hur vissa grupper av besökares 

beteenden skiljer sig från andras på ett omfattande sätt vilket skulle kunna innebära att forskning 

och undersökningar av integrerade folk- och skolbibliotek skulle kunna dra nytta av att faktiskt 

särskilja de integrerade biblioteken från ”renodlade” biblioteksverksamheter.  

 

6.1 Slutsats  

Slutsatsen är att det integrerade folk- och skolbiblioteket skiljer sig i sin sociala struktur på 

några avgörande punkter från ”rena” folkbibliotek. Därför har det i slutändan visat sig aningen 

bristfälligt att ta utgångspunkt i en undersökning som inte inkluderat den integrerade folk- och 

skolbiblioteksverksamheten. Mina initiala analyser visar dock på hur lätt det är att bortse från 

vissa aspekter av en verksamhet och enbart agera och reagera utifrån sin egen 

verklighetsuppfattning. Genom användandet av det dramaturgiska perspektivet lyfts viktiga 

aspekter av den sociala strukturen fram i ljuset och även om det finns mycket kvar att önska av 

undersökningen har den fyllt sitt syfte i den mån att det dramaturgiska perspektivet har 

applicerats på det integrerade folk- och skolbiblioteket för att belysa aspekter som kanske tas 

för givna eller glöms bort. Denna studie lyfter framför allt fram högstadieelevernas roll i 

skapandet av den sociala strukturen på det integrerade folk och skolbiblioteket.  
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7. Avslutande reflektioner 

Initialt analyserade jag mitt material utifrån en mer traditionell syn på vad biblioteket är, jag 

distanserade inte mig från mina egna åsikter och upplevelser under fältarbetet utan lät mig 

förblindas av en viss irritation på den ljudnivå och det spring som stundvis var bibliotekets 

atmosfär. Denna irritation och oförmåga att distansera mig ledde till initiala slutsatser som att 

biblioteket har en fungerande fasad i frågan om hur bibliotekarier och besökare från 

allmänheten interagerar med varandra men att denna fasad kantstötts av elevernas närvaro. Jag 

talade i min ursprungliga text om högstadieelevernas agerande som ett problem, något som 

gång på gång saboterade det verklighetsintryck jag förväntade mig att bibliotekarierna och 

andra besökare agerade för att upprätthålla.  Efter lite distans från fältet och feedback på min 

text, samt en egen noga granskning av vad jag skrivit insåg jag hur ofattbart småsint och 

trångsynt jag varit i min analys. Jag hade gjort precis tvärtemot det jag velat göra. Jag ville 

undersöka om och i sådana fall hur, agerandet hos besökare och bibliotekarier uttryckte de 

attityder och förväntningar tidigare undersökningar kommit fram till finns angående 

bibliotekets uppdrag. Det jag gjorde initialt var att leta efter allt som pekade på en likhet och 

allt som skiljde sig såg jag som ett problem, ett hot mot den etablerade bilden. Jag stirrade mig 

blind på att det integrerade folk- och skolbiblioteken faller in under kategorin folkbibliotek i 

den nationella biblioteksstrategin och jag hade aldrig riktigt noterat att ”yngre” i Olika syn på 

saken menade 18-35 åringar, med andra ord saknades attityder för alla yngre än 18 år vilket 

innebär att jag inte kunnat undersöka hur högstadieeleverna samt barnen agerat i förhållande 

till en attityd utryckt av jämnåriga, utan endast kunnat jämföra deras agerande mot attityder 

uttryckta av äldre.  

Framför allt högstadieelevernas agerande menade jag krockade med den 

uppfattning som uttrycks i utredningen och då jag tog utgångspunkt i den utan att egentligen 

reflektera över dess begräsningar begränsades även min analys. Under större delarna av 

analysarbetet tog jag inte heller hänsyn till att den verksamhet jag faktiskt undersökt var ett 

integrerat folk- och skolbibliotek som även om det statistiskt sett behandlas som en typ av 

folkbibliotek, ändå är beläget i en skola samt har ett skolbiblioteksuppdrag som påverkar deras 

grunduppdrag. Det kan verka lustigt att den aspekten glömdes bort, då jag ägnade tid i början 

av examensarbetet åt att definiera vad som menas med ett integrerat folk och skolbibliotek. 
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Ärligt talat var jag så fokuserad på att undersöka mitt material utifrån Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och försöka jämföra det med de attityder som lyfts fram i tidigare forskning att det 

faktum att mitt material innefattade en aspekt som inte utgångspunkten gjort föll i skymundan. 

Högstadieelevernas agerande blev till ett problem i mina ögon. ”Dom var ju inte där för att låna 

böcker eller söka information, de skapade stundvis en ’stökig’ atmosfär och ’det värsta av allt’ 

var att bibliotekarierna verkade tillåta det” (Fältdagbok).  

 I slutskedet insåg jag ändå mina misstag och utifrån dessa två insikter återvände 

jag till min analys för att ”göra om och göra rätt”. Den initiala analysens största svaghet var att 

den såg vissa typer av ageranden som problem, dessa problem var egentligen baserade på mina 

egna åsikter som jag sedan stödde mig teoretiskt på då jag menade att de bröt mot det förväntade 

mönstret. Den initiala analysen glömde däremot att ta hänsyn till en viktig del av det 

dramaturgiska perspektivets grunddelar, nämligen att definitionen av situationen skapas i varje 

enskilt möte, även om det ofta på platser där mötet sker regelbundet skapas en fasad som innebär 

ett förväntat agerande (Goffman 1959). Då ingen annan verkade reagera nämnvärt på elevernas 

agerande måste jag anta att deras beteende snarare utgör en del av den sociala strukturen som 

formar, åtminstone studiens, integrerade folk- och skolbibliotek. Jag hade, som tidigare nämnt, 

velat följa upp mina tolkningar av den sociala strukturen genom både intervjuer med 

bibliotekarierna och gärna med några elever för att få en inblick i deras förståelse och attityder 

kring biblioteket. Även några kortare observationer på andra integrerade folk -och skolbibliotek 

hade varit ett sätt att testa mina tolkningar av det integrerade folk- och skolbibliotekets sociala 

struktur och på så sätt kunna stärka eller stryka mina slutsatser.  

Tyvärr, på grund av bristande planering där ingen hänsyn tagits till sjukdomar, 

underskattande av hur mycket tid ett tillfälles fältanteckningar tar att renskriva samt alldeles för 

många dagar som ägnades åt att gräva ner mig i Goffmans teorier för att gång på gång försöka 

sammanfatta den kortare och mer begripligt, fanns ingen tid för varken intervjuer eller 

kompletterande observationer. De slutsatser som studien presenteras bör därför ses mer som ett 

försök att lyfta fram delar som skulle kunna vara viktiga aspekter i den sociala strukturen på 

det integrerade folk- och skolbiblioteket. Användandet av det dramaturgiska perspektivet kan, 

precis som Quinn (2005) och Cherry & Calverts 2012 (2012) argumenterar för, användas för 

att belysa aspekter av hur bibliotekarier och besökare agerar för att upprätthålla en viss typ av 

verklighetsbild av det integrerade folk och skolbiblioteket. Perspektivet har framför allt varit 



 
 

    

 

 
 

49 
 

fruktbart i frågan om hur det går att förstå, framför allt, högstadieelevernas ageranden i 

biblioteket. Genom att applicera regionbegrepp kontra olika roller som innebär olika ageranden 

kastas ljus över de sociala strukturernas komplexitet samt att det kanske trots allt är dags att 

separera de integrerade folk- och skolbiblioteken från folkbiblioteket i frågan om attityder. Nu 

visade en andra analys att just studiens integrerade folk- och skolbibliotek verkade ha en 

fungerande fasad där framträdanden sker i enighet för att upprätthålla en viss verklighetsbild.  

