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Abstract 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om bibliotekarien upplever känsloregler i sin 

yrkesroll, vilket känsloarbete som i så fall utförs, hur det påverkar jaget, samt om yrkesrollen kräver 

något iscensättande av kön och hur det i så fall påverkar eventuellt känsloarbete i mötet med 

låntagare. Hochschilds teori om känsloarbete används tillsammans med teorier om performance-

diskurser och olika modeller för biblioteksarbete. Materialet bestod av fyra kvalitativa intervjuer 

med bibliotekarier, baserade på dagböcker skrivna av tre av dem. 

 

Min studie visar att känsloarbete ingår i bibliotekarierollen. Att vara social och trevlig upplevs av 

mina informanter som de främsta känsloreglerna i yrkesrollen. Jag ser tre performancediskurser 

samexistera: yrket som en roll, yrkesrollen som uttryck för något inre och att man blir det man gör. 

Informanterna har inga formella riktlinjer utan känsloreglerna förhandlas istället fram dels kollegor 

emellan, dels gentemot låntagarna och professionella normer. Dessa förhandlingar sker utifrån såväl 

en marknadsmodell som bibliotekets offentliga och sociala roll. Marknadsmodellen kan leda till att 

låntagaren kan kräva mer, såväl social stimulans som att flörtande från kvinnliga bibliotekarier ska 

ingå i servicen. Det sistnämnda är dock inget som biblioteket kräver, det enda iscensättande av kön 

som erbjuds inom servicerollen är viss homosocialitet. 

 

Det är främst känsloarbete av typen som Hochschild tror att kvinnor fått med sig som krävs av 

samtliga bibliotekarier, såsom relationshantering och att se andras behov. Bibliotekarierna 

praktiserar såväl ytligt som djupt agerande. Det som upplevs negativt är främst känsloarbetet att 

behöva trycka undan känslor eller åsikter och ett misslyckande ses som en personlig brist. Ett ökat 

ytligt agerande verkar komma med yrkeserfarenheten för att skydda sig. Bibliotekarierna säger sig 

vara noga med gränsen mellan yrkesroll och privat jag, samtidigt kan de bli svåra att hålla isär. 

Lojalitet till biblioteket och ett stort intresse för arbetsuppgifterna bäddar för sammansmältning 

genom performativa handlingar. 

 

 

Nyckelord: känsloarbete, känsloregler, bemötande, bibliotekariens roll, service, performance, 

performativitet, kvinnliga bibliotekarier, manliga bibliotekarier, kön, genus, dagböcker 
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Inledning 

 

Biblioteket som en plats till för alla har för många ett känslomässigt värde, så också för mig. 

Bibliotekariens interaktion med låntagarna kan därför vara känslig att problematisera. Samtidigt är 

det en stor del av bibliotekariens vardag att möta många olika människor och bemötandets vikt 

betonas ständigt. Det gäller att kunna uppvisa rätt känslor i mötet, något som inte alltid är så lätt, 

särskilt om låntagaren önskar kontakt utöver informationsförmedlingen och gränserna för vad som 

hör till bibliotekariens yrkesroll blir otydliga. För att titta närmare på interaktionen mellan 

bibliotekarie och låntagare kan begreppet känsloarbete vara till hjälp, ett begrepp som myntades i 

början av 80-talet av Arlie Russel Hochschild. Det handlar dels om hur vi dagligen försöker få våra 

känslor att stämma överens med sociala känsloregler, dels om hur många arbeten ställer upp 

känsloregler och kräver hantering av känslor inom yrkesrollen. Kvinnor och män får dessutom lära 

sig olika känsloarbete under uppväxten som sedan återkommer i deras yrkesliv. 

 

I Hochschilds uppställning av arbeten där känsloarbete ingår räknas bibliotekarier med under 

kontorsyrken (1983:249). Kathryn Arbuckle ser tydliga känsloregler i de Guidelines for Behavioral 

Performance of Reference and Information Service Providers som American Library Association’s 

(ALA) underavdelning Reference and User Services Association’s (RUSA) har utformat. 

Bibliotekarien bör få kunden att känna sig bekväm, le, ha välkomnande kroppsspråk, behålla 

ögonkontakt och visa intresse (Arbuckle 2008). I Svensk biblioteksförenings rekommendationer för 

referens- och informationsarbete finner jag liknande råd. Ett förtroendefullt kommunikationsklimat 

poängteras och för att skapa det bör bibliotekarien behålla ögonkontakt genom mötet och ”odelad 

koncentration och intresse ges till den person man för tillfället ägnar sig åt” (Svensk 

biblioteksförening 2002).  

 

Att bibliotekarieyrket är ett av yrkena där känsloarbete ingår förefaller alltså tydligt. Ändå är 

bibliotekariers känsloarbete ett relativt outforskat område. På svenska finns det inte mycket skrivet, 

med den här uppsatsen hoppas jag kunna ge ett bidrag. Jag undrar vilka känsloregler 

bibliotekarierna upplever finns och hur de hanterar dem? Eftersom jag intresserar mig för 

känsloarbete som utförs inom yrkesrollen blir det förstås också aktuellt för mig att undersöka vad 

som ingår i den rollen. Särskilt på folkbibliotek kan det vara otydligt, där bibliotekarien såväl ska 

representera samhället som serva många olika grupper. En del låntagare kan ha större behov av 

social kontakt än av information. Att samtal ibland kan gå in på det bibliotekarien uppfattar som sitt 

privata område kan göra det ännu svårare att skilja på det privata och yrkesrollen. Att behöva 



5 

 

använda sina känslor i jobbet är redan något som komplicerar gränsdragningen. Också positionen 

som kvinna eller man kan spela in eftersom man enligt Hochschild fått lära sig olika sorters 

känsloarbete och själva könsidentiteten kan ses som en roll som i arbetet behöver kombineras med 

yrkesrollen. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om bibliotekarien upplever känsloregler i sin yrkesroll och 

vilket känsloarbete som i så fall utförs, samt om yrkesrollen kräver något iscensättande av kön och 

hur det i så fall påverkar eventuellt känsloarbete i mötet med låntagare. 

 

Jag kommer med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer med bibliotekarier, baserade på dagböcker 

skrivna av tre av dem, undersöka följande frågeställningar: 

 

 Vilka uppvisade känslor känner bibliotekarien förväntas i mötet med besökaren? Skiljer sig 

besökarnas och bibliotekets förväntningar och gränsdragningar vad gäller bibliotekariens 

roll? 

 Hur hanteras eventuella förväntningar på känslor? Hur står yrkesrollen i relation till 

bibliotekariens privata jag?  

 Kan mötet mellan bibliotekarie och besökare förstås i relation till föreställningar om, och 

konstruerandet av, kön och sexualitet? 

 

 

Teori 

 

Hochschild och känsloarbetet 

Arlie Russell Hochschild kom 1983 med den omtalade boken The managed heart. Boken bygger 

främst på Hochschilds studier av flygvärdinnor men också på enkätsvar från universitetsstudenter. 

Hochschild beskriver hur ett fungerande samhälle delvis bygger på känsloutbyten mellan dess 

medlemmar. Våra känslor påverkas av dolda känsloregler som anger vilken känsloyttring någon är 

skyldig eller kan begära. Vi manövrerar hela tiden våra känslor efter reglerna och erkänner varandra 

genom att uppvisa de känslor som förväntas (Ibid.1983:18). Rätt känsloyttring kan uppnås genom 
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antingen ytligt eller djupt agerande. Ytligt agerande är ett begrepp inspirerat av Erving Goffman 

och innebär att man bara erbjuder en uppvisad känsla, till exempel ler fast man är irriterad. Den 

ursprungliga känslan ändras inte. Djupt agerande handlar istället om att försöka ändra själva 

känslan, något som kräver känsloarbete (Ibid. 1983:35). Hochschild identifierar två sorters djupt 

agerande, det ena är att helt enkelt försöka tvinga sig själv att känna en viss känsla, det andra att 

träna upp sin fantasi och använda sig av den för att uppnå önskad känsla. Känslan som visas blir 

istället för bara en yta en naturlig följd av känsloarbetet (Ibid.1983:38). 

 

Hochschild ser hur användandet av känsloarbete utökats från privata relationer till att mer och mer 

användas i arbetslivet och frågar sig vad som händer när känsloregler bestäms av ett företag. I en 

privat relation kan reglerna och eventuell ojämlikhet förhandlas, i en arbetssituation är ojämlikheten 

konstant (Ibid. 1983:19). Att uppleva att ens inre känsla inte stämmer överens med den förväntade 

leder till vad Hochschild kallar emotionell dissonans. För att minska spänningen försöker man få 

dessa känslor att närma sig varandra. Om då jobbet kräver att en särskild känsla visas blir det den 

man får förhålla sig till (Ibid. 1983:90). 

 

Hochschild menar att män och kvinnor under uppväxten uppmanats till olika sorters känsloarbete. 

Kvinnor har lärt sig att bemästra ilska ”…in the service of being nice” medan män lärt sig att 

bemästra rädsla och sårbarhet. Detta påverkar sedan deras yrkesbanor, då de tenderar att välja 

arbeten där de får användning av det känsloarbete de lärt sig. I kvinnors fall sexualitet, charm och 

relationshantering, i mäns fall aggressivitet och hot. Att kvinnor sägs vara mer lättpåverkade, 

samarbetsvilliga och mer öppna för andras behov är i själva verket, menar Hochschild, ett resultat 

av det känsloarbete de utför. Kvinnor har historiskt behövt använda känsloyttringar för att få 

tillgång till materiella resurser och därför har känslor blivit en viktigare resurs för kvinnor. Kvinnors 

underordning gör dock att de har en lägre ”statussköld” till skydd mot andras känsloyttringar. 

Hochschild såg hur passagerare tillät sig att ta ut sina aggressioner på de kvinnliga flygvärdinnorna. 

I brist på den status det medför att tolkas som man blev de lättare offer för påhopp än sina manliga 

kollegor (Ibid. 1983:163-165). 

 

Yrkesrollens autenticitet 

När känsloarbete ingår i yrkesrollen blir det intressant vad den rollen innebär. Magdalena Petersson 

(2003) intresserar sig för vilka effekter teaterdiskurser, att yrket ses som en spelad roll, har för hur 

servicearbete konstrueras i förhållande till uppfattningen av jaget och identitetskategorier som kön. 

Petersson har liksom Hochschild studerat flygvärdinnor, vilket möjliggör intressanta jämförelser av 

teori. I hennes analys ses service som en ”övergripande referensram” som kategorier som kön får 
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mening inom (Petersson 2003:9). 

 

Petersson undersöker den breda användningen av begreppet performance. Inom poststrukturalismen 

har begreppet använts för att förklara hur kön görs. Ett känt exempel är hur Judith Butler ser kön 

som performance (1990). Samtidigt noterar Petersson ett poststrukturalistiskt synsätt inom 

managementteori där ”performance” används när man uppmanar till iscensättning av en viss 

yrkesroll. Petersson beskriver sin egen utgångspunkt som konstruktivistisk och menar i likhet med 

poststrukturalismen och Butler att identitet inte har någon inre essens. Identitetskategorier som kön 

ses som ”rollbeskrivningar och positioner som blir till varje gång de ’spelas upp’”. Utförandet av 

performance blir en del av en teoretisk modell om performativitet där skillnaden mellan personen 

och agerandet bleknar, identiteten blir till genom iscensättandet av den (Petersson 2003:5-7). 

Därmed faller Hochschilds distinktion mellan ytligt och djupt agerande (Ibid. 2003:63). Petersson 

skriver att hennes studie skiljer sig från Hochschilds genom att Hochschilds inte har ett 

poststrukturalistiskt perspektiv (Ibid. 2003:21). Jag vill dock inflika att jag inte uppfattar 

Hochschild som lika essentialistisk som hon kritiserats för att vara eftersom hon uppmärksammar 

att känslor inte är naturlagar eller något inneboende i oss utan påverkas av själva akten att försöka 

känna (Hochschild 1983:17-18).  

 

Bland de motstridiga performancediskurser Petersson ser bland flygvärdinnorna finns synen på 

jobbet som en roll, synen att man blir det man gör och synen att jobbet ska motsvaras av något inre. 

Yrkesrollen ses å ena sidan som skild från den egna identiteten, å andra sidan som byggande på den 

(Petersson 2003:86). Hochschild beskriver hur den som identifierar sig för mycket med jobbet 

riskerar utbrändhet. Företag försöker enligt Hochschild få anställdas känsla av personlig 

tillfredställelse att smälta samman med en företagsidentitet och känsla för företagets välmående. 

Men för den som på något sätt särskiljer sitt ”jobb-jag” från sitt privata jag uppkommer istället två 

andra risker. Den som inte lyckas utföra tillräckligt mycket djupt agerande riskerar att känna sig 

falsk, och den som ser jobbet som att det handlar om att skapa en illusion riskerar att bli cynisk 

(Hochschild 1983:132-134, 187). 

 

Petersson ser att tanken på ens jobb som ett performance både ifrågasätter och bekräftar stereotypa 

föreställningar. Identiteteter erkänns sakna naturlig grund, men därmed blir det oproblematiskt att 

kräva till exempel stereotypa uppvisningar av kön (Petersson 2013:213). Att flörta inom 

serviceramen är okej eftersom det bara är en roll, ett performance (Ibid. 2003:141). Peterssons 

informanter förknippar en tydlig yrkesroll med frihet eftersom den är lätt att skilja från ett privat 

jag. Men, varnar Petersson, det är också genom föreställningar om att performance innebär frihet 
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som företagets mål, väl spelade roller, kan framställas som individens. I själva verket blir 

upprepningar av yrkesrollen till performativa handlingar och yrkesjaget smälter ihop med det 

privata jaget (Ibid. 2003:214-216). 

 

Såväl Hochschild som Petersson ser synen på yrket som en roll som en risk för att känsloarbete 

normaliseras. Hochschild beskriver hur flygvärdinnor får lära sig att ilska mot en (manlig) 

passagerare beror på att de ser passageraren på fel sätt, inte att ilskan skulle vara ett uttryck för 

maktförhållanden mellan män och kvinnor, anställda och arbetsgivare (Ibid. 1983:196-197). 

Petersson ser att servicerollen inte alltid behöver vara underordnad men att flygvärdinnornas 

tjänstvillighet minskar när de upplever sig mer jämställda med resenärerna. Hon tolkar det som att 

själva definitionen av service innebär underordning. Det tror hon också är en anledning till att 

serviceyrken traditionellt förknippats med kvinnor och feminina män (Petersson 2003:104-105). 

 

Nyansering av Hochschild och bibliotekets villkor 

Enligt Hochschilds egen definition av arbeten innehållandes känsloarbete så är det för det första 

yrken som kräver kontakt med allmänheten, ansikte mot ansikte eller röst mot röst. För det andra 

där man har som uppgift att ingjuta en känsla hos andra. För det tredje övervakas och kontrolleras 

känsloarbetet av arbetsgivaren (Hochschild 1983:147). Det sista kriterier gäller dock inte alltid; 

vissa yrkesgrupper har möjlighet att själva övervaka sitt emotionella arbete inom ramarna för 

professionella normer och förväntningar från klienter/kunder. Hochschild tar själv exemplen läkare, 

advokat och socialarbetare (Ibid. 1983:153). Sharon C. Bolton tar upp hur det gäller anställda i den 

offentliga sektorn, så som de gynsjuksköterskor hon intervjuat. Bolton menar att sjuksköterskorna 

använder sig av en frihet att på eget initiativ ge något extra i patientrelationen (Bolton 2000:582). 

Hon hänvisar till Hochschilds gåvoutbyte, en version av känsloutbytet men där man inte kräver 

något tillbaka utan uppbringar känslor som gåvor för att bidra till det kollektiva goda (Hochschild 

1983:18). I Hochschilds version är det dock fortfarande något som sker i det privata medan Bolton 

vill sträcka sig till att det även förekommer i yrkeslivet. 

 

Jag kan hålla med Bolton om att Hochschilds teorier i sin ursprungliga form inte riktigt räcker till 

för att analysera känsloarbete i den offentliga sektorn, som biblioteksarbetet. Samtidigt har många 

offentliga verksamheter blivit mer kommersiella. Karin Sundström ser i sin rapport om bemötande 

på bibliotek två spår; marknadsföring och etik (Sundström 2008:19). Hon skriver att många 

offentliga verksamheter blivit mer kundorienterade med hänvisning till demokratiska värden som 

tillgänglighet, samtidigt som de närmar sig den kommersiella världen (Ibid. 2008:9). Sundström ser 

bibliotekens idé som ”offentlig medmänsklighet” (Ibid. 2008:57) och beskriver hur den offentligt 
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anställda står i skärningspunkten mellan kundernas förväntningar och sin samhällsfunktion (Ibid. 

2008:46). 

 

Som Petersson skriver behöver den som har servicerollen inte alltid vara i underläge. Maj Klasson 

(1984) har beskrivit tre modeller för biblioteksarbete. Modellerna är egentligen utvecklade efter 

högskolebibliotek men jag finner dem tillämpliga på biblioteksarbete i stort. Enligt 

marknadsmodellen ska biblioteket tillgodose kundens önskningar. Kunden är subjekt och 

bibliotekarien objekt. Förmyndarmodellen innebär att bibliotekarien vill förmedla god litteratur, 

bibliotekarien är subjekt och kunden objekt.1 I samspelsmodellen används den kunskap och 

erfarenhet båda har. Bibliotekarie och kund upplever sig båda som subjekt (Klasson 1984:220-221). 

Egentligen skulle nog bara den första modellen kallas en serviceroll men även de andra två blir 

aktuella i mitt material samtidigt som informanter understryker serviceaspekten i yrket. 

 

 

Tidigare forskning 

 

Arbuckle använder i sin artikel siffror från the Canadian Library Human Resource Study från 2005. 

Hon menar liksom Bolton att Hochschild har en för negativ bild av känsloarbete, att det är ett mer 

nyanserat fenomen. Om arbetarna är serviceorienterade och tar del av de värderingar organisationen 

har gällande service kan tillfredställelsen med jobbet öka (Arbuckle 2008). För att visa att det finns 

en sådan serviceorientering inom bibliotekariekåren, som dessutom stämmer överens med 

organisationens engagemang, hänvisar Arbuckle till the Canadian Library Human Resource Study 

där 45 % av bibliotekarierna hade angett serviceaspekten som en av deras tre främsta anledningar 

till yrkesvalet och 38 % av bibliotekarierna och 52 % av andra bibliotekariearbetare hade erbjudits 

serviceträning under det senaste året. Att 79% var nöjda med jobbet visar också på 

överensstämmande värderingar, tror Arbuckle (Ibid. 2008). Resonemanget kan låta som en 

beskrivning av just hur yrkesjaget och det privata jaget smälter ihop, men i så fall verkar ju inte 

Hochschilds befarade utbrändhet särskild utbredd. Frågan är om den undviks med lyckat djupt 

agerande eller genom att arbetaren enligt Peterssons performativa modell blivit sin roll? 

 

Heide Julien och Shelagh K. Genuis (2009:926) menar själva att deras forskningsartikel är den 

första inom BIV att utforska bibliotekariers känsloarbete. Utifrån ett fenomenologiskt och 

konstruktivistiskt perspektiv har de undersökt hur bibliotekarien ser på sin nya roll som lärare i 

                                                 
1 ”Kund” är ordet Klasson själv använder för samtliga modeller. 
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informationskompetens. Studien bygger på 56 intervjuer med bibliotekarier på både folkbibliotek 

och akademiska bibliotek i Canada. 14 av informanterna skrev även dagbok under fyra månader 

(Ibid. 2009:928). Resultaten visade hur instruktionsarbetet ger upphov till en bred skala av känslor, 

från glädje och tillfredställelse till frustration och utmattning. Det som påverkade känslorna mest 

var relationen med studenterna/lärarna och huruvida bibliotekarien trodde att hen åstadkommit 

något (Ibid. 2009:929-930). Att en student gör framsteg var alltså en situation där bibliotekariens 

känslor stämde med den entusiasm de förväntas visa, medan det kunde vara utmattande att lära ut 

samma sak gång på gång eller att inte få respons. Bibliotekarien tvingandes då att visa en annan 

känsla än den upplevda. Julien och Genuis fann att informanterna hanterade sådan emotionell 

dissonans genom att resonera med sig själva för att få ihop känslorna, till exempel “That one . . . 

didn’t quite work out the way I thought but, you know, that’s all right” (Ibid. 2009:932-933). 

 

Miriam L. Matteson och Shelly S. Miller har gjort en kvantitativ enkätstudie för att undersöka 

bibliotekspersonals upplevelser av känsloregler och konsekvenserna för individen. Drygt 1000 

bibliotekarier i 46 amerikanska delstater svarade (Matteson och Miller 2013:57). De fann att 

uppifrån ställda krav på vilka känslor som ska visas kunde leda till känslomässig utmattning och 

likgiltighet hos bibliotekarierna. Både att frammana positiva känslor och trycka undan negativa 

kunde leda till missnöje med jobbet, särskilt det senare. Däremot kunde krav att visa positiva 

känslor ha god inverkan på jobbet, i viss grad även krav att tränga undan negativa känslor. Såväl att 

använda sig av ytligt som djupt agerande upplevde bibliotekarierna påverkade jobbet positivt. 

Samtidigt kunde de som använde sig av ytligt agerande känna cynism, till viss del också de som 

använde sig av djupt agerande. Båda sätten att hantera känslor kunde leda till utmattning. Resultaten 

förvånade författarna som trott att krav på positiva känslor och djupt agerande för att frammana 

dem kunde öka tillfredställelsen med jobbet, något jag tolkar som en tro på att man blir det man gör 

och att rätt utövat djupt agerande är positivt. Kanske mindre förvånande var att de med mest kontakt 

med människor var mest medvetna om reglerna. Det var också de som använde sig mest av djupt 

agerande (Ibid. 2013:60). 

 

Det jag hittat om bibliotekariers känsloarbete skrivet på svenska är Matilda Weibes 

magisteruppsats ”Ibland krävs det ju att man stannar kvar och pratar lite strunt”: En kvalitativ 

analys av bibliotekspersonals upplevelser av känsloarbete från 2013. Genom sex kvalitativa 

intervjuer och tematisk analys undersöker Weibe bibliotekariers känsloarbete på sjukhusbibliotek 

och inom uppsökande verksamhet (Weibe 2013:6, 32). Att klara av interaktionen med användaren 

framkommer som centralt (Ibid. 2013:54). Man använder sig av småprat som Weibe kallar ”en 

nödvändig typ av prestigelös inställning till litteratur- och informationsförmedling” (ibid. 2013: 38). 
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En viss distansering beskrivs som önskvärt för bibliotekarien för att kunna hantera känslor och vara 

professionell. En informant beskriver att hon berörs ”lite för mycket”. Förmågan att distansera sig 

tros komma med yrkeserfarenhet och ålder (Ibid. 2013:48-49). Däremot skriver Weibe att det var 

svårt att utläsa ur hennes material huruvida emotionell dissonans eller känsloarbete gav negativa 

effekter. Istället såg hon att jobbet väckte positiva känslor och tror att positiv respons och den 

autonomi bibliotekarierna har spelar in (Ibid. 2013:56-57). Två av informanterna menade att det 

ibland var nödvändigt att frångå institutionens regler, alltså känner de sig inte så styrda och Weibe 

måste förklara sådana avsteg med empati för användarna (Ibid. 2013:54). Weibe skriver själv att 

hon inte tittat på teorierna om känsloarbetets genusaspekter (Ibid. 2013:7). Mitt intresse för sådana 

synsätt skiljer oss alltså åt. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att bibliotekarieyrket mycket väl innebär känsloarbete men 

det råder delade meningar om vad det innebär för bibliotekarien. Att se resultat, få positiv respons 

och ha en god relation med låntagarna påverkar positivt. Samtidigt kan upplevelsen av krav på 

känsloarbete leda till cynism och missnöje med jobbet. Därmed kan en viss distansering bli 

nödvändig. 

 

 

Metod och material 

 

Jag har gjort en kvalitativ analys av fyra intervjuer baserade på tre dagböcker skrivna av 

informanterna. Jag övervägde först att använda mig av observationer men som Barbara M. 

Wildemuth konstaterar är det svårt att vara där vid rätt tidpunkt, det kanske inte uppstår en sådan 

situation som jag vill undersöka när jag är där. Den etiska aspekten är också svår, även om jag hade 

haft en överenskommelse med bibliotekarierna skulle ju inte besökarna veta att de blev observerade 

(Wildemuth 2009:192). Ett spännande alternativ blev då att låta respondenterna själva föra dagbok. 