Den verklighetsbild som upprätthålls i ett framträdande är enligt Goffman (1959) 

inte den enda verkligheten utan individerna som agerar kan distansera sig så pass mycket från 

sina roller för att se andra verklighetsbilder, vilket också är en viktigt förmåga när observationen 

används som datainsamlingsmetod. I det första skedet var jag så inne i hur jag upplevde 

biblioteket när jag befann mig på plats i rollen som observatör att jag inte då kunde distansera 

mig från min egen förförståelse och mina egna känslor vilket ledde till att högstadieelevernas 

agerande krossade min uppfattning om vad ett bibliotek bör användas för och hur alla besökare, 

avsett om de går på skolan eller kommer utifrån bör agera. När jag sedan fick möjlighet att 

distansera mig från biblioteket och mer kritiskt granska min egen text insåg jag att jag 

känslomässigt (re)agerat utifrån min egen verklighetsbild och därmed blivit obekväm då en 

annan verklighetsbild formats i möten jag inte var en direkt del av men ändå kunnat iaktta. 

Tyvärr kom denna insikt väldigt sent i forskningsprocessen vilket har gjort att dessa insikter 

inte kunnat följas upp. Tack vare Goffmans dramaturgiska perspektiv och kommentarer från 

klasskompisar och lärare insåg jag ändå mina misstag i tid nog att återvända till min analys och 

förhoppningsvis kunnat presentera en slutsats lite mer nyanserad än den initiala som var färgad 

av frustration över en för mig ”krossad” verklighetsuppfattning av biblioteket.   
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Bilaga 1 Återberättelser  

 

Återberättelse 1. När ingenting utöver det vanliga händer  

Mitt på dagen  

Det var tyst i biblioteket, jag kom dit precis när det öppnat och det var dags för det andra 

observationstillfället. Jag småpratade med bibliotekarien, några tjejer kom in i biblioteket strax 

efter mig. Dom fnittrade och hyssjade varandra och försvann in i barnavdelningen men kom 

strax ut igen. Dom ställde sig lite snett bakom bibliotekarien och fingrade på en påse i 

reservationshyllan. Dom ursäktade sig och sa visst kan man låna dom här? Bibliotekarien vände 

sig om och svarade att det gick bra. Dom smög iväg till barnavdelningen igen och började spela 

fia med knuff. Jag avrundade samtalet med bibliotekarien och bestämde mig för att sitta i en 

fåtölj mitt i biblioteket. Jag hade vid detta första tillfälle ingen tanke på att det gick hänga av 

sig ytterkläderna i kapprummet så jag hängde kappan över fåtöljsryggen, lade väskan på golvet 

bredvid mig, tog upp datorn och slog mig ned. Jag noterade att från den plats jag satt kunde jag 

höra vad som hände i större delen av biblioteket men kunde bara se ingången, 

utlåningsautomaten samt disken men tänkte att som första tillfälle kunde det vara en bra 

placering.  

Tjejerna som bad om att få låna Fia med knuffpjäserna har börjat spela och de 

som tidigare smög och hyssjade varandra var nu högljudda, på gränsen till gapiga. Två av dem 

verkade stå varandra lite närmare, jag såg dem inte men sättet de talade till varandra skvallrade 

om någon intern hierarki. Förutom hetsiga diskussioner om regler anklagade en av dem någon 

av de andra för fusk, den tredje tjejen stod på den anklagade tjejens sida.  

 Fler elever kom in i barnavdelningen, de flesta passerade bakom mig, genom den 

närmaste öppningen från skolingången. Ljudvolymen ökades allt eftersom minuterna tickade 

iväg. En större grupp tjejer kom in och samlades runt datorerna bara någon meter från där jag 

satt. Jag var glad över att ha valt datorn som anteckningsmetod då den hjälpte mig skapa ett 

intryck av att bara vara någon som satt och pluggade. Tjejerna verkade inte lägga någon större 

vikt vid min närvaro trots att jag mer eller mindre satt i utkanten av deras grupp även om jag 
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avskärmades genom deras ryggar. En av tjejerna bar på en bok, vilket jag noterade med ett 

leende. Hon var den första elev jag sett använda biblioteket som ett bibliotek. Jag hörde hur 

tjejerna som spelade Fia med knuff också använde sina telefoner för fota och spela in videos. 

En skulle skickas till en av tjejernas föräldrar. Tillslut, efter en lång stund var det någon tjej 

som befanns sig i barnavdelningen som fick nog av ljudnivån och allt spring. Hon nästan skrek 

VI ÄR FAKTISKT I BIBBLAN! Den respons hon får är ett högt, avisande och bestämt OCH?! 

JAG BRYR MIG INTE, från en annan tjej. Det är omöjligt för mig att se vilka som säger vad 

utan att ställa mig upp och gå in dit och be dem klargöra det för mig. Jag satt alltså kvar och 

antecknade vad jag kunde höra och se från den plats jag satt.   

 Förmiddagarna kännetecknades av detta mönster, relativt högljudda 

högstadieelever som lade beslag på barnavdelningen under sina lunchraster, inga regler verkade 

gälla då. Det talades sällan med röster i normal samtalston, det var alltid ljud från datorer och 

mobiler, det kunde springas och skrämmas, jagas och överraskas. De elever som befann sig i 

övriga delar av biblioteket var ofta lugnare än de som använde sig av barnavdelningen, några 

gånger såg jag hur någon enstaka elev lånande eller lämnade böcker, ibland strosade någon 

bland hyllorna. Det vanligaste verkade vara att de ville ha någonstans att hänga eller så använde 

de toaletten. Under dessa timmar såg jag sällan bibliotekarierna i barnboksavdelningen, de 

verkade inte ägna någon större uppmärksamhet alls åt eleverna om inte eleverna tog kontakt 

med bibliotekarierna, då fick de samma behandling som andra besökare. Glada, trevliga och 

hjälpsamma bibliotekarier. 

 Under bibliotekets första två öppna timmar upplevde jag att det var mindre vanligt 

med besökare från allmänheten. De som besökte biblioteket då hade också en tendens göra det 

utan att göra så mycket väsen av sig. Vanligtvis kom besökarna in, hejade, utförde sina ärenden. 

Om det handlade om att hämta en reserverad bok eller bara återlämna var det ibland så jag 

knappt hann uppfatta deras närvaro innan de var på väg ut igen. Några kom in och tittade en 

längre stund bland hyllorna, dessa besökare hade ofta någon fråga angående en bok som ledde 

till en stunds småprat mellan besökare och bibliotekarie, dessa småprat handlande nästan 

uteslutande om ytliga, till synes, meningslösa ämnen. En kvinna pratade dessutom väldigt lågt 

medan hon fick hjälp men betydligt högre när samtalet kom in på hur fantastiskt det är med 

biblioteken och att de fortfarande fungerar. Bibliotekarierna höll med om att ”Ja speciellt idag 

när inget längre är gratis”.  
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En förmiddag skiljde sig från de övriga, klockan slog elva och biblioteket var tyst. De enda som 

rörde sig var bibliotekarien och en praktikant. Under bibliotekets första tjugo öppna minuter 

var det bara en elev som kom för att använda toaletten. Den första besökaren var en kvinna, 

född 1939, hon var pigg i sitt sätt och jag överraskades när jag hörde hennes ålder. Om det inte 

vore för att hon behövde hjälp och därför uppgav sitt personnummer hade jag nog bara beskrivit 

henne som en äldre kvinna, i övre sextioårsåldern. Hon var munter och skulle låna en bok från 

reservationshyllan men hade glömt vad författaren hette, Jansson hade hon för sig men ingen 

bok fanns där på Jansson. Bibliotekarien hjälpte kvinnan vid disken istället och det visade sig 

att Jan var författarens förnamn. Bibliotekarien erbjöd sig låna ut över disk istället för att 

kvinnans skulle behöva låna i automaterna. Kvinnan sa då att det är så smidigt och lätt att göra 

det själv. Mötet mellan dem väcker en tanke hos mig om hur lätt det är att förminska äldre 

människors förmåga. Bibliotekarien sa då att hon fortfarande hade uppe kvinnans 

låntagarinformation på skärmen så hon behövde bara scanna boken så skulle det vara klart. 