Alan Bryman skriver om forskarstyrda dagböcker i sitt kapitel om enkäter och kallar det ett 

alternativ till observation (Bryman 2008:237). Don H. Zimmerman och D. Lawrence Wieder 

använde sig av dagböcker följda av intervjuer redan 1977 men var då tydliga med att de var ett 

substitut för att allt inte kan observeras (Zimmerman och Wieder 1977:485). 

 

Jag fick in dagböcker från tre personer och följde sedan upp dem med intervjuer. Jag gjorde också 

en fjärde intervju med en person som inte hade tid att skriva dagbok. Informanterna hittades genom 

förfrågningar till bibliotek via mail. Jag vände mig till bibliotek som helt eller delvis jobbar med 
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allmänheten för att det är de som har bredast klientel. Det var svårt att få tag i intresserade och jag 

fick utöka upptagningsområdet mer än jag tänkt från början. Att jag bad om dagböcker försvårade 

förstås rekryteringen eftersom det, som Laura Sheble och Wildemuth varnar, kan verka krävande 

(Sheble och Wildemuth 2009:213). Att intresserade själva fick höra av sig innebär förstås att de som 

faktiskt svarade kan ha ett särskilt intresse för eller extra starka åsikter om mitt ämne. 

 

Dagboksdesign 

Sheble och Wildemuth tar upp fem faktorer att tänka på vid design av forskningsdagböcker. Hur 

strukturerade de ska vara, när respondenterna ska skriva i dem, under hur lång tidsperiod, hur lång 

tid det får gå från att något hänt tills det skrivs ner och om dagböckerna ska skrivas för hand eller i 

något dataprogram (Ibid. 2009:214-216).  Det svåra med att konstruera en dagbok är enligt Peter 

Hernon, Ronald R. Powell och Arthur P. Young att den varken får vara tidskrävande eller svår att 

förstå samtidigt som den måste kunna ge mycket information (Hernon, Powell och Young 

2004:540). De använde själva dagböcker som en del i en större studie om chefer på akademiska 

bibliotek, för att kunna jämföra vilka egenskaper cheferna sagt vara viktiga med vad de faktiskt gör 

(Ibid. 2004:538). 

 

Liksom intervjuer kan forskningsdagböcker vara strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade (Sheble och Wildemuth 2009:212). Jag använde en semistrukturerad version, det vill 

säga respondenten fick en mall med ett antal frågor men bara två av dem hade alternativ (se bilaga 

1). Resten av frågorna var alltså öppna. Öppna frågor låter respondenten använda egna ord och 

möjliggör oförutsedda svar (Bryman 2008:244). Zimmerman och Wieder lät sina informanter utgå 

från frågorna vem, vad, när, var och hur (Zimmerman och Wieder 1977:486). Också Hernon, 

Powell och Young baserade sitt formulär för icke rutinmässiga aktiviteter på de grundläggande 

frågorna (Hernon, Powell och Young 2004:540). Utifrån detta hade också jag ”vem, vad, när, var 

och hur” i bakhuvudet när jag konstruerade mitt formulär men tror i efterhand att det var onödigt att 

låta informanterna ange det eftersom mina frågeställningar inte rörde alla aspekter. I efterhand tror 

jag också att jag hade kunnat ha frågorna i annan följd. Med frågan ”Vilka känslor gav situationen 

upphov till hos dig?” innan ”Hur hanterade du situationen?” för att förtydliga att det var 

informantens ursprungliga känslor jag först menade. Jag försökte enligt Brymans 

rekommendationer ha en varierad men konsekvent stil på texten (Bryman 2008:233) med fetstil för 

frågor och kursiv för instruktioner. 

 

Jag lät mina informanter föra dagbok under fem arbetsdagar. Dagböckerna var event-baserade, att 

de inte ska skrivas i vid bestämda tidpunkter utan istället när något intressant inträffat, en form som 
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passar för isolerade eller mindre vanliga fenomen. Det svåra blir att ge tydliga instruktioner om vad 

det egentligen är för tillfällen som avses (Sheble och Wildemuth 2009:215). Jag bad mina 

informanter skriva när ett möte som gått lite utanför referensarbetet skett, alltså när någon velat 

prata mer än att bara få information. Mina informanter fick själva bestämma om de ville fylla i 

dokumentet med frågor på datorn eller skriva ut och skriva för hand. En av dem skrev för hand men 

scannade på eget initiativ in svaren så samtliga ifyllda formulär kunde mailas till mig. Vanligtvis 

föredras att den som för dagbok skriver ner vad som hänt så fort som möjligt när minnet är färskt. Å 

andra sidan är deltagare ofta mer reflekterande när det går längre mellan inläggen (Ibid. 2009:215). 

Julien och Genuis uppmanade sina informanter att skriva ungefär en gång i veckan under de fyra 

månader deras studie pågick och fick höra av deltagarna att dagböckerna fått dem att reflektera över 

sina känslor och hur de hanterar dem (Julien och Genuis 2009:934). Alternativet jag valde, att följa 

upp dagböckerna med intervjuer, möjliggör istället reflektion vid intervjutillfället (Sheble och 

Wildemuth 2009:216). Vid intervjuerna fick jag också höra att mina frågor och dagboksformulär 

väckt tankar. 

 

Intervjudesign och kodning 

Intervjuerna var också de semistrukturerade och byggde således på en intervjuguide med ett antal 

teman (Bryman 2008:415). Efter att ha läst samtliga dagböcker gjorde jag en allmän intervjuguide 

med teman som återkommit eller som jag funnit intressanta att höra allas åsikt om (se bilaga 2). 

Inför varje intervju gick jag också igenom just den personens dagboksformulär och la till några 

frågor om sådant jag ville veta mer om. Personen som inte skrivit någon dagbok fick istället extra 

frågor om de senaste och mest minnesvärda händelserna som väckt känslor. Zimmerman och 

Wieder beskriver hur man i den uppföljande intervjun kan få insyn i händelsers mening, hur typiska 

de är och kopplingar sinsemellan (Zimmerman och Wieder 1977:484). Man kan också läsa en bit ur 

dagboken och hoppas på spontant svar (Ibid. 1977:489), något jag praktiserade. Jag tror att 

dagböckerna möjliggjorde djupare och matigare interjuver eftersom de gav mig ett större hum om 

vad jag ville veta. Även gällande personen som inte skrivit dagbok eftersom jag ändå kunde 

använda guiden jag tagit fram utifrån de andras anteckningar. 

 

De fyra intervjuerna blev vardera 30-40 minuter långa. Efter att jag transkriberat dem analyserade 

jag transkriberingarna med OpenCode, ett program där man kan tilldela passager i de transkriberade 

intervjuerna koder och sedan gruppera dessa till teman. Jag var från början inspirerad av grounded 

theory (förklaras i Bryman 2008:516-519), där man kodar varje rad med koder som kommer ur 

datan, vad Hjerm, Lindgren och Nilsson kallat att koda på djupet (Hjelm, Lindgren och Nilsson 

2014:60). Men den metoden förutsätter att man till en början helt åsidosätter sin teori, något som 
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Bryman påpekar knappt anses möjligt idag (Bryman 2008:521). Jag använde alltså förutom 

datadriven kodning även tematisk kodning, som utgår från teori (Hjelm, Lindgren och Nilsson 

2014:50) och kodade även på bredden, där också lite längre stycken kan ges en gemensam kod 

(Ibid. 2014:56). Nästa steg var att utifrån kodlistan ordna mina koder till en trädstruktur med några 

överordnade teman. Som Hjerm, Lindgren och Nilsson beskriver är dock inte den kvalitativa 

analysprocessen linjär utan man kan växla mellan olika nivåer, som kodning och tematisering (Ibid. 

2014:64). Julien och Genuis skriver till exempel att de hittade så intressanta teman i dagböckerna att 

de gick tillbaka till de transkriberade intervjuerna med sina nya teman (Julien och Genuis 

2009:928). Jag fann det användbart att i OpenCode både kunna föra samman all text jag gett samma 

tema men också att kunna gå tillbaka och samla bara all text med samma kod för att försäkra mig 

om att den lagts under rätt tema. Jag definierade till slut åtta teman: förväntningar från bibliotek, 

låntagare, bibliotekets sociala roll, service, rollen, makt, känsloarbete och kön. 

 

Material 

Det är främst intervjuerna som ligger till grund för min analys, även om jag några gånger också 

hänvisar till dagböckerna. Jag ser snarare dagböckerna som ett viktigt steg på vägen till de 

klargöranden och den fördjupning intervjuerna utgjorde. Från början tänkte jag bara skriva om 

möten som går utanför referensarbetet, det var det jag sa till bibliotekarierna inför 

dagboksskrivandet, men eftersom det blev tydligt i intervjuerna att de flesta möten är svåra att 

klassa som det ena eller det andra har min analys kommit att handla om det sociala mötet på 

bibliotek i stort. 

 

Eftersom det är en kvalitativ studie gör jag inte anspråk på att generalisera till någon hel 

bibliotekariepopulation utan istället att teoretisera utifrån den kontext jag undersökt (Bryman 

2008:369). Jag är också, liksom Petersson, medveten om min egen roll i skapandet av materialet; 

under intervjuerna ”konstruerade vi oss själva och varandra” (Petersson 2003:27). Jag har valt att 

behålla jag-formen i analysen för att genom att vara närvarande i texten påminna om författarens 

subjektivitet. Jag har återgett många citat i analysen för att behålla en närhet till materialet och 

bibliotekariernas realitet. Likväl är analysen som följer nedan min egen skapelse på så sätt att jag 

har fogat samman de citat som jag funnit intressanta till en helhet. Jag har redigerat citaten något 

men mycket lite. Det jag gjort är att ta bort några upprepningar och ändra ordföljder som bara 

används i talspråk. 

 

Mina informanter, som jag kallar Karin, Susanne, Tove och Ulf, jobbar på bibliotek i Västerbotten 

och Västernorrland. Karin, Tove och Ulf är alla i 30års-åldern medan Susanne är i 40års-åldern. 
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Karin jobbar på ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. Susanne jobbar på ett mindre, 

integrerat folk- och skolbibliotek. Tove jobbar på ett mindre folkbibliotek. Ulf jobbar på flera 

mindre, integrerade folk- och skolbibliotek. Både Karin och Ulf är nya på sina jobb. 
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Analys 

 

Jag definierade som sagt åtta teman: förväntningar från bibliotek, låntagare, bibliotekets sociala roll, 

service, rollen, makt, känsloarbete och kön. I analysen kommer jag dock diskutera några ämnen 

tillsammans, och några på flera ställen. Jag börjar med att diskutera de fyra första temana i ett 

stycke då det var svårt att skilja förväntningar från bibliotek och låntagare från bibliotekets sociala 

roll och synen på yrket som ett servicearbete. Sedan diskuteras kön i förhållande till service. 

Därefter kön och makt i förhållande till rollen som bibliotekarie. Sista avsnitt handlar om 

känsloarbetet och hur det formar bibliotekariens känsla av vad som är en roll och vad som är ett 

privat jag. Att kön löper genom hela uppsatsen var viktigt för mig för att undvika att en sådan 

analys blir ett avskilt bihang i slutet. 

 

  

Förväntningar på service och att lyssna 

 

När jag frågar om låntagarnas förväntningar säger Tove: 

 

Tove: Nu vet jag inte om det är låntagarnas förväntningar på vad vi ska göra eller våra förväntningar på oss 

själva. För vi har konstaterat det då på vårt bibliotek, att vi går in med inställningen att vi ska göra allt. I stort 

sett allt vad de ber oss om ska vi ju kunna hjälpa dem med. Och det är liksom, ja vi får ju frågor högt och lågt, 

alltså vanliga biblioteksfrågor och såna där saker om att hitta telefonnummer och sånt men, jag har en kollega, 

han hjälpte en kvinna, en nysvensk kvinna, att beställa en säng till exempel, för hon förstod ju inte hur man 

skulle gå tillväga så det fick han ju hjälpa henne med. […] Så är det ju de här bankärendena och sånt, alltså det 

förväntar de sig ju, eller de kommer ju till oss för de har som ingen annan att vända sig till och därför vill vi ju 

hjälpa dem med i stort sätt allt. 

 

Bibliotekets roll som offentlig organisation gör sig genast påmind. Människor söker sig till 

biblioteket för att de inte har någon annanstans att gå och förväntar sig hjälp. Men Tove vänder 

snabbt frågan till vad som är en gemensam uppfattning bland henne och hennes kollegor. I enlighet 

med Zimmerman och Wieder som läste högt ur sina informanters dagböcker citerar jag ur Toves 

dagbok: 

 

Helena: Och de vill också, skrev du, "dela med sig av sina åsikter", "berätta om sina upplevelser" och det 

förväntas ni, lyssna på? 

Tove: Eh, nja alltså det ingår ju i att va trevlig (skratt), vanligt socialt trevlig på nåt vis. 

 

Karin beskriver en något snävare gränsdragning: 

 

Karin: Ibland känner vi att vi måste skicka iväg folk för vi kan inte hjälpa dem, men jag tror att biblioteket 

förväntar sig nog att vi ska försöka hjälpa så gått det går men inom rimliga gränser, att det inte får ta för 
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mycket tid i anspråk, alltså vi får inte göra vissa saker, jamen handskas med människors personuppgifter till 

exempel, som jag skrev [i dagboken], de vill betala räkningar eller nånting, och det känns ju inte okej, och jag 

tror att, jag vet inte om det finns nån policy på det men jag skulle gissa att det är så att vi ska helst inte göra 

det, vi ska ju va trevliga och glada och sådär, det tror jag är det som förväntas. 

 

Tove och Karin har alltså något olika syn på vad biblioteket ska hjälpa till med men gällande vad 

hur bibliotekarien förväntas bete sig är de överens; trevlig. Jag frågar om Karins egen syn på 

bibliotekariens uppgift och hon säger så här om mötena med nysvenskar: 

 

Karin: Jag kanske är för snäll, oftast, nämen jag känner att, det kanske är sådär att bibliotekarien har ju liksom, 

i alla fall i det här fallet så känns det som att vi måste… anpassa oss efter situationen och kanske försöka kliva 

in och försöka hjälpa även med sånt här, jamen "jag vill skapa ett konto så jag kan hyra lägenhet". 

 

Karin tillägger att man fortfarande får försöka känna efter om något är okej. Jag uppfattar det som 

att hon har motstridiga diskurser att hantera vid sådana beslut. Enligt Hochschild skulle upplevelsen 

av att vara ”för snäll” innebära att man inte uppfyller känsloreglerna. Frågan är var de reglerna 

kommer ifrån? 

 

Helena: Men har du fått nån policy eller har ni några såhär, förhållnings..? 

Karin: Inte i informationsdisken, utan det är mer bara såhär, att man får, jamen de som har jobbat här förut 

talar om att "såhär brukar vi göra" och så, men annars, ingenting 

 

Karins idé om att man får anpassa sig till situationen verkar ställas mot en utarbetad praxis på 

biblioteket. Jag frågar Tove och Susanne om riktlinjer: 

 

Tove: Nej inte riktlinjer, det ingen som har sagt "gör si gör så" utan det är ju mer allmänt förnuft för att jobba i 

ett serviceyrke. Däremot känner jag att jag, för vi har pratat mycket om sådana situationer som kan bli jobbiga, 

och jag känner ju att jag har biblioteket bakom mig, och chefen bakom mig, att man aldrig behöver sitta och ta 

personangrepp till exempel. Det är väl det allra viktigaste att då har man, då får man ju gå därifrån, man får ju 

säga att "så här får du inte bete dig mot mig". Och det är nog nästan det viktigaste. 

 

Susanne: Det finns ingenting uttalat om hur man ska bete sig eller... Jag kan inte påstå att man under 

utbildningen heller… var desto mer grundlig i de här frågorna, det kanske är lite synd, och... Det man glömmer 

med bibliotekarieyrket är ju att det är ju väldigt socialt, och speciellt på små bibliotek där många kanske tycker 

att de känner en för de ser en ju varje dag i vissa fall, och det är oftast samma person som står bakom disken, så 

de vet vad man heter, så jag tror att många gånger har man väldigt stor nytta om man haft nåt serviceyrke sen 

tidigare. 

 

Varken Tove eller Susanne har några formella riktlinjer att hålla sig till. Utifrån detta skulle 

bibliotekarieyrket kunna sägas höra till de yrken som enligt Hochschild bara uppfyller två av tre 

kriterier för känsloarbete. Yrket kräver kontakt med allmänheten och man har till uppgift att ingjuta 

en känsla hos andra (genom att vara trevlig och social) men känsloarbetet är inte så hårt reglerat 

från arbetsgivaren. Det finns möjlighet att själva övervaka känsloarbetet inom ramarna för 

professionella normer och förväntningar från kunder. Tove känner att hon har stöd av biblioteket, 

något jag ser som mycket positivt och som en skillnad från den bild Hochschild och Petersson 
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målar upp av de krav som läggs på flygvärdinnor och arbetare i den privata sektorn. Ändå omtalar 

samtliga av mina informanter sitt jobb som ett serviceyrke. Susanne tror man har nytta av att ha haft 

ett sådant jobb tidigare vilket tyder på uppfattningen att det krävs vissa färdigheter, inte bara 

genuina egenskaper som Hochschild beskriver att kvinnors vänlighet ibland förväxlas med. 

 

Den speciella sociala situation som uppstår på ett mindre bibliotek poängteras likväl av Ulf: 

 

Ulf: Man får en relation och ju mindre ställe det är ju djupare blir som relationen också. Det tycker jag är det 

roliga med det också och jag är väldigt glad över det och tycker jag hanterar det väldigt bra. Ibland finns det 

bara en liten önskan att folk kunde förstå att jag måste göra saker också, att jag inte kan sitta och vara trevlig 

hela tiden, men det är ju egentligen inte, det är ju fråga om prioritering av arbetstid, kanske är det helt enkelt så 

att vi borde få lite mer tid om man ska göra ett bra jobb. 

 

Också Karin uttrycker en viss frustration över att låntagarna inte verkar förstå vad en bibliotekarie 

egentligen gör. Här blir det en konflikt mellan låntagarnas förväntningar och bibliotekariens realitet. 

Men Ulf verkar öppen för att det skulle vara bibliotekets syn, med dess tidsbestämmelser, som 

behöver ge vika. Lite mer tid skulle öka möjligheten att ”göra ett bra jobb” där ”sitta och vara 

trevlig” verkar ingå. Alla är överens om att interaktion med låntagaren ingår, såhär säger Susanne:  

 

Susanne: Ja, de vill ju gärna dela med sig av... Saker som har hänt i deras liv, både gott och ont, det är dödsfall 

eller sjukdomar och… Även roliga saker, barnbarn och så. Eller nån i deras familj som har gjort nåt speciellt 

som de är väldigt stolta över, de kan komma och visa en artikel om nån i deras släkt (skratt) som har gjort nåt 

extraordinärt. 

 

Gällande var gränsen går nämns frågor om bibliotekariens privatliv: 

 

Susanne: Ja, det som blir för mycket är väl när det blir lite för privat, när de börjar informera sig om mig och 

mitt, om det inte är sånt jag bjuder på själv […] när det blir liksom... Personliga frågor, då brukar jag försöker 

avstyra, om det inte är nåt då som jag känner att jag kan dela med mig av "Vad ska du göra på semestern?" el-

ler du vet, vanliga... småprat, men när det blir liksom, ja men lite för personligt då har man gått över gränsen 

eller om nån blir aggressiv eller sur och allmänt... negativ, då tycker jag inte att det är min uppgift att lösa det 

men däremot så brukar jag försöka ge förslag liksom på var de kan vända sig. Eller liksom bara hålla med, helt 

enkelt (skratt). 

 

Susanne har också nämnt småprat flera gånger i sin dagbok med kommentarer som ”småprat ingår”. 

En uppfattning som stämmer väl överens med Weibes informanters i hennes magisteruppsats om 

känsloarbete på bibliotek. 

 

Jag frågar om man får visa några negativa känslor: 

 

Susanne: Ja, de personer som jag känner går mig på nerverna lite grann, dom brukar jag… Jag tror nog att jag 

har mer avvikande kroppsspråk kanske, eller tonläge, tror jag. Men jag försöker ändå vara liksom professionell 

och göra det som… mitt, alltså själva jobbet kräver, sen att man, när jag har fått nog liksom då känner jag att 

"jamen här får man avbryta". Sen har vi ju litegrann ett, nån slags informellt system där man kanske, tar hand 
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om varann, om man hör att nån har fastnat i nån... Ute i disken så kan man ju gå liksom och "jamen du, kan du 

komma en sväng nu?" Eller att man kommer ut och hjälper till att avsluta dialogen, eller liksom, monologen. 

 

Vikten av att ha ett professionellt beteende är något som verkar ha uppkommit mer i Weibes 

material än i mitt. Det framgår inte helt här vad det är som ”jobbet kräver” men det verkar ändå vara 

en gräns något över vad Susanne själv skulle vilja behöva hantera. Det är däremot inte en gräns satt 

av kollegorna som tvärtom brukar komma till undsättning. De nämnda professionella normer inom 

vars ramar bibliotekarierna övervakar känsloarbetet verkar alltså inte bara förhandlas fram kollegor 

emellan utan även ligga på en högre nivå. 

 

Om gränsdragningar säger Ulf: 

 

Ulf: Det är ju inte mitt jobb att lyssna på en människas berättelse om hur hennes mamma dog, det är inte mitt 

jobb i allmänhet men som medmänniska är det ju mitt jobb, så att... Gränsen är lite svår. 

 

Samtliga informanter poängterar bibliotekets sociala roll. 

 

Tove: Det är ju liksom ingen som säger att jag måste sitta där men, samtidigt är det ju, det är ju oftast ensamma 

människor som skapar de här samtalen och då vill man ju göra vad man kan såklart. Det är ju oftast väldigt lätt, 

lättsamt att bara sitta och lyssna och hålla med och eventuellt ställa nån fråga och sådär. 

 

Susanne: Det kan ju va den enda man pratar med på hela dan, och då känns det som att då får man ju liksom, 

då får man ju dra sitt strå till stacken... För mänskligheten (skratt). Hjälpa människor att... Och göra sitt för 

världen, dra sitt strå till stacken och kanske glädja nån människa i deras vardag. 

 

Ulf pratar om att vara medmänniska och Tove säger att man ”vill göra vad man kan” fast ”ingen 

säger att jag måste sitta där”. Sådana uttalanden blir svåra att förklara utan empatin Weibe beskriver. 

Att ”dra sitt strå till stacken” är en tanke om kollektivets bästa som liknar Boltons tolkning av 

Hochschilds beskrivning av känslor givna som gåvor. Enligt Bolton kan man uppvisa känslor som 

en gåva också i arbetskontexten. Karin säger att biblioteket måste erbjuda social stimulans och 

motiverar det så här: 

 

Karin: Jag tycker att... Biblioteket är ju... Det är till för alla, så att, det är ju en tjänst på nåt vis. Jag tycker det 

ska ingå i det biblioteket ska erbjuda. Jag vet inte, det är bara nåt som man gör automatiskt för det är ett 

serviceyrke så jag tycker att det ska ingå, man ska kunna va trevlig och prata med människor som kanske inte 

har någon annan att prata med. […] Jag tror det är viktigt att man faktiskt tar sig tid och jag tycker att 

biblioteket ska kunna erbjuda det, och exakt varför jag känner så det kan jag inte svara på, men jag tror de 

flesta gör det. 

 

Här kan man se hur den idé om biblioteken som ”offentlig medmänsklighet” som Sundström tar 

upp i sin rapport om bemötande smälter samman med hur det ingår i ett serviceyrke att vara trevlig. 

Kan kanske serviceyrkets krav ge ett medmänskligt resultat? Karin vet inte själv varför hon tycker 

biblioteket ska kunna erbjuda tid för samtal, ändå tror hon att ”de flesta gör det”. Om man som 
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Petersson i sin avhandling om flygvärdinnors identitetsföreställningar tänker sig subjektet som 

diskursivt skapat kanske diskurser om bibliotekets medmänskliga uppdrag spelar in i hur 

bibliotekarierna känner för att lyssna på låntagare med problem. Men det finns förstås gränser även 

där: 

  

Susanne: Det är ju… Några låntagare som gärna vill gå över gränsen, och jag antar att de har diagnoser av nåt 

slag, jag har ingen aning, men det är väl i såna fall där, man vill inte fast för länge i en dialog för det kan 

liksom bli... Det tar liksom aldrig slut, det är väl där konflikten är, att man känner att det blir lite för privat (...) 