Kvinnan gick då med på att låta henne göra lånet men avslutade med att åter säga att det trots 

allt är väldigt smidigt med automaterna.  

 Den förmiddagen var konstigt lugn, jag satte mig i en fåtölj i bilderbokshörnan 

för att se vad som hände om någon utomstående befann sig i barnavdelningen när eleverna kom 

dit för rast. Tiden sniglade sig fram, jag hörde röster från skolingången. Ingen kom in i 

barnavdelningen. Jag klev upp och hämtade en bok på Astrid Lindgrenhyllan samtidigt som jag 

försökte lokalisera eleverna, jag varken såg eller hörde dem. Jag återvände till fåtöljen med 

novellsamlingen Nils Karlsson Pyssling och läste två noveller. Vid kvart i tolv kom två tjejer, 

att döma av deras ansiktsdrag, från årskurs sju och satte sig bakom mig i bordet med fiabrädan. 

De började spela. Fler elever, också troligtvis sjuor, kommer till biblioteket och sätter sig i 

programrummet, alla talar med dämpade röster och går lugnt. Bibliotekarierna jobbade på med 

sitt utan att interagera med eleverna. Ljudet av den kastande tärningen som träffar bordet men 

korta mellanrum blandas med dämpade röster, fler elever kommer och sätter sig i 

programrummet. Varken skrik, skratt eller ljud från datorer och telefoner hördes.  

Min mage kurrade men jag ville stanna ett tag till. Tre killar kom in i 

bilderbokshörnan, de tvekade någon sekund innan de satte sig runt bordet som stod placerat 

mittemot den fåtölj jag satt i. De hade med sig varsin dator och snackade om att starta ett game, 

de diskuterade nicknames och irriterade sig på dom som hade allt för långa och konstiga sådana. 
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En av killarna lade upp fötterna på bordet. Min mage kurrade igen, klockan hade passerat tolv 

och om drygt två timmar skulle jag åter till biblioteket för att observera en programverksamhet. 

Jag klev upp ur fåtöljen och ställde tillbaka boken jag läst, på väg till kapprummet slås jag av 

hur många elever som befinner sig i de övriga delar av biblioteket. Stämningen var lugn och 

dämpad och jag hade inte den blekaste aning om att så många befanns sig i lokalen. Jag tänkte 

samtidigt som jag klädde mig och lämnade biblioteket att det kanske beror på vilken årskurs 

som har rast, vilken stämning som skapas i biblioteket. Denna lunch upplevde jag inte alls 

känslan av ett uppehållsrum som tidigare förmiddagar. Idag hade det känts som ett välbesökt 

bibliotek.  

  

Eftermiddag  

Eftermiddagarna på biblioteket var lugna, besökare lånande och lämnade böcker, växlade några 

ord med bibliotekarierna. Eleverna var betydligt lugnare när de besökte biblioteket efter 

klockan två på dagarna. Jag hörde några gånger hur besökare och bibliotekarier småpratade om 

det lugn som rådde på eftermiddagarna och den verkade vara den vanligaste tiden då det var 

riktigt lugnt, mellan tre och fem. Då skolan slutat eller var inne på sista lektionen och innan 

fotbollsträningar och andra kvällsaktiviteter började. Jag använde själv biblioteket några gånger 

under dessa tider som plats för skrivandet av just den anledningen, lugnet mellan tre och fem. 

Bibliotekarierna arbetade på med sina uppgifter och jag kunde nästa uppleva ett större lugn och 

tystnad där än hemma. Jag brukade sitta utom synhåll för disken men kunde ändå höra de samtal 

som fördes mellan besökare och bibliotekarie. De besökare som kom in var ofta ensamma och 

om de kom i par delade de vanligtvis på sig under själva besöket för att på varsitt håll leta vad 

de sökte.   

En eftermiddag råkade jag höra en besökare fråga om den nya möbleringen, vad 

tanken med den var eftersom han själv upplevde att barnavdelningen varit mysigare förut, även 

om det såklart fungerade såhär som han skyndade sig att tillägga. Bibliotekarien förklarade att 

de behövde en plats för programverksamhet, det fanns som ingen plats för det med den gamla 

möbleringen. Det gick att ana ett ton av missnöjde i sättet hon talade om den nya möbleringen, 

hon verkade hålla med besökaren om att den nya barnhörnan inte levde upp till den gamla. 

Samtidigt som hon tillade att möbleringen än är ny och det ska utvärderas. Jag kunde inte låta 
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bli att hålla med henne, jag tänkte på den rädsla som uttryckts i utredningen från 70-talet om att 

en integrering skulle ske på de vuxnas bekostnad och tänkte att här skulle dom varit nöjda på 

70-talet, de vuxnas programverksamhet prioriteras över barnen. Jag kände själv att jag var lite 

hård i tanken, inget av barnboksbeståndet har försvunnit eller getts mindre yta. Det har bara 

getts en annan yta som inte möblerats på samma sätt och därmed inte ger samma intryck av att 

vara ett lika välplanerat rum för barnen. Det var bara det att när jag hörde att det under 

sommaren skulle möbleras om var jag positiv och förväntansfull och även om ugndomshörnan 

överträffar den gamla upplevde jag första gången jag såg den nya barnhörnan jag att den fått en 

rejäl smäll som för mig i min roll som privatperson inte kan motiveras av behovet av ett 

programrum. Tanken slog mig när jag lyssnade på bibliotekarien och besökarens samtal att 

denna ommöblering skulle kunna ses som en anpassning eller ett steg mot det mer moderna 

biblioteket som presenteras i Olika syn på saken där bibliotekarier och besökares åsikter skiljer 

sig åt i frågan. Det samtalet jag råkade höra den där eftermiddagen pekar mot att inte alla 

bibliotekarier är lika peppade på denna typ av förändring. 

 

Kväll 

Första kvällen jag besökte biblioteket var samma dag som den första lunchobservationen ägt 

rum. Stämningen var en helt annan, det var tystare och lugnare. Jag valde samma fåtölj mitt i 

biblioteket för jag tänkte att den trots allt inte var så dåligt placerad då den gav mig sikt över 

ingången, speciellt nu när skolingången bakom mig var låst, disken, nyhetshyllan, 

tidningshyllan, datorerna och utlåningsautomaterna. Det var dessutom så tyst att det mest troligt 

skulle gå att höra om någon pratade i normal samtalston var som helst i biblioteket. 

Bibliotekarien som jobbad hälsade på mig och småpratade med mig medan hon ställde upp 

böcker i barnavdelningen, jag gjorde precis som tidigare på dagen och hängde jackan över 

fåtöljen, väskan på golvet och datorn i knäet. Klockan var en stund efter sex, det satt en yngre 

flicka i fåtöljen i bilderbokshörnan och läste. Bibliotekarien slog sig ner vid disken efter tömt 

vagnen som hon höll på med när jag kom.  