De förväntar sig som inga svar utan mer... De vill ha ur sig nånting, de känner sig inte rättvist behandlade, 

gissar jag, av samhället i grunden och vill… Liksom få ur sig det. Och då kan det liksom snöa in på lånetider 

eller dålig kvalité på film eller att nåt annat är liksom… uselt här. 

 

 

 

Kön inom och utanför serviceramen 

 

När Karin pratar om att skilja på privat och yrkesroll kommer hon in på en särskild sorts personliga 

frågor: 

 

Karin: Man märker ju ganska fort att besökare ibland har ganska svårt att skilja på det där, att man är där i sin 

yrkesroll, att det här är min arbetsplats, och jag tror att där är det viktigt att man faktiskt, om det känns som att 

det börjar bli för personligt att man faktiskt visar att "Det här är mitt arbete". För det händer ju att det kommer 

in folk och som "Är du gift?" "Kan jag få ditt telefonnummer?" eller liksom, "Vad gör du på fritiden?" och 

"Vart bor du?" det blir ju bara fel så att, det tror jag att man måste skilja på, privat och yrkesroll. 

 

Fast Karin inte är gift har hon lärt sig att svara ”ja” för att komma vidare: 

 

Karin: Ja men det är ofta sådär att man inte vill diskutera utan då säger man, man svarar bara på frågan, "Är 

du gift?" "Ja", liksom bara för att få slut på det, sen så kan man hjälpa dem istället för att, för oftast vill de ju 

nånting, de vill ha hjälp med nånting, men de börjar sådär liksom 

Helena: Men tror du de är... seriösa, eller vad man ska säga? 

Karin: Näe, det tror jag inte, jag tror att det är… Ja, jag vet inte... Flörtigt. 

 

Tove har skrivit i sin dagbok om en man som frågade var hon bor och kommenterar vid intervjun: 

 

Tove: Alla fattar ju inte att det är i rollen som bibliotekarie eller i yrket bibliotekarie som jag är glad, det är ju 

mitt jobb liksom, Service-Tove som är glad, vissa tar det ju personligt och uppfattar det som att jag tycker om 

den här personen specifikt. Så jag har ju råkat ut för, den där mannen som frågade var jag bodde och sådär det 

var ju mindre men jag har råkat ut för de här som tror att jag menar nånting liksom, att jag har fått brev hem för 

att de tror att jag […] menar nånting med att jag verkar så glad och lyssnar […]. 

 

Genom att namnge sin roll ”Service-Tove” både erkänner Tove rollen som en del av sin person och 

distanserar sig ifrån den. På frågan hur man hanterar närmanden svarar hon: 

 

Tove: Ja då går det ju in i den här privata, då är de ju inne på min privata sfär för då har de gjort mötet, inte till 

bibliotekarie-låntagare utan man-kvinna så då har jag ju rätt att… liksom vänligt avvisa, men det är ju det som 
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är så svårt för man vill ju samtidigt inte skrämma dem från biblioteket eller på nåt vis va otrevlig så att de 

inte... Så att de känner sig nergjorda eller nånting sånt, så det är ju... Det är ju jättesvårt, men det är ju självklart 

att biblioteket förväntar sig ju inget av mig, att jag ska… anamma honom på nåt vis utan det är ju bara att jag 

ska va trevlig. 

 

Både Karin och Tove känner att flörtande och närmanden går in på deras privata område. Jag tolkar 

det som att det rör sig om två lite olika situationer. Att få brev hem är ju helt klart en önskan från 

låntagaren om att lära känna varandra personligen. Den typen av flörtande som Karin beskriver och 

som hon inte heller tror är seriöst menat skulle däremot kunna vara en del i en förväntad service 

som den Petersson beskriver. Petersson ser hur identitetskategorin kön ges mening inom 

serviceramen och hur det kan leda till att en tillgänglighet i form av flörtande krävs av kvinnor i 

jobbet. Kanske har sådana förväntningar nått besökarna på ett mer kommersialiserat bibliotek? 

Petersson oroar sig för att synen på sitt yrke som en roll kan normalisera den typen av krav från 

arbetsgivaren. Det verkar dock inte vara fallet här, Tove poängterar att det inte finns några 

förväntningar från biblioteket. Det är istället ordet ”trevlig” som återkommer. Tillsammans med en 

lojalitet till biblioteket, som Tove inte vill skrämma låntagaren ifrån, och en omtanke om 

låntagarens känslor.  

 

Jag frågar Tove om även män får närmanden: 

 

Tove: Vi har ju bara en manlig på vårt bibliotek och han har väl inte... Ja, jag ska inte säga... Vad jag vet har 

han inte råkat ut för det uttryckligen så, men klart att han har ju kvinnor som på nåt vis tyr sig till honom... på 

nåt sätt, inte lika uttalat, men litegrann det här att ja alltså "det här är en kvinna i förhållande till en man" och 

så, ja, det kan jag väl tänka mig. 

Helena: Att det ändå blir aktuellt på nåt sätt i mötet, att man är kvinna och man? 

Tove: Jag tror det. Sen tror jag mest det gäller unga tjejer i förhållande till lite äldre män. För alltså, det var ju 

mycket mer när jag började och var... Ja, under 25 i alla fall. Då kände jag det ju mycket mer, alltså ännu mera. 

Och det är ju nästan alltid de här äldre männen, de är ju 40, närmare 50. Jag tror ju att det händer oss lite yngre 

kvinnor mer, definitivt. 

 

Toves tidigare beskrivning av hur låntagaren gjorde om mötet från bibliotekarie-låntagare till 

kvinna-man tolkade jag som att kön inte rymdes inom serviceramen. Här verkar det ändå som om 

kön kan spela roll i mötet, särskilt mellan unga kvinnliga bibliotekarier och äldre manliga låntagare.  

Samtidigt berättar Tove om en nu pensionerad kollega som hade en beundrare och Susanne berättar 

om en lite äldre kollega som en låntagare alltid vill ha en kram av. 

 

Susanne: Ja men en del låntagare har också favoriserat viss personal, de vill gärna ha hjälp av en viss i 

personalen. Det var en kollega som slutade här för, ja, det är ju ett eller två år sen, det var väldigt sorgligt för 

många låntagare, faktiskt, det var som en sorg för dem, för en del, de har liksom, det ingår i deras rutiner att 

träffa samma människa varje måndagskväll eller varje torsdagskväll och då blir det en annan och så kanske det 

är en vikarie en period, det kan rubba deras... världsbild. 

 

Det verkar alltså vara en flytande gräns mellan att uppvakta någon och att favorisera någon för att få 
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trygghet i sin vardag. 

 

Susannes kollega brukar krama låntagaren som ber om det medan Karin säger så här om en stammis 

med intellektuell funktionsnedsättning som ville ha en kram: 

Karin: Vi drar en gräns nånstans, för det känns som att om man... uppmuntrar han, då blir det mer liksom, så 

vi måste dra en gräns nånstans och min gräns går där. Jag kan prata med honom och jag kan liksom skratta åt 

hans skämt och sådär men jag vill inte… Ingen kroppskontakt. Men... ja. Vi träffar väldigt många människor 

också så att, om vi skulle krama alla då skulle vi ju få va sjuka konstant, i princip. 

 

Här tycker jag mig se att Karin, likt Juliens och Genuis dagboksskrivare, förhandlar med sig själv. 

Hon drar gränsen vid kroppskontakt för att inte uppmuntra låntagaren för mycket men känner sig 

sedan tvungen att motivera sin gräns ytterligare, med risken att bli sjuk. 

 

 

Könsrelationer och maktmodeller 

 

Gällande olika förväntningar på manliga och kvinnliga bibliotekarier har Ulf den klassiska känslan 

att det inte förväntas av honom som man att ”hålla på med barn”: 

 

Ulf: De tycker det är kul att man är duktig, att man håller på med barn och sådär, om jag ska va riktigt ärlig så 

undrar jag om jag inte får mycket gratis för att jag är kille eftersom det inte förväntas på samma sätt av mig, jag 

vet inte. 

 

På frågan om det är bra med en ”manlig förebild” säger Ulf att ”alla” tycker det, att man åker ”in på 

ett räkskal av den anledningen”. Ulf tror också att fler män kommer till biblioteket om det finns 

manliga bibliotekarier där: 

 

Ulf: Jag tycker det kommer ganska mycket manliga låntagare till mina bibliotek och... Det har jag faktiskt 

märkt att, en del, fruarna stannar hemma och skickar sin man […] Båda två ska låna böcker, förut har kvinnan 

gått men nu är det mannen. Det är ett ganska intressant fenomen och jag brukar skoja med dem och säga "nu är 

det kallt ute" för då är det ännu oftare karln. Då tror jag det lite förväntas av mig, lite annan kunskap än vad det 

kanske förväntas av kvinnor. 

 

Ulf beskriver här ett exempel på homosocialitet, att man vill umgås med de som räknas till samma 

kön. När Ulf skämtar med männen om att de blir utskickade i kylan spelar han på klassiska skämt 

om att kvinnor och fruar bestämmer, därmed stärker han bandet mellan sig och den manlige 

låntagaren. På så sätt kan iscensättande av kön sägas bli en del av bemötandet. Karin ser också en 

homosocialitet som yttrar sig i föreställningen om vissa egenskaper när hon berättar om låntagare 

med tekniska problem: 
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Karin: Om det är en manlig bibliotekarie som är ute bland hyllorna, de gå ju oftast dit istället för att komma 

till informationsdisken och sådär. Men jag tror att det också sådär, det gäller nog också mest män, som vill 

fråga män 

Helena: Att det blir nån lite såhär "vi män"? 

Karin: Ja precis, "vi kan det här med teknik", liksom, eller jag vet inte, men det är så jag upplever det i alla fall 

Helena: Finns det nåt motsvarande, liksom "vi kvinnor"? 

Karin: Det gör det säkert, men jag tror inte, man tänker inte på det på samma sätt, för att jag är liksom i den 

gruppen 

 

Karin ser männen samlas runt tekniken men erkänner också att det är svårt att se motsvarande 

tendenser hos den grupp man själv tillhör. Att manliga bibliotekarier ändå tillskrivs ”manlig 

kunskap” tolkar jag som att den feminisering av män som Petersson ser i många serviceyrken inte 

gäller här, då skulle inte homosocialiteten män emellan vara möjlig på samma sätt. 

 

Susanne är däremot tveksam till om det är någon skillnad på förväntningarna på manliga och 

kvinnliga bibliotekarier: 

 

Susanne: Jag har funderat på det där och jag… Det är klart att det skulle säkert bli en annan dynamik, eller, 

men det beror också på vad det är för person, om det är... Vi har haft några praktikanter, nån extrapersonal här 

för ett år sen, en kille som var… Ja, väldigt tillbakadragen och blyg och det går inte heller på ett bibliotek men 

det var kanske inte för han var man utan för att han, det var hans personlighet. 

 

Att det skulle bli en annan dynamik med män på arbetsplatsen stämmer överens med den 

komplementära syn Petersson sett bland sina informanter. Att män skulle föra med sig egenskaper 

som saknas på en arbetsplats med bara kvinnor (Petersson 2003:134). Sådana förhoppningar kan 

vara orsaken till entusiasmen Ulf möter. Samtidigt nämner Susanne personlighet som något som 

står i motsats till kön. Också Ulf säger att det är ”…svårt att veta vad som beror på att jag är karl 

och vad som beror på att jag är Ulf”. Petersson skulle här påpeka att identiteten är performativ, inte 

uttryck för något inre. Vi skapar oss själva inom diskurser om till exempel kön. Det går alltså inte 

att skilja identitetskategorin kön från någon essentiell personlighet. 

 

Jag frågar om föreställningar om kön kan påverka hur man ser på låntagarna. 

 

Susanne: Det är mycket möjligt men jag, jag har inte den föreställningen att jag behandlar olika, jag kanske 

gör det, jag vet inte, men det känns inte så. 

 

Ulf: Det intressanta är att om det kommer en person och vill prata om [ett specialintresse], en vuxen person, 

kanske med lite pondus, så ger man den låntagaren mer plats än vad man gör till, till exempel ett barn, fast det 

är ju samma.. De ska ju ha lika mycket plats båda två. Så det är ju nåt som man får försöka tänka på lite grann. 

Helena: Precis. Vad ger nån pondus då? 