En äldre man kom in, bibliotekarien hälsade och han hälsade tillbaka. Han 

stannade upp vid nyhetshyllan, bläddrade i böcker, kände på dem och såg ut att läsa 

baksidestexter. Bibliotekarien gick runt, med hög fart och bestämda steg, smånynnandes och 
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pratade med sig själv emellanåt medan hon satte upp något på anslagstavlorna och på vägen 

tillbaka stannade hon upp vid mannen för att berätta att boken han höll i var ett snabblån. Han 

frågade vad det innebar och hon förklarade, i slutet lade hon till att boken var ett riktigt guldkorn 

och dessutom mycket populär. Hon rekommenderade honom att passa på och låna den, sedan 

gick hon till disken igen. Mannen tittade vidare bland böckerna men lägger bort boken dom 

pratade om. Han gick runt och tittade på flera hyllor och stannade tillslut upp vid snurrhyllorna 

med dvd-filmer och ljudböcker. Jag kände mig utsatt där jag satt med min dator och antecknade 

allt som hände runt omkring mig, som om mannen skulle läsa det jag skrev och förstå vad jag 

höll på med och avslöja min hemlighet. För säkerhetens skull öppnade jag ett extra dokument 

som jag låtsades läsa medan han stod bakom mig samtidigt som jag försökte minnas vad som 

hände runt omkring mig.  

 Det var en lugn med jämn ström besökare, bibliotekarien tittade upp och försökte 

hälsa på alla som kom in. Jag noterade att besökarna hade en tendens att stanna längre på 

kvällarna än de som besökte biblioteket på dagarna. När den äldre mannen stod i 

uttagningsautomaten kom en kvinna in. Bibliotekarien hälsade på henne och det gjorde den 

äldre mannen med. Kvinnan svarar dem båda men verkade lite överraskad över mannens 

hälsning. Kvinnan var där för att hämta en bok från reservationshyllan, hon förvirrades av att 

det stod flera böcker med samma titel på hyllan och frågade bibliotekarien hur hon skulle veta 

vilken som var hennes. Svaret hon fick var att vissa har koll på sitt lånekortsnummer men att 

det inte är något måste, om kvinnan tagit fel bok kommer automaten säga ifrån för det går inte 

att låna någon annans bok. Jag övervägde att resa på mig och berätta för henne att 

låntagarnumret stod högst upp i sms:et som hon fått som säger att reservationen finns att hämta. 

Jag avstod från att göra det, mitt inflickande hade kunnat uppfattas som tjuvlyssnade, vilket var 

precis vad jag gjorde men inte vad jag gav ett intryck av att göra.   

 Den kvällen liksom de andra kvällarna jag observerade kännetecknades av lugn 

och ganska långsam stämning men som ändå innebar många besökare. Det kunde vara 

barnfamiljer, äldre och medelålders. Inga tonåringar syntes till de kvällar jag besökte 

biblioteket. Samtalen med bibliotekarien tydde ofta på närmare relationer eller åtminstone 

bekantskap mellan besökaren och bibliotekarien. Det kunde samtalas om familjemedlemmar, 

tycke och smak, boktips som mer blev korta utbyten av erfarenheter av olika böcker, författare 

och reaktioner. Samtalen hade en mer personlig karaktär än de jag kunde höra dagtid. 
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Tidningshyllan besöks mest flitigt under kvällarna medan barnbokshörnan faktiskt användes av 

barnfamiljerna, inte högstadieelever. Det verkade inte finnas någon stress hos besökarna de gav 

sig själva tid att titta bland hyllorna eller sitta ned en längre stund och läsa någon tidning.  

 

Återberättelse 2. Innan biblioteket öppnar 

En kall vintermorgon i början av december blev jag erbjuden att besöka biblioteket före den 

ordinarie öppettiden. Det råkade vara så att det var före klockan elva på förmiddagarna som den 

inplanerade skolbiblioteksverksamheten skedde. Den morgonen väntande ett fullspäckat 

schema som skulle visa sig vara ännu mer intensivt än bibliotekarierna på förhand förväntade 

sig. Jag hade blivit informerad om att förskolan skulle komma och byta böcker denna morgon, 

kvart över nio närmare bestämt. Hon som informerade mig om detta var lite osäker på hur 

mycket det kunde ge mig då det ofta bara var någon ur personalen på förskolan som kom på 

dessa besök, samtidigt som hon sa det insåg hon att det ändå innebär ett möte och ett socialt 

samspel så om jag ville var jag välkommen. Jag hade bestämt mig för att ta tillfället i akt, lite 

stressad småsprang jag den sista vägen över skolgården den morgonen, jag hade blivit lite sen 

hemifrån. När jag svängde runt hörnet till biblioteksingången såg jag hur en lång rad av barn 

med pedagoger kom gåendes mot biblioteket. Jag tänkte att det här blir ju intressant, vilken tur 

jag kom hit! Jag höll upp dörren åt barnen och gick tillsammans med dem in i kapprummet där 

jag hängde av mig jackan och snabbt avlägsnade mig för att ge plats åt allt fler barn som kom 

snubblandes in.  

Jag gick ut och presenterade mig för en bibliotekarie jag inte kände igen sedan 

tidigare, sedan gick jag runt och tittade lite på hyllorna medan barnen tog av sig ytterkläderna i 

en rasande fart innan de sprang in i bilderbokshörnan där några pedagoger befann sig. Två 

pedagoger återlämnade IKEA-kasse efter IKEA-kasse med böcker. Jag slog mig ned mitt i 

barnhörnan på en stol vid ett litet bord i anslutning till del med kapitel och faktaböcker men väl 

inom syn och hörhåll för den plats där förskolan befann sig. Jag presenterade mig aldrig för 

pedagogerna utan försökte lite diskret göra små anteckningar i mitt block och inte känna mig 

allt för besvärad över situationen. Förskolans besök leddes helt av personalen från förskolan, 

bibliotekarierna hjälpte till när de blev tillfrågade. Barnen valde ut böcker som de först måste 
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ha bläddrat i och sedan visat upp för en pedagog innan den fick läggas ner i en av IKEA-

kassarna. Draperiet till programrummet var delvis öppet under början av förskolans besök. 

Någon gång, jag vet inte exakt när, gick en av bibliotekarierna och drog igen det helt. Ett av 

barnen undrade vad han gjorde och han svarade att det ska komma lite större barn om en stund 

som skulle var där inne. Bibliotekarien fick sedan lov att upprepa informationen till en av 

pedagogerna som verkat snappat upp frasen äldre barn. När bibliotekarien gått därifrån frågade 

en av de andra pedagogerna vad han sagt, den första pedagogen svarade nästa lite bestört att 

han sa att det kommer en massa äldre barn klockan tio! Pedagogerna växlade några svårtydda 

blickar mellan varandra.  

Tiden gick och kassarna fylldes mer och mer. Pedagogerna bestämde vad som var 

passande att låna eller inte. Pekböcker, eller bäbisböcker som pedagogerna kallade dem var inte 

något att låna, det var ju för bäbisar! Pedagogerna undrade om det verkligen inte fanns fler 

barnböcker någonstans, bibliotekarierna svarade att det mesta är utlånat och att det som fanns 

tillgängligt var det som fanns i hyllorna. Jag hörde hur en av pedagogerna sa till en av de andra 

att det är ju det som är så tråkigt, att det finns så många förskolor i närheten som lånar på samma 

bibliotek och de andra höll med. Själv tänkte jag lite trotsigt, och alla barnfamiljer då!? Dom 

som vill låna hem böcker till fritiden. Det kanske är lite tråkigt för dom med att det finns så 

många förskolor som lånar IKEA-kasse efter IKEA-kasse med böcker men aldrig har jag hört 

någon av dom klaga på att allt är utlånat.  

Jag insåg att flera av pedagogernas beteenden störde mig en aning, jag bestämde 

mig för att se vad bibliotekarierna sysslande med under förskolans besök så jag gick till andra 

änden av biblioteket. Kanske mest för att få lite distans och släppa den irritation jag kände kom 

smygandes. Bibliotekarierna arbetade på med sedvanliga uppgifter och hjälpte pedagogerna 

eller barnen om de hade några frågor. När klockan hade passerat tio i tio var stämningen 

lugnare, de flesta av barnen satt med någon av pedagogerna och hade högläsning. Den lugna 

stämningen varade inte mer än fem minuter då en mellanstadieklass dundrade in. En av 

bibliotekarierna frågade om det är 5an och flera av barnen svarade i förbifarten att nej vi är 4B!  