Ulf: Ehm, det är ju personligen, men om du tänker till exempel en... en äldre herre 

 

Ulf tillägger att det även spelar in om den äldre herren har ett lite finare jobb. Medan Susanne inte 
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tror att kön påverkar visar Ulf på en rad identitetskategorier som samspelar; ålder, kön och klass. 

Ulf försöker tänka på att ge barn lika mycket plats för att han kommer på sig själv med att inte alltid 

göra det. Den äldre herren däremot får status av sitt kön men också av sin ålder och sitt jobb som 

placerar honom över Ulf (som ju också är man). 

 

Eftersom så många faktorer spelar in menar Petersson att den som har en serviceroll inte alltid är 

underordnad. Ändå ser hon en syn på själva servicen som byggande på underordning. I mitt 

material är ju Ulf snarare extra mån om att se även barn, fast de kan tänkas ha lägre status än 

honom. Tove använder dock uttrycket ”lägga oss under” när hon pratar om service och bilden av 

bibliotekarien: 

 

Tove: De antar att vi är väldigt intelligenta, väldigt belästa och så kan vi hela bibliotekssystemet som liksom är 

svårt på nåt vis och ogenomträngligt, och därför tror jag vi får nånslags maktposition så, fast vi försöker att 

lägga oss under och liksom hjälpa. För i min värld så är det låntagaren som har maktpositionen, jag är ju den 

som finns till för låntagaren. 

Helena: Du tycker det ska va så? 

Tove: Ja, jag tycker det ska va så, kunden kommer ju först. 

 

Maktbalansen i mötet mellan bibliotekarie och låntagare påverkas alltså också av bibliotekarie- 

yrkets status och bilden av bibliotekarien Låntagarnas bild av biblioteket verkar gå åt det Klasson 

kallar förmyndarmodellen medan Tove ger tydligt uttryck för en önskad marknadsmodell där  

service innebär en viss underordning. Susanne ser däremot ingen maktobalans: 

 

Susanne: Jag ser mig själv som en serviceperson. Jag uppfattar ingen maktobalans utan jag uppfattar liksom 

att det kan komma en person som behöver hjälp med nånting på samma sätt som man ringer och bokar en bil-

jett nånstans, så kan man gå till biblioteket för att få hjälp med att söka upp information. Jag ser mig mer som 

en... Som en maktutjämnare i så fall, att man erbjuder folk, ja man erbjuder folk tillgång till internet och allt det 

här, det är ju också en... nån sorts tillgänglighet, till samhället. 

 

Man skulle kunna hävda att det alltid är fråga om en marknadsmodell när man ”bokar en biljett” av 

en serviceperson men för Susanne är det här snarare fråga om samspelsmodellen. Att vara en 

maktutjämnare som ger tillgång till samhället knyter an till bibliotekets samhällsroll. Susanne säger 

sig också vara ”väldigt prestigelös”: 

 

Susanne: Jag vill inte se alltför upptagen eller stressad ut, så att... det där kan ju kanske också vara en maktgrej 

att om du visar att du är jätteupptagen, att du är jätteviktig, då kanske inte folk vågar komma fram, utan att man 

på nåt vis visar sig tillgänglig. 

 

När jag och Ulf pratar om boksamtal med skolklasser nämner han att fröknarna ibland kan visa 

måttligt intresse för hans anförande. Jag frågar om det är respekt han saknar från en ointresserad 

fröken (som antagligen har högre ”status” än barnen): 
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Ulf: Jag tycker jag jobbar ganska hårt på att inte vilja ha nån.. Ingen respekt alls (skratt) Då skulle jag hellre 

vilja ha engagemang kanske, i såna fall. Det är alltid svårt att berätta nåt och låta engagerad om personen ser ut 

som att man kört över deras katt. 

 

Karin har blandade intryck av maktbalansen på biblioteket: 

 

Karin: De som är nya här och som inte brukar va på biblioteket, jag tror att för dem så, de tror att vi kan allt 

"De kommer bara fnysa åt min dumma fråga" eller sådär, men de som är här mycket och det kanske är intres-

sant för dig att veta, men äldre män, till exempel, de är väldigt sådär "lilla flicksnärta, det här ska ju du... Det 

måste ju va jättesimpelt" […]. 

Helena: Flicksnärta säger de väl inte? 

Karin: Nej men, den attityden. 

 

Att Karin tar upp de äldre männen kan förstås vara för att hon, som hon också säger, vet att jag 

intresserar mig för kön. Hennes känsla av att bli illa behandlad av äldre män kvarstår dock. Att hon 

beskriver attityden med ordet ”flicksnärta” visar att hon upplever den vara könsbaserad. Genom att 

tolkas som kvinna får hon som Hochschild beskriver en lägre statussköld som undergräver hennes 

yrkesutövande. Att i ett sånt läge önska sig mer respekt vore inte konstigt. Den ovilja mot respekt 

och prestige som Ulf och Susanne nämner verkar snarare handla om en tjänstvillighet. Kanske är 

det ändå synen på service i form av underordning som kommer till uttryck. 

 

 

Hantering av känslor och rollen 

 

Vikten av att vara trevlig poängteras som sagt i intervjuerna. 

 

Ulf: Det viktigaste om man ska va en bra bibliotekarie är ju egentligen på många sätt att vara trevlig, det är det 

som behövs, det är det viktigaste på många sätt, är man inte trevlig då passar man inte så bra, samtidigt är det 

ju lätt sak att va trevlig, det är helt enkelt bara att bestämma sig. 

 

Ulf menar att man måste vara trevlig för att vara en bra bibliotekarie men verkar inte tro att det är 

en genuin egenskap utan att det bara är att ”bestämma sig”. Känsloarbete verkar alltså krävas. 

Hochschild identifierar två sorters djupt agerande, det ena är att bara tvinga sig själv att känna en 

viss känsla, det andra att träna upp sin fantasi och använda sig av den. Här ger Ulf uttryck för det 

förstnämnda. Karin säger: 

 

Karin: Man vet ju själv, hur roligt skulle det va om man vill ha hjälp och så kommer man till nån som är jätte-

otrevlig, det skulle ju va jättetråkigt, och det är ju ändå bibliotekets ansikte utåt så att säga, man får försöka, att 

har man en dålig dag får man ändå försöka "gaska upp sig”. 

Helena: "Gaska upp sig", alltså att man faktiskt försöker bli gladare? För man kan ju också bara stå och le fast 

man egentligen är sur? 

Karin: Ja, men jag tror att det lyser igenom, jag tror att det skulle göra det, jag tror att det kan synas om man är 

lite irriterad eller sådär 
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Genom att tänka på sig själv som bibliotekets ansikte utåt ser Karin sig själv som en del av 

organisationen och är mån om dess image. Hon tror alltså också att det krävs djupt agerande. Men 

till skillnad från Ulf jämför hon med sig själv i en liknande situation, hon använder sin fantasi för 

att frammana känslan. Det blir ännu tydligare i nästa exempel: 

 

Karin: Man försöker att inte ta med det hem, för oftast är det ju inte personligt […] om det kommer nån som 

är arg eller sådär, oftast sitter det ju inte i att de är arga på personen som de skäller på utan det kanske sitter i 

något annat, i sorg eller i... Nånting annat som de måste utlopp för, så jag försöker tänka på det litegrann […] 

"De kanske hade en dålig dag", man känner ju själv, man kan ju va på jättedåligt humör nån dag. 

 

Karin försöker se personen på ett annat sätt, en teknik som också flygvärdinnorna Hochschild 

observerade fick lära sig. Hon relaterar till sig själv igen att hon vet hur det känns att vara på dåligt 

humör. Hochschild varnar för att analogier kan dölja det som faktiskt skiljer situationen från den 

imaginära, som att föreställa sig att flygplanet (jobbet) är ens vardagsrum (hemmet). Jag tror inte 

det är någon större risk i det första uttalandet här då Karin jämför med sig själv i en liknande 

situation, också Susanne tänker på ”vad jag vill ha när jag kommer in på ett ställe”. Faran skulle i så 

fall vara mer abstrakta tankar, som att bara att man själv kan vara på dåligt humör ursäktar att någon 

tar sig rätten att ge utlopp för det.  

 

Samma person kan använda sig av flera olika tekniker för att uppvisa känslor. Ulf berättar om när 

låntagare vill prata länge om sina särskilda intressen: 

 

Ulf: Jag låtsas va intresserad såklart, men ser till att göra saker under tiden, till exempel ställa upp böcker, 

medan den här personen pratar. 

 

Strategin tolkas enkelt som det Hochschild kallar ytligt agerande. Att se intresserad ut fast man inte 

är det. Med Tove blir det genast lite svårare: 

 

Tove: Jag lyssnar ju på dem och jag ser ju säkert glad ut. Det är ju inte att jag, jag känner mig ju inte liksom… 

Jag vet inte, jag är ju inte på dåligt humör. Jag är ju glad men inte så, kanske som han skulle uppfatta mig, att 

"hon tycker att det här är jätteintressant". Det kanske är liksom, det är en skillnad 

Helena: Att du visar en lite mer, överdriven..? 

Tove: Ja en vänlig, öppen yta. 

 

Tove använder själv ordet yta och det hela kan förstås tolkas som ytligt agerande. Samtidigt 

poängterar Tove att hon faktiskt är glad, bara inte lika mycket som hon visar. Att överdriva en 

känsla man redan har är ett av sätten Hochschild nämner för att visa respekt för någon, uppvisandet 

av en känsla används som en gåva. Enligt Bolton kan detta också förekomma i yrkeslivet. Tove 

tycker själv det är svårt att skilja personen hon är i jobbet från sitt eget jag: 
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Tove: Alltså jag tycker det är så svårt att göra åtskillnader, för att, det är klart att jag är ju inte exakt samma 

person som om jag skulle möta dem på stan, därför att då har jag ju en annan funktion, då möts vi ju som per-

son till person, här på biblioteket så finns jag ju där för att serva den jag möter, att det blir ju lite annat, men 

samtidigt är jag ju jag [...] och det är klart att känslor och sådär det är ju... En känsla som inte drabbar mig, när 

jag inte är så engagerad i att han berättar… Det tar jag ju inte hem, utan det är ju om det går in i mig på nåt vis. 

Man har ju inte ett skal utan man är ju sig själv även om man har uppgift. 

 

Tove nämner att hon och låntagarna har olika positioner om de möts på biblioteket eller på stan men 

konstaterar också att man ”inte har ett skal” utan är ”sig själv”. Det möjliggör att känslor kan följa 

med henne hem, om än bara om det gäller något som engagerar henne. Ulf upplever också hur 

rollen som bibliotekarie går in i hans eget jag: 

 

Ulf: Ibland så går den här rollen som i samklang med ens egen personlighet, alltså det vore ju en sak om jag 

inte var så intresserad, då skulle jag ju kunna ha en tydligare skillnad mellan vad min yrkesroll och min egen 

person va, men nu eftersom jag är så intresserad så går de ihop ibland litegrann, det kan ju va både positivt och 

negativt 

(…) 

Det kanske är litegrann så att man låtsas till en början men att man blir indragen själv, för att man tycker att det 

är kul. Det är som om man ska ha nåt bokprat eller nånting, så delar man upp lite böcker och så har jag tagit 

den här boken jag ska prata om och så tänker jag "Ska jag läsa den här?". Men så har man läst den och så tän-

ker man att det här kanske är roligt att få berätta för barnen i alla fall och sen när man står där och pratar, då 

blir det som en helt annan sak, då tycker man att det är roligt, och då är det inte nånting som jag spelar utan då 

är det ju... kul. 

 

Det här skulle kunna vara ett exempel på lyckat, eller omedvetet, djupt agerande. Alternativt ett 

exempel på den performativa modell Petersson presenterar, att man efter ett tag blir det man gör. 

Men situationen kompliceras av att Ulf, som han själv påpekar, har ett intresse från början. Att ha 

ett intresse för vad jobbet gäller är nog också en skillnad från många andra serviceyrken som 

undersökts med teorier om känsloarbete. 

 

När Susanne får frågan för hur hon känner när låntagare vill dela med sig av sitt liv säger hon: 

 

Susanne: Jag brukar känna glädje med de här människorna. Jag brukar försöka visa att… Jag försöker få dem 

att känna att de sagt nånting viktigt, att jag verkligen är intresserad av det här och… Jamen försöker va stöt-

tande och uppmuntrande. 