Fyrorna var där för att låna och lämna böcker, jag förvånades lite över hur 

strukturerade de var i början av sitt besök. Dom kom ut ur kapprummet och köade för att 

återlämna, när de var klara med återlämningen gick de lugnt iväg till barnavdelningen och 
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kapitelbokshörnan. Förskolebarnen blev lite busigare när de äldre barnen kom medan 

mellanstadieklassen lugnt och respektfullt tittade bland hyllorna och verkade försöka att inte 

störa förskolan. Ljudnivån ökade men jag tänkte för mig själv att var väldigt många besökare 

där samtidig, majoriteten av dem barn. Bibliotekarierna började se lite bekymrade upp och jag 

tyckte mig uppfatta ett dämpat samtal mellan dom som handlade om att de inte riktigt 

förväntade sig att förskolan skulle vara där så länge…  

Tillskillnad från förskolans besök innebar fyrornas besök desto mer jobb för 

bibliotekarierna. Dom som knappt synts till på hela morgonen jobbade för fulla muggar med 

att hjälpa fyrorna reservera, låna, hitta och tipsa. Några minuter efter tio dök femmorna upp och 

när de tänkte börja med att lämna tillbaka böcker hindras dom av bibliotekarien som skickar 

dem raka vägen till programrummet och säger att lämna får de göra efter bokpratet. Ur 

kapprummet slingrade sig en ström av elever som lugnt och tyst gick in och satte sig i 

programrummet. Jag hamnade på efterkälken och smet in när bibliotekarien precis börjat 

introducera ämnet, andra världskriget. Bibliotekarien och eleverna pratade lite om vad de tänker 

på när de hör andra världskriget och bibliotekarien försöker förklara hur Sverige kunde klara 

sig så pass bra under kriget. Under det inledande samtalet fick skynket som separerade 

programrummet från barnavdelningen liv och en liten pojke från förskolan kom inspringandes. 

Allas huvuden vändes om, en av pedagogerna kom flygandes efter och tog med sig pojken ut 

igen. Några avrundande meningar sades innan den första boken började introduceras. Jag blev 

tvungen att smyga ut och ta ett samtal redan under presentationen av första boken och bestämde 

mig för att inte störa bokpratet mer genom att smyga in ännu en gång.  

Ute i biblioteket hade ett av förskolebarnen börjat gråta och många såg trötta ut. 

Fyrorna kikade bland hyllorna, lånade och reserverade. De två bibliotekarierna som inte höll i 

bokpratet hade fullt upp med att hjälpa alla. De gjorde sitt jobb med stort engagemang och 

tålamod. Klockan var 10.25 när förskolan tillslut avrundat sitt besök och lämnat biblioteket med 

fyllda IKEA-kassar. Flera av eleverna från fyran hade också börjat lämna biblioteket för jag 

kunde då helt plötsligt höra bibliotekariens röst inifrån programrummet. Strax efter halv elva 

var det tomt på folk med undantag av mig själv och en kvinna som suttit vid tidningsbordet hela 

förmiddagen. Bokpratet för femmorna avrundas och det var deras tur att lämna och låna böcker. 

En av bibliotekarierna hade börjat med att leta böcker till beställningslistan så de andra två 

servade femmorna. Kvart i elva hade alla femmor också lånat böcker och lämnat biblioteket. 
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Jag hörde bibliotekarierna andas ut och alla samlades en kort stund vid informationsdisken för 

lite småprat efter den intensiva morgonen.  

Nästa morgon var det ytterligare en fyra som skulle låna och lämna böcker. Jag 

var någon minut sen så jag stressade mig dit bara för att upptäcka att klassen inte kommit.  Jag 

småpratade med bibliotekarierna och slog mig sedan ned i en stol vid väggen bredvid 

glasfönstret. Bibliotekarierna utförde sina sysslor och småpratade med varandra om privata 

saker i väntan på klassen. Närmare kvart över tio dök dem upp och lokalen fylls med en glad 

och pigg stämning. Medan fyrorna var i kapprummet kommer några killar från högstadiet in i 

biblioteket via ytterdörren. En av bibliotekarierna sa åt dem att biblioteket är stängt för dom 

men att de kan få heja på de elever dom känner men att dom sen får lov att avlägsna sig men de 

är välkomna tillbaka när biblioteket öppnar klockan elva. En kille kontrar med att dörren var 

öppen men får svaret att det var för fyrorna skulle ta sig in och att den skulle låsas igen. Killarna 

lyssnade på henne och lämnade biblioteket, dörren låstes. Detta besök liknar det från föregående 

dag i mångt och mycket när det gäller bibliotekariernas och elevernas beteenden och agerande 

gentemot varandra tänker jag. Jag funderade ett tag på om det var nödvändigt för mig att sitta 

kvar där då jag tyckte att de data jag samlade var så lik den föregående dagens. Då fångade 

klassens två lärare min uppmärksamhet. 

Lärarna var varandras motsatser. Den ena en äldre kvinna kändes rutinerad, säker 

och biblioteksvan. Hon utstrålade auktoritet, ödmjukhet och engagemang. Den andra, en yngre 

man verkade sakna vana i hur man lokaliserade sig och använde biblioteket, flera av eleverna 

verkade ha större koll än honom. Han upplevdes mindre bestämd men snäll och engagerad, 

även om han inte kunde hjälpa lika mycket som den andra läraren. Det som framför allt utmärkte 

den äldre läraren var hennes sätt att med jämna mellanrum hyssja eleverna och uppmana dem 

att vara tysta och lugna. Vid ett tillfälle satt läraren satte vid disken för att få hjälp med något 

men ursäktade sig för att gå och uppmana några pojkar att lugna ner sig och sätta sig och läsa 

om de redan lånat sina böcker.  

Tiden flög iväg, många ville ha hjälp och bibliotekarierna hjälpte så gott de kunde. 

Stämningen var god och eleverna positiva, jag tänkte imponerat att: inte en enda gång har jag 

hört någon uttrycka missnöje över att de var tvungna att låna två böcker eller besöka biblioteket. 

Jag hade bytt plats från väggen till fåtöljen vid kapprummet. I automaten just framför mig höll 
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några tjejer på att låna. Det tog lång tid och något verkade krångla, ingen bibliotekarie var i 

närheten och en av tjejerna vände sig plötsligt om mot mig och öppnade munnen. Jag tror hon 

skulle fråga mig om hjälp men istället vände hon sig snabbt tillbaka och började ropa på hjälp. 

En annan tjej kom dit och försökte lösa problemet, tjejerna vid automaten visste inte vilka 

böcker som blivit lånande och inte. Klasskompisen visade att det går att kolla det genom att 

klicka på mina lån. Jag hörde hur en tjej ropade på sin kompis, hon hade en bok som hon visste 

att hennes kompis skulle älska. Jag satt kvar tills alla lånat sina två böcker och de lämnat 

biblioteket.  

 

Återberättelse 3. Författarbesök, hänglås och pendlande roller 

Redan innan jag var framme vid biblioteket märktes att något var på gång. På avstånd kunde 

jag skymta en stadig ström av människor som gick in i biblioteket och utanför stod en stor taxi 

parkerad, chauffören höll på att hjälpa en äldre man med rullstol. I dörren möttes jag av några 

äldre kvinnor. I biblioteket hördes ett dämpat sorl av röster och det var äldre människor vart än 

jag såg. Mitt i hallen stod ett stort block placerat. Med tydliga svarta bokstäver och pilar 

informerades det om att biljetter till programverksamheten kostade 40 kronor och de såldes i 

disken med en pil åt höger och att själva programmet ägde rum i lokalen åt vänster.  