 

Det här låter som djupt agerande men på följdfrågan om det är en djup känsla eller en yta svarar 

Susanne dock: 

 

Susanne: Jag tror att man har en yta, därför att det är svårt att engagera sig i alla och... Däremot så hade jag 

väldigt svårt att jobba inom vården för att jag… Jag kände att, jag har väldigt svårt att släppa de här männi-

skorna som öser ur sig, de följer gärna med hem och sitter kvar i bröstkorgen och… Och så. Men här på biblio-

teket har man ju inte riktigt... […] Så att här kan jag ju liksom, jag kan verkligen ta emot nåns känslor och sen 

liksom… Släppa det, därför att jag inte behöver träffa dem, engagera mig i deras liv och berättelser hela tiden, 

jag behöver liksom bara erbjuda... En liten stund. 

 

Det rör sig alltså snarare om ett ytligt agerande från Susannes sida och hon verkar inte så tyngd av 
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känsloarbetet på biblioteket. Däremot försöker hon inge en känsla hos den hon pratar med, att den 

ska känna att den sagt nånting viktigt. Att inge en känsla är en av delarna Hochschild identifierat 

som utmärkande för arbeten som kräver känsloarbete. Karin berättar om när hon försöker lätta upp 

stämningen: 

 

Karin: Man får försöka känna av personen, och om de skämtar till det och man kanske själv inte tycker det är 

så superkul så får man liksom (skrattar lite) sådär, men de flesta har ju liksom, man känner ju ganska fort av en 

person, man känner ju själv om man kan skämta med dem eller inte, en del är väldigt såhär "näe..." och en del 

är ju väldigt, väldigt glada när de kommer, då kan jag va lite extra skämtsam, och oftast, jag skämtar ju inte på 

deras bekostnad, oftast är det ju jag själv som kanske är lite virrig eller nånting så jag försöker skämta på min 

egen, skratta åt mig litegrann sådär, det brukar oftast bli lite lättsammare stämning då, för jag upplever att de 

som kommer fram till oss, i alla fall på folkbiblioteket, en del är ju ganska ovana låntagare och det är lite 

jobbigt att komma och fråga om saker, så de får se att man faktiskt inte, man kan faktiskt inte allt (...) att man 

faktiskt visar det ändå, jag tycker att det är viktigt. 

 

Som tidigare nämnts är vissa låntagare osäkra, Karin använder sig själv för att lugna låntagaren. Här 

framgår också att det inte bara gäller att följa känsloreglerna, utan också läsa av vilka regler som 

gäller. Vilken känsla man anses skyldig att uppvisa i känsloutbytet, till exempel ett skratt. Kan man 

bara reglerna kan rollen bli ett skydd: 

Karin: För mig som egentligen är ganska blyg, i vanliga fall, när jag går in i min bibliotekarieroll så kan jag 

prata med vem som helst, i princip. Så det blir ju liksom en roll, för jag har nånting att gömma mig bakom på 

nåt vis, eller "gömma mig bakom" men att jag har nånting att relatera till. 

 

Petersson ser hur flygvärdinnorna uppskattar tydliga roller för att de skiljs från och skyddar deras 

privata jag. Karin verkar också känna att den tydliga rollen hjälper henne att utföra sitt arbete. Att 

hon säger sig ha något att relatera till visar att det finns en uppsättning känsloregler som för Karin 

ger ett visst självförtroende och trygghet i hur hon ska bete sig. 

 

Ulf berättar hur han använder humor när det gäller bråkiga barn: 

 

Ulf: …man vet ju ungefär, man säger som "Hallå, hallå, hallå, vad var det vi sa om biblioteket? att ni inte 

skulle leva rövare!" så skojar man lite grann sådär så blir de lugna. 

 

När jag frågar Ulf om det är lite ”killigt” att vara ”lekfarbror” börjar han prata om att han varit 

pappaledig så mycket han kunnat. Efteråt slår det mig att det kanske blev viktigt för honom att 

påpeka eftersom lekfarbrorn ofta ställts i motsats till den ansvarstagande vuxna (kvinnan). Det är 

inte min mening att det ena skulle utesluta det andra när det gäller Ulf eller den manlige biblioteka-

riens roll. Däremot att man väljer de positioner som finns tillgängliga för att uppnå sina syften. I det 

här fallet ser jag hur Ulfs möjlighet att som man positionera sig som ”skojfarbror” följer honom in i  

yrket och det då blir den rollen han antar för att lugna barnen. Annars är det mestadels den typen av 

känsloarbete som Hochschild tror att främst kvinnor fått lära sig som verkar behövas som 
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bibliotekarie: relationshantering och att se andras behov.  

 

Vad som är kvinnligt är förstås under ständig förhandling. När jag frågar om det finns något norm-

brytande en bibliotekarie kan göra funderar Susanne så här: 

 

Susanne: Jag tänker mig att stereotypbilden av en bibliotekarie, att det är en medelålders sur… tant, sådär som 

inte ler i onödan och går omkring och hyschar och så, det får man ju göra mycket på ett bibliotek där det är 

mycket skolbarn, det är mycket hyschande och mycket liksom polis/vakt i dörren, men… Så jag vet inte om 

det är så himla normbrytande heller, men om man har bilden av att en kvinna är mer mjuk… 

 

Den stereotypa, och ofta negativt laddade bilden av bibliotekarien som en ”medelålders sur tant” 

framställs här som en utmaning av uppfattningen om kvinnan som mjuk. Den hyschande 

bibliotekarien förskjuts till att jämställs med yrkena polis och vakt, manligt kodade yrken som 

Hochschild skulle säga kräver känsloarbete av typen män fått lära sig. Tove säger: 

 

Tove: Det här med att man förr lätt tänkte att man hade ett tyst och lugnt tillbakadraget jobb som bibliotekarie, 

det kan man ju se litegrann på den äldre generationen (...) att man sökt sig till yrket av den anledningen, nu 

känns det ju inte som att det är så, vi som kommer, vi är alla sorter och många är ju utåtriktade och ser det som 

ett socialt yrke och gör liksom biblioteket mer socialt. (…) På vårat bibliotek känns det som att vi... är många 

starka kvinnor som driver ett företag, så känns det, som att man är med i en hel stor organisation och liksom 

tillsammans utvecklar och genomför. 

 

Tove säger att många nya bibliotekarier är utåtriktade till skillnad från den äldre generationen. På så 

sätt framstår den sociala förmågan mer autentisk. Tove liknar sin arbetssituation med ett företag, en 

jämförelse med den kommersiella världen, och upplever sig vara en del av organisationen. Hon 

hänvisar till den ”starka kvinnan” och får på så sätt omedvetet in kön inom arbetskontexten, där 

man traditionellt behövt vara en ”stark kvinna” för att lyckas. Att ta till sig värderingarna hos den 

organisation man arbetar för är enligt Arbuckle ett positivt känsloarbete som medför tillfredställelse 

med jobbet. Petersson ser snarare hur ens yrkesroll och privata jag kan smälta samman genom 

performativitet om man upprepat gör jobbets mål till sina egna och verkar se det som problematiskt 

om arbetet tillåts styra ens identitet. Som konstaterat har dock bibliotekarien en viss autonomi som 

många andra yrken innehållande känsloarbetet saknar. 

 

Till skillnad från den kanadensiska studien Arbuckle hänvisar till, där 38% av bibliotekarierna 

erbjudits träning det senaste året är utbildning något som efterlyses av de jag har intervjuat. 

 

Susanne: Ibland känner jag att man hade behövt ha nån, jag sa det till min kollega häromdan att man skulle 

haft, fått gå nån liten kurs i... Samtalsteknik. Hur man tar hand om alla de här... Den här informationen som 

man får i knät som man inte vill ha, och hur man vänder de här samtalen eller avslutar dem eller liksom kan 

peppa och... liksom. Är det mycket folk i biblioteket kan man ju alltid säga att "ja men, jag måste ta nästa per-

son nu" är det lite folk så får man ju försöka... Ja, börja jobba med nåt annat helt enkelt för att avsluta eller säga 

nåt uppmuntrande. 
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Susanne vill peppa, inge en uppmuntrande känsla, men vet inte hur hon ska göra och känner då ett 

obehag. ”...den här informationen som man får i knät som man inte vill ha” kan låta hårt, men 

kanske har Susannes känsla att göra med att hon är den som jobbat längst av mina informanter. 

Sjukhusbibliotekarierna Weibe intervjuat beskriver en förmåga att distansera sig som kommer med 

yrkeserfarenheten. Ulf som jobbat mindre än ett år säger: 

 

Ulf: Jag är ju ganska ny också så jag har inte hunnit bli så... bränd eller vad man ska säga, less eller sådär utan 

för mig funkar det väldigt bra. 

 

Jag frågar vad det är som kan trötta ut? 

 

Ulf: Jag tror att när man är ny tycker man allting är så roligt.. och man vill ändra saker och får man positiv re-

spons då rullar det liksom bara på men det kan ju bli tvärtom, att man får negativ respons då kanske man sen.. 

inte orkar på samma sätt 

 

Det blir tydligt hur viktigt det är med positiv respons, liksom Julien och Genuis fann hos universi-

tetsbibliotekarierna de följde. Tove beskriver det så här: 

 

Tove: Tack och lov så är det ju så många som är glada också, så det väger ju upp. Man blir ju väldigt uppfylld 

av att hjälpa människor, det är ju såhär väldigt små saker men alltså bara att man kan hitta den där boken "har 

ni den här?" och så hämtar man och de blir glada eller man får föreslå saker [...] man gör människor glada, så 

det väger ju upp, det är ju mycket mer sånt, så det gör att man hanterar de andra situationerna bättre.  
 

Ändå är det lätt kritiken som fastnar: 

 

Ulf: Det har gått väldigt bra för mig så får jag hela tiden höra hur duktig jag är och man blir glad över det och 

så är det nån som kommer med lite kritik så då kan man bli som att man tar till sig mer än vad man egentligen 

borde, det är ju nåt som jag får jobba med själv för man kan aldrig göra alla nöjda, det går bara inte, så att, det 

är ju nåt som man får jobba med personligen, det är inte så mycket mer med det. 

 

Här blir det tydligt hur Ulfs känslor inte stämmer överens med känsloreglerna för yrket, han säger 

sig ta åt sig mer än han ”egentligen borde”, i likhet med Weibes informant som sa sig ta åt sig för 

mycket. Susanne har tidigare sagt att hon inte passar i vården för att hon hade svårt att släppa käns-

lorna. Trots att de alla måste utöva känsloarbete för att klara bibliotekariens känsloregler, ändå ver-

kar alla se det som deras personliga problem, Ulf säger att det är något man får ”jobba med själv”. 

 

Tove har också ett behov av att skydda sig mot vissa åsikter: 

Tove: …om det börjar gå mot... främlingsfientliga åsikter eller nånting, ja sexuell läggning eller såna saker då 

kan man ju "ja du tror det" liksom, på nåt vis "jaha, du tänker så" eller nåt sånt bara för att skydda sig själv […] 

Det är ju inte mitt ansvar eller rätt forum där jag ska försöka övertyga den här personen om nånting, och jag 

ska väl inte heller va där som, den person jag är på det viset heller kanske, med mina åsikter, men, ja men på 

nåt sätt skydda sig själv lite grann kan man ju få göra. 
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Tove upplever här känslor av obehag inför låntagarens åsikter. Hon har tidigare sagt att hon är sig 

själv på biblioteket men gör här klart att det inte ingår att ”va där som, den person jag är på det vi-

set, med mina åsikter”. Emotionell dissonans uppstår och eftersom hon inte kan visa sina obehags-

känslor i jobbet måste de tryckas undan. Genom att bara erkänna låntagaren utan att hålla med und-

viker hon att göra för mycket våld på sitt privata jag. Jag ser dock att det finns stöd att få hos kolle-

gorna i jobbiga situationer: 

 

Tove: Alltså, när det blir riktigt stort, då går man ju in och pratar med nån annan, jag hade en incident med en, 

jag hittade inte boken låntagaren frågade efter och hon hävdade att den fanns på vårt bibliotek och jag sökte, 

jag sökte på allt möjligt och jag kunde inte hitta den boken och det slutar med att hon frågar mig om jag var 

"dum i huv'et", och alltså efter det, jag skakade ju bara, så jag fick gå in till chefen och prata om det där bara 

för att få ur mig att alltså så här... Ja. […] Det är ju det bästa att få prata med nån annan och det gör man ju 

också ganska mycket, alltså vi diskuterar ju situationer och sånt där "idag var det så här" eller.. Och det är väl 

det bästa sättet, annars så sväljer man ju mycket. 