I kapprummet hängde redan massor av jackor. Jag valde att hänga min egen på en 

av de låga krokarna avsedda för barn. De flesta sittplatser i biblioteket var upptagna. Jag slog 

mig ner i den mjuka fåtöljen precis vid kapprummet. Det var 20 minuter kvar till programmet 

började och det tycktes aldrig sluta komma in nya människor. Trots den stora skyltningen 

verkade det som många missat informationen om var man köper biljett och jag hörde mer än en 

gång någon säga åt någon annan, gå till disken och köp din biljett nu.  

Taxichauffören hade hjälpt mannen med rullstol in i biblioteket och frågade om 

det passade att han lämnande honom där, framför en av utlåningsautomaterna. Mannen nickade 

till svar, sedan satt han där utan att prata med någon. Han verkade inte heller kunna förflytta 

sig på egen hand. En grov och skäggig man som rest sig från sin plats vid det stora glasfönstret 

gick mot programrummet och vinkade till mannen i rullstol när han passerade. Allt fler hade 

rört på sig till programrummet. Jag bytte plats. Från den gröna lätt svängda soffan i 
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barnavdelningen hade jag god uppsikt över ingången till programmet, skynket var delvis öppet 

och jag kunde uppfatta möbleringen där inne, stolarna verkade ha ställts upp i rader och 

författaren skulle stå framför smartboarden. Dörren vaktades av en äldre dam md kort hår, helt 

klädd i svart. Hon hade en pigg utstrålning och hälsade glatt på alla och småpratade med vissa 

medan hon bad om att få allas biljetter. 

  I bilderbokshörnan satt två män och en kvinna, de hade en livlig diskussion om 

müsli, socker och kolhydrater. I soffan mitt i barnavdelningen satt en tjej i högstadieålder, hon 

hade ena foten på bordet och det hade droppat vatten från skon. Hon satt djupt nersjunken med 

hörlurar instoppade i öronen och med ytterkläderna på. På golvet nedanför henne stod en väska, 

all hennes uppmärksamhet ägnades åt hennes telefon. En gång tittade hon upp för att säga ”Hej” 

till en tjej som kom in via skolingången och som hälsade på henne samtidigt som hon verkade 

leta någon annan. Hon försvann lika fort som hon kom.  

 När klockan passerat fem i tre sa kvinnan i dörren att det började se fullsatt ut. 

Besökare som kom i sista minuten verkade inte ha många platser att välja på. Jag hörde hur en 

mick slogs på och en bibliotekarie började prata, hon presenterade författarinnan med några 

korta men målande meningar.  En ljuv, mjuk finlandssvensk röst började tala. Jag hade inte löst 

någon biljett men det var ändå möjligt för mig att sitta där jag satt eller sätta mig i soffan precis 

bredvid skynket och tjuvlyssna på hela föredraget. Det lockade mig, det hon talade om lät 

intressant och hennes röst var behaglig samtidigt som den nästan krävde min uppmärksamhet.  

Jag satt kvar på min plats en stund, tjejen i soffan bredvid fick ett telefonsamtal 

och strax därefter kom ytterligare en tonårstjej till biblioteket. Hon som suttit där hela tiden 

bytte ställning så de båda kunde rymmas, foten lades upp på bordet igen. Tjejerna delade på ett 

sätt hörlurar samtidigt som dom pratade med varandra. De talade med dämpade röster om 

idrottslektionen som idag varit dans. Jag hörde de prata om vilka killar som var bra på leda och 

hur jobbigt det är med handsvett, både sin egen och andras. En av tjejerna klagade på hur 

irriterande det var när hon vart tvungen att leda för vissa killar inte kunde och hon satte sig mer 

upprätt med överkroppen för att visa sin kompis ett grepp som det rått förvirring om under 

lektionen. Trots att tjejerna var inom både syn- och hörhåll märkte jag att min uppmärksamhet 

hela tiden ville smita över till den spröda finländska stämman inifrån programrummet. Jag 

uppfattade meningar om firandet av Finlands 100 åriga självständighet, farligheterna med hur 
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nazisterna håller på göra firandet till något nationalistiskt laddat istället för den stora folkfest 

av glädje som dagen idag förknippas med. Nästa gång jag märkte att min uppmärksamhet från 

det övriga biblioteket försvann hade kvinnan börjat prata om sin bok, några fraser som 

meningen med livet, mer än bara barnbarn och stavgång, kvävde min förmåga att uppfatta något 

annat än författarinnans röst. Jag tog det som en signal på att det var dags att byta plats igen 

annars skulle jag missa om det hände något annat i biblioteket.  

Jag satte mig vid det stora glasfönstret, det var lugnt i biblioteket. Förutom jag 

satt en annan tjej i tonårsålder i ungdomshörnan. Hon läste och åt en matlåda, med sig hade hon 

en träningsväska och ett fodral för innebandy/hockeyklubba. En man satt och läste en tidning 

vid bordet vid tidningshyllan. De två bibliotekarierna som inte var med i programmet satt vid 

disken, den ena bakom och den andra i en av stolarna framför disken som var avsedda för 

besökare, dom pratade med lite dämpade röster och avslappnat kroppsspråk. Klockan hade 

passerat 20 över tre när en kvinna med en pojke och flicka kom in biblioteket. Kvinnan styrde 

riktningen raka vägen mot disken och bibliotekarierna. Hon sa enkelt, ”min son behöver 

information om hänglås”. Det var inte en fråga och inte heller en uppmaning, snarare ett 

konstaterande, tänkte jag för mig själv.  

De båda bibliotekarierna verkade bli glatt överraskade av att få en 

informationssökningsuppgift. De sa till kvinnan att det var en rolig utmaning då det inte är ofta 

det får hjälpa till med sådant. Hon som satt vid datorn började söka medan den andra 

bibliotekarien tog med sig pojken till faktahyllorna. Mamman gick tillsammans med flickan till 

barnavdelningen. Jag satt kvar. Pojken och bibliotekarien kom snabbt tillbaka, hon i disken 

säger att det är smalt att söka på, hänglås, och att hon inte hittat något användbart. Hon som gått 

iväg med pojken tidigare ställer sig vid den andra datorn och försöker söka lite men kommer 

snabbt fram till samma sak, att hänglås är en väldigt smal sökning. Pojken står en bit bort och 

väntar. Efter lite knappande på dator sa bibliotekarien till pojken att de kan kolla om det finns 

böcker om uppfinningar, för det kan står något om hänglås i dom. Pojken och bibliotekarien 

gick tillbaka till faktahyllorna. Telefonen ringde och bibliotekarien i disken svarade. Hon talade 

glatt med vem det nu än var i andra änden och kunde snabbt hjälpa med det problem som fanns. 

Bibliotekarien kom tillbaka efter en stund och säger dom hittade några böcker om uppfinningar 

som pojken skulle kolla i.  
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Jag klev upp för att åter byta plats och samtidigt försöka se vad som hände med pojken och 

hans familj. Jag ville inte inkräkta på barnavdelningen där mamman med sina två barn nu letar 

böcker så jag sätter mig i fåtöljen vid kulturhörnan. Både familjen och tonårstjejerna lämnar 

biblioteket strax därefter. Klockan hade passerat kvart i fyra och jag var ensam i biblioteket. 

Jag reste mig upp och kollade lite på hyllan i kulturhörnan och hyllan med klassiker. Fortsatte 

en sväng bland resterande hyllorna för att få tiden att gå. Tiden gick långsamt, jag satte mig 

igen och tittade lite på telefon, reflekterade över att jag i samma stund som jag blev ensam kvar 

i biblioteket med endast en bibliotekarie bakom disken som ”sällskap” slutade observera för ett 

tag och istället började agera som ”vilken besökare som helst”.  

Jag gjorde en sökning på telefonen på en bok jag velat läsa, den fanns inte inne. 

Jag ville ha tips på likande böcker men den funktionen verkade inte finnas på den 

mobilanpassade sidan. Jag ställde mig vid dator för att katalogsökningar och gjorde samma 

sökning, denna gång fick jag upp tips på likande böcker men inget som kändes intressant. Jag 

sökte på en författare jag gillar och hoppades på bra förslag, inget napp där heller. Lite frustrerat 

klickade jag på ”fler val” i rutan för sökalternativ och insåg till min förtjusning att där kunde 

man ju begränsa sökningen på ämnesord och likande. Jag började söka och kände mig plötsligt 

lite utsatt, som att vem som helst som gick förbi mig skulle titta på vad jag sökte efter och 

därmed skaffa sig en uppfattning om mig. Jag gillade inte känslan så jag rensade alla fält och 

satte mig i fåtöljen igen och sökte på telefonen istället, det kändes mer privat. Jag hittade tillslut 

en titel som verkade intressant, så jag noterade hyllplaceringen och la bort telefonen.  

Klockan skulle snart slå fyra. En äldre kvinna kom in i biblioteket, lämnade en 

bok, lånande en annan och ställde sig sedan vid katalogsökningsdatorn. Jag kände mig fånig 

när jag nu i smyg försökte se vad kvinnan sökte på bara för att inse att så länge ingen står precis 

bredvid eller just bakom en så är det inte så lätt att uppfatta vad som står på skärmen. Kort 

därefter hörde jag hur författarinnan avslutade sitt samtal och en man kom fort ut från 

programrummet. Han gick med raska steg raka vägen ut. Efter honom kom en ström av 

människor, ljudnivån steg och stämningen vart munter. Jag kände mig aningen utmattad vid det 

här laget, det var det andra observationstillfället för dagen och det började närma sig middagstid 

men jag bestämde mig för att sitta kvar ett tag för att se vad som hände i biblioteket efter denna 

typ av verksamhet. Mer eller mindre alla som skulle ut från programrummet passerade mig där 

jag satt och jag fick stundvis svårt att fokusera på allt som hände. Det jag hade möjlighet att 
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hinna uppfatta var att väldigt många stannade av vid nyhetshyllan på vägen till kapprummet, 

några började, ofta tillsammans med en vän eller bekant, gå runt i biblioteket och kika på 

hyllorna samtidigt som de småpratades om allt möjligt, det var mer eller mindre omöjligt att 

urskilja en viss konversation då så många befann sig på biblioteket samtidigt.  

En tanke drog igenom mitt huvud mitt i allt sorl: alla aktiviteter, oavsett om det 

är mellanstadieelever som byter böcker eller programverksamhet för allmänheten innebär för 

bibliotekarierna egentligen samma struktur när det kommer till det arbete som följer när en stor 

grupp samtidigt besöker biblioteket. Det spelar egentligen ingen roll om det är barn eller vuxna, 

ljudnivån ökar, kö till disken bildas, frågor om krånglade automater, reservationer och boktips 

haglar ner, klasskamrater eller väninnor tipsar varandra, lokalen ”tas över” av gruppen som 

befinner sig i den och det sker egentligen på samma satt oavsett ålder. Det handlar främst om 

den stämning som större grupp med ett gemensamt syfte skapar genom sin blotta närvaro. Det 

behöver inte innebära att alla som deltar i programverksamheten känner varandra med dom är 

där i av samma anledning och utstrålar därför någon slags gemenskap som för mig som 

utomstående gör att jag känner mig aningen malplacerad.  

Jag insåg att mina tankar skenat iväg och jag återvände till biblioteket för att till 

min förtjusning upptäckta en väldigt ovanlig typ av social interaktion, en flirt, ett närmande, 

eller åtminstone en invit till något mer än bara den bekantskap som redan rådde. Det behövde 

såklart inte vara så slog det mig och jag försökte att nedteckna mötet utan att tolka det allt för 

mycket. En äldre kvinna och en äldre man stod någon meter ifrån mig och pratade om 

litteratursmak och filmer de sett eller velat se. Kvinnan hade ett öppet kroppsspråk och rörde 

vid mannen under samtalet, han besvarade inte hennes beröring utan verkade lite mer reserverad 

men ändå intresserad av samtalet. Kvinnan sa flera gånger att det fanns en film som hon var 

helt säker på att mannen skulle gilla, han var lite mer tveksam. Hon sa att de kanske kunde se 

någon film tillsammans någon dag, han svarade att det kunde de kanske göra. De pratade på om 

någon bok och sedan frågade kvinnan om mannen sett en film som gick på bio för tillfället. Det 

hade han inte. Hon undrade om de kanske skulle se den tillsammans nästa dag. Han svarade 

aningen reserverat att jo det kan de göra om det finns en visning på dagen för på kvällen kunde 

han inte. Helst skulle den visas runt tolvtiden. Kvinnan kollade på sin telefon och det visade sig 

att filmen gick klockan tre och skulle vara slut vid fem, fungerade det för mannen? Jo men 

klockan tre gick väll också bra. Kvinnan blev nöjd och sa glatt att de kunde höras mer under 
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kvällen och bestämma detaljerna. Hon gick, mannen kollade ett ögonblick på nyhetshyllan 

innan också lämnade biblioteket. Det började vara allt fler som lämnat biblioteket och tjugo 

över fyra bestämde jag mig för avsluta observationen.  

Jag hämtade min jacka men lämnade inte biblioteket omedelbart utan gick till den 

hylla som jag tidigare noterade boken jag ville läsa stod på. Där kikade jag på fler titlar och 

läste baksidestexter. Medan jag stod där slog det mig att nu när jag inte längre observerade utan 

bara tittade på böcker som vilken besökare som helst lade jag inte heller märke till vad som 

hände runtomkring mig. Jag kände mig privat, nästan som om biblioteket var en förlängning av 

min egen bokhylla där jag stod och funderade på vad jag skulle läsa härnäst. Först när jag var 

på väg därifrån med tre böcker i famnen slog det mig att jag egentligen var lika ”utsatt” för 

tolkande blickar när jag stod vid regnbågshyllan som jag var när jag sökte på ämnesord på 

datorn. Jag drog en snabb slutsats att det kanske berodde på att använda sig av teknik på något 

sätt är kopplat till en mer utsatt känsla än att bara befinna sig fysiskt på en plats, som att stå och 

kika på en hylla. Jag förväntar mig att väl bland hyllorna sköter vare person sitt och det ska inte 

finnas någon där som iakttar mig eller försöker tolka vilken person jag är baserat på de böcker 

jag lånar. 

 

Återberättelse 4. I sagan skog där snurrar sagans slända… 

Det var en fredag i mitten på december, trots en smygande känsla av sjukdom och feber tog jag 

mig iväg till biblioteket för det sista observationstillfället för veckan. Sagostunden skulle börja 

14.00, jag var en kvart tidig. Stämningen var lugn och dämpad, tre killar i mellanstadieålder 

hängde på stolarna runt datorerna, de hade ytterkläder och ryggsäckar på. De verkade ha svårt 

för att sitta still. Dom pratade med varandra med dämpade röster samtidigt som dom ålade sig 

runt, halv liggande på stolarna. De verkade som dom väntade på någon.  Jag gick med försiktiga 

steg in i kapprummet. Jag hade precis insett vilket hemskt oljud mina vinterskor förde, det var 

som ett gnisslande pysande ljud, som om luft pressas ur sulorna varje gång jag satte ner foten. 