 

Också här kände Tove sig tvungen att trycka undan sina negativa känslor. Den typen av känsloar-

bete är väl också vad att ”svälja mycket” innebär. Men att kunna gå in till chefen hjälper henne. På 

samtliga bibliotek verkar de föra ett aktivt samtal om den här sortens möten. 
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Diskussion 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om bibliotekarien upplever känsloregler i sin yrkesroll och 

vilket känsloarbete som i så fall utförs, samt om yrkesrollen kräver något iscensättande av kön och 

hur det i så fall påverkar eventuellt känsloarbete i mötet med låntagare. 

 

Att känsloregler finns är tydligt. Den uppvisade känsla mina informanter främst känner krävs, så väl 

från besökare som från biblioteket, verkar vara att ”vara trevlig”. Krav från biblioteket kan i sin tur 

delas in i krav från kollegor, professionella normer och krav från biblioteket som offentlig 

organisation. Informanterna upplever inte att de måste använda känsloarbete för att uppvisa några 

särskilda känslor för kollegorna, tvärtom finns det ett ständigt samtal om vad man känner inför 

jobbet och vad som är okej. Detta innebär dock oundvikligen att diskurser förhandlas fram 

kollegorna emellan, känsloregler om man vill använda Hochschilds ord. Vad man är villig att göra 

för låntagaren skiftar något i materialet. 

 

Eftersom det inte finns några formella riktlinjer skulle bibliotekarieyrket kunna sägas höra till de 

yrken som enligt Hochschild har större inflytande över sitt känsloarbete och själva kan övervaka det 

inom ramarna för professionella normer och förväntningar från kunder. Dessa professionella normer 

ska dock inte underskattas, även när kollegorna är överens kan de känna att ”jobbet kräver” något 

annat. Jag tror också att bilden av bibliotekets sociala roll kan bidra till bibliotekariernas villighet att 

i viss mån lyssna på låntagare som, eftersom biblioteket är en offentlig institution, förväntar sig det. 

Bibliotekarien visar känslor som en gåva för allmänhetens bästa. Det enskilda bibliotekets 

förutsättningar och klientel spelar förstås också in, den sociala biten poängteras särskilt för mindre 

bibliotek. 

 

Av de tre modeller Klasson tagit fram för biblioteksarbete; förmedlar-, marknads- och 

samverkansmodellen, verkar bibliotekarierna främst ansluta sig till någon av de sistnämnda. Att 

man som offentlig organisation ansluter sig till en marknadsmodell kan verka motsägelsefullt men 

bidrar på ett sätt också till att besökaren kan kräva mer, som viss social stimulans. Vissa besökare 

verkar dock snarare se biblioteket och bibliotekarien som svåra att nå, ett uttryck för 

förmedlarmodellen. Det blir en konflikt för de tjänstvilliga bibliotekarierna, samtidigt som man 

tycker att besökaren inte verkar förstå hur mycket bibliotekarien har att göra. 

 

Mina informanter beskriver hur de använder sig av småprat för att etablera relationer, av Weibe 
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kallat ”en nödvändig typ av prestigelös inställning till litteratur- och informationsförmedling”. Ord 

som prestigelös återkommer också i materialet. Peterssons observation av en syn på service som 

underordning anas men här innebär det inte att man förbiser grupper med lägre status bland 

besökarna. Bibliotekarierna talar om vikten av gränsdragning i mötet med besökare, där intrång på 

bibliotekariens privata område återkommer som exempel på något som går över gränsen. Trots att 

en marknadsmodell förespråkas verkar man alltså ovillig att såväl uppvisa som kräva en gränslös 

respekt. Maktförhållandena framstår på så sätt inte lika extrema som de Hochschild och Petersson 

beskriver. 

 

Samtliga informanter poängterar att man måste vara social som bibliotekarie. Jag ser däremot 

blandade uppfattningar om huruvida det är en iscensättning jobbet kräver eller om social är en 

genuin egenskap som gör någon särskilt lämpad för yrket. Ibland kan båda uppfattningarna anas hos 

samma person. Både diskursen om jobbet som en roll och diskursen om yrkesrollen som uttryck för 

något inre figurerar därmed, särskilt eftersom bibliotekarien oftast också redan har ett privat intresse 

för till exempel litteratur. Detta gör det också svårare att veta vilka känslor som skapas inom 

yrkesrollen, alla känsloyttringar behöver inte vara skapade av känsloarbete. Enligt den performativa 

modell för identitetsskapande som Petersson beskriver är det dock upprepade uttryck som skapar 

jaget. Diskursen att man blir det man gör syns också hos informanterna i form av att ”bli indragen” 

och att ”gaska upp sig”. Performativa mönster skulle på så sätt också kunna leda till uppfattningarna 

om egenskaper som genuina i och med att de till slut blir det. 

 

Eftersom Petersson tror att allt agerande ändrar subjektet har hon kritiserat Hochschilds begrepp 

ytligt och djupt agerande. Trots kritiken har jag funnit begreppen användbara när det gäller 

subjektets avsikt med sitt agerande. Den som agerar ytligt har inte för avsikt att förändra sin person 

även om resultatet förstås blir en fortplantning av bilden av bibliotekarien som andra bibliotekarier 

sedan förhåller sig till. Att använda sig av djupt agerande behöver inte heller ha för avsikt att ändra 

sin person mer än inom yrkesrollen. Frågan blir istället till vilken grad dessa ”jag” går att hålla isär, 

huruvida tidigare nämnda tal om gränsdragningar faktiskt går att praktisera. Jag ser att lojalitet till 

biblioteket ger vissa tendenser för en sammansmältning mellan yrkesrollen och det privata jaget 

genom performativitet. Djupt agerande kan då ske omedvetet. Med detta sagt ser jag att 

bibliotekarierna aktivt praktiserar såväl ytligt som djupt agerande. Det känsloarbete som främst 

upplevs negativt är att behöva trycka undan känslor eller åsikter. Att inte lyckas verkar 

bibliotekarierna tro beror på bristande förmåga hos dem själva, något som tyder på att Peterssons 

oro att känsloarbete normaliserats är befogad. De som inte jobbat så länge tror att det ytliga 

agerandet kommer med åren för att skydda sig, det är också hos den informant som jobbat längst 
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som jag ser det i högst grad.  

 

Till skillnad från hos Peterssons flygvärdinnor där kön ryms inom serviceramen är det sällan som 

ett iscensättande av kön krävs från bibliotekens sida. Möjligtvis i tankar om manliga bibliotekarier 

som erbjudande en komplementär, manlig förebild. Samtidigt vill mina informanter skilja på kön 

och personlighet. Jag ser i vissa berättelser tendenser till att flörtande kvinnliga bibliotekarier 

förväntas inom servicen från låntagarnas sida och undrar om det kommer av ett mer kommersiellt 

bibliotek. Ibland uppstår homosocialitet mellan manliga bibliotekarier och manliga låntagare. Ett 

bemötande anpassat efter kön kan då ges. Detta motsäger att manliga bibliotekarier skulle vara 

feminiserade; om de inte sågs som ”riktiga män” skulle inte homosocialitet vara möjlig på samma 

sätt. Ändå är mycket av det känsloarbete som krävs inom yrket, oavsett bibliotekariens kön, av 

typen som Hochschild främst förknippar med kvinnor, som relationshantering och att se andras 

behov. Kanske upprätthålls manligheten hos de manliga bibliotekarierna delvis av besökarnas 

återkommande frågor om teknik.  

. 

Jag hoppas känsloarbete inom biblioteksvärlden kommer fortsätta undersökas då det fortfarande är 

ett relativt outforskat område. Vidare forskning skulle till exempel kunna titta närmare på hur 

känsloregler konstrueras kollegor emellan eller huruvida ett mer marknadsorienterat bibliotek kan 

leda till att det krävs ett större iscensättande av kön inom servicerollen. Ett annat förslag som går 

utanför ämnet men som jag inte kunnat undgå att notera i intervjuerna är hur biblioteket kliver in 

och tar hand om personer utan ”någon annanstans att gå”. Att biblioteket blir en uppsamlingsplats 

när andra myndighetskontakter brustit. 

 

 

Sammanfattning 

 

Att vara social och trevlig upplevs av mina informanter som de främsta känsloreglerna i 

yrkesrollen. Jag ser alla tre performancediskurser identifierade av Petersson samexistera: yrket som 

en roll, yrkesrollen som uttryck för något inre och att man blir det man gör. Informanterna har inga 

formella riktlinjer utan känsloreglerna förhandlas istället fram dels kollegor emellan, dels gentemot 

låntagarna och professionella normer. Dessa förhandlingar sker utifrån såväl en marknadsmodell 

som bibliotekets offentliga och sociala roll. 

 

Marknadsmodellen kan leda till att låntagaren kan kräva mer, såväl social stimulans som att 
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flörtande från kvinnliga bibliotekarier ska ingå i servicen. Det sistnämnda är dock inget som 

biblioteket kräver, det enda iscensättande av kön som erbjuds inom servicerollen är viss 

homosocialitet. Trots att det främst är känsloarbete av typen som Hochschild tror att kvinnor fått 

med sig som krävs av samtliga bibliotekarier, såsom relationshantering och att se andras behov, 

verkar de manliga bibliotekarierna kunna behålla sin manlighet. 

 

Bibliotekarierna praktiserar såväl ytligt som djupt agerande. Det som upplevs negativt är främst 

känsloarbetet att behöva trycka undan känslor eller åsikter och ett misslyckande ses som en 

personlig brist. Ett ökat ytligt agerande verkar komma med yrkeserfarenheten för att skydda sig. 

Bibliotekarierna säger sig vara noga med gränsen mellan yrkesroll och privat jag, samtidigt kan de 

bli svåra att hålla isär. Lojalitet till biblioteket och ett stort intresse för arbetsuppgifterna bäddar för 

sammansmältning genom performativa handlingar. 
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Bilagor 

1. Dagboksformulär 

 

Datum: 

 

Beskriv så utförligt som du känner dig bekväm med. Använd gärna baksidan om det behövs! 

 

Plats 

Disk     Ute i biblioteket  

 

Låntagaren 
Ange hur du uppfattar kön och ålder. Om det är någon du känner igen. Annat du tycker är relevant. 

 

 

 

Hade låntagaren ett informationsbehov eller gick hen direkt på att prata om annat? 
Informationsbehov   Inget informationsbehov  

 

Vad ville hen prata om som inte var en referensfråga? 

 

 

 

Vad kände du förväntades av dig från låntagaren respektive från biblioteket? 

 

 

 

Hur stämde dessa upplevda förväntningar överens med din egen uppfattning om 

bibliotekariens roll? 

 

 

 

Hur hanterade du situationen? 

 

 

 

Vilka känslor gav situationen upphov till hos dig? 
 

 

 

Överensstämde dina känslor med de du visade för låntagaren? 

 

 

 

Ungefär hur lång tid tog samtalet? ________ min 

 

Tror du att något i mötet hade varit annorlunda om du eller låntagaren varit av annat kön? 
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2. Intervjuguide 

 

Vad jobbar på för bibliotek, med vad, hur länge 

Senaste minnet av möte som gick utanför referensarbetet 

En situation där du upplevde en stark känsla positiv/negativ 

 

Förväntningar på bibliotekarien (särskilt gällande vilka känslor som visas) 

Biblioteket, låntagare, egna 

Konflikter? 

 

Hantering 

Vanligt att känna? 

Vad gör du när dina känslor inte stämmer? 

Låtsas vara glad/intresserad? Försöker ändra känslan (hur?) Påfrestande? 

När/om får man visa negativa känslor?  

Glädje 

Osäkerhet, otillräcklig 

Samma känslor som privat? Följer med hem? Samma person? Är det en roll? 

Maktförhållandet 

 

Gränsdragningar  

God service (nämner ordet?) 

Småprat 

Kompisrollen 

Behov av någon som lyssnar 

Åsikter 

Personlig ton, personliga frågor  

Vilken roll har bibliotekarien inte? 

 

Kön 

Olika förväntningar på manliga och kvinnliga bibliotekarier? 

Vilka aspekter? Tar med föreställningar från andra delar av samhället? 

Kan man som bibliotekarie tolka låntagare annorlunda? 

Flörtig, kram 