Jag förbannade mig själv och valet av skor. Det verkade vara omöjligt att gå på ett sätt som inte 

medförde det konstiga pysandet. Jag tänkte uppgivet, vad hade jag för val? Inget, inte med all 

slask som gjort vägen till biblioteket ett mindre äventyr. 
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I kapprummet var det tomt på kläder förutom något kvarglömt plagg som hade 

hängt där hela veckan. Inga barnfamiljer hade dykt upp, den första kom precis när jag tagit av 

mig jackan och rättat till mina kläder. Jag kände hur koncentrationen redan började vandra och 

jag bestämde mig för att gå raka vägen till programrummet för att ta en passande plats. Jag 

svepte med blicken över biblioteket när jag klev ut ur kapprummet och noterade några 

högstadieelever som satt med sina datorer vid borden närmast det stora glasfönstret, det vara 

tyst och lugnt. Inga elever satt i barnavdelningen. Skynket till programrummet var fördraget 

och jag gick in, mina skor gnisslade och pös. Jag satte mig vid kortsidan på borden men bytte 

snabbt plats till en stol bredvid en planta längst ner i ena hörnet. Tanken slog mig, jag kanske 

inte får vara här och att det var därför som skynket var fördraget… jag bestämde mig för att det 

säkert inte var någon fara. Bibliotekarierna visste ju vem jag var och varför jag var där. Jag 

hade för mycket tid att tänka, ingen kom in och minuterna tickade på. Jag började känna mig 

aningen obekväm där jag satt med mitt block, längst ner i ett hörn och väntade på att 

barnfamiljerna skulle komma… som någon konstigt skum typ. Jag försökte skaka av mig 

känslan genom att studera hur rummet anpassats inför dagens aktivitet.  

Bordet och stolarna som stått framför soffan tidigare var flyttade och det låg nu 

en stor filt i lapptäcksstil på golvet framför soffan. Filten var placerad så nära soffan som möjligt 

vilket innebar att ena kortsidan var placerad med mitten på kanten mot hörnet av hörnsoffan 

och sedan sträckte sig långsidorna bakåt. Filten uppmanade till en platsplacering i flera kortare 

rader. Bakom filten, mer eller mindre mitt i rummet var en stor röd ”pöl” placerad. Typ en mjuk 

stor skumgummibit med lite högre kanter klädd i tyg. Några stolar stod snett uppriktade mot 

filten och soffan. Annars såg rummet ut som vanligt. 

Jag kunde inte hjälpa att känna mig aningen besviken över stämningen i rummet, 

jag har tidigare deltagit i en sagostund på just det här biblioteket. Före det möblerades om. Hela 

programrummet var då barnavdelningen med pekböcker, kapitelböcker och bilderböcker. Det 

hade funnits låga stolar och bor i barnens nivå och efter hela väggen med hade det stått låga 

möbler med stora fack markerade med en illustration till varje bokstav i alfabetet. Facken hade 

varit fyllda med bilderböcker i alfabetiskt ordning. Under den sagostunden hade en stor röd 

fåtölj stått i det motsatta hörnet till soffan på andra sidan rummet. Framför fåtöljen hade samma 

filt som användes idag legat. De vuxna som var med då satt antingen på golvet med barnen eller 
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på de låga stolarna som de själva placerade där de ville sitta. Jag kunde inte låta bli att känna 

mig besviken och smått irriterad över den nya möbleringen, jag som inte ens hade några barn!  

Medan jag satt och funderade hördes fler och fler röster utanför draperiet. Två 

barn kom in och vände snabbt igen. De sa till varandra att vi kanske inte får vara här än. En 

äldre man tittade in kort därefter men vände han också. En ny våg av irritation och besvikelse 

gled in över mig. Hur vad det egentligen tänkt? Fick barnen vara här inne innan sagostunden 

började eller skulle man vänta därutanför? Trots att barnen därutanför verkade fullt upptagna 

med alla böcker kändes det för mig onaturligt att barnen skulle behöva känna sig osäkra på om 

de fick vara i programrummet eller inte, som om de inte skulle få börja med fredagsmyset förens 

prick klockan två. Jag lugnade mig skälv genom att trösta mig med att barnen inte tänkte på 

samma sätt som jag.  

Tillslut kom en mamma med sina två barn in och slog sig ned i pölen, vart 

eftersom de andra vågade sig in. Rummet fylldes snabbt upp med barn och vuxna. Barnen slog 

sig ner på filten medan de flesta vuxna satte sig på stolarna runt om i rummet. En mormor och 

en mamma satt på golvet med barnen. Tillslut kom bibliotekarien. Hon hade med sig en korg 

fylld med saker och hon slog sig ner i soffan. Hon småpratade med barnen och de frågade om 

klistermärken. Bibliotekarien frågade barnen om de hade med sig sina sagokort, dom svarade 

ja! Korten samlades in. Bibliotekarien frågade om det var någon som var där för första gången, 

det var det inte men hon berättade ändå hur sagostunden gick till. Att först sjunger vi sången 

och läser versen, sen berättas sagan och sist av allt så får alla välja ett av två klistermärken till 

sina sagokort och idag stod det mellan en snögubbe eller en tomte!  

Bibliotekarien tog ton och tillsammans med barnen och några av de andra vuxna 

började dom sjunga en omgjord variant av ”I ett hus vid skogen slut”, bibliotekarien råkade 

sjunga fel och barnen var snabba med att påpeka det. De skrattade åt det hela och började om, 

andra gången blev det rätt. Bibliotekarien frågade vad de skulle göra härnäst och barnen räckte 

fram en av sina händer och med den andra började dom ”snurra” på något osynligt i den 

framsträckta handflatan och så sa dom samtidigt som dom snurrade: 

”I sagans skog där snurrar sagans slända och spinner tråd som blank som solen 

är. I sagans skog kan nästan allting hända, och nästan allting händer också där.”  
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Sagostunden var inledd. Bibliotekarien började med att berätta om när hon var liten och hade 

en rödhalsduk som hon tappade bort… Detta vart inledningen på en saga om en tomte. 

Bibliotekarien berättade sagan med inlevelse och hade med sig föremål i korgen som anknöt 

till olika delar av berättelsen. Barnen på filten satt som klistrade under hela berättandet och 

ingen av dem verkade lägga märkte till föräldrarnas konstanta småpratande eller två barn på 

andra sidan av skynket som, enligt mig, väsnades och störde. De verkade inte höra några andra 

ljud än bibliotekariens röst som med stor inlevelse tog dem vidare i sagan. När sagan var slut 

sa en av de lite äldre pojkarna att det var samma saga som förra årets avslutning. Medan barnen 

fick välja sina klistermärken gick jag ut och satte mig i fåtöljen vid kapprummet. På vägen dit 

möttes jag av en bibliotekarie klädd i ett juligt förkläd och tomteluva med en korg fyllda av små 

paket. Paketen var till barnen. Dagen till ära var det lussebullar och pepparkakor, som såldes på 

fikaförsäljningen specifik för just fredagsmyset. Högstadieeleverna som suttit i biblioteket 

sedan innan sagostunden började gick när sagostunden var slut, tillfällighet eller inte går inte 

att säga. Barnen fikade tillsammans med ”sina” vuxna, när fikar var slut började dom smyga 

runt i biblioteket med busiga miner, någon frågade om man inte kan få fler pepparkakor och jo 

just denna dag fick man faktiskt det svarar bibliotekarierna. Stämningen var mysig. Jag hade 

planerat att vara kvar till dess att sista familjen lämnat biblioteket men feber gjorde sig mer och 

mer påmind, jag insåg efter en stund att all koncentration var borta. Jag tittade och hörde utan 

att se eller lyssna. Jag bestämde mig för att avsluta observationen. Jag reste mig upp med mina 

gnisslande skor, hämtade mig jacka och äventyrade mig hem i slasket, nöjd med att fått 

möjlighet att ta del av ett mysig och, tillsynes uppskattat, fredagsmys på biblioteket 

 


