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Abstract 
Introduction. Simulation-based training courses are commonly used in medical and teacher education in order 
to practice handling difficult tasks and situations in a safe environment. This paper researches a training course 
held by the university library of Linköping. Using simulations with avatars the librarians acted out challenging 
and troublesome scenarios with library users. The library users were played by computer simulated avatars, in a 
virtual environment. The avatars were controlled by a simulation specialist. The aim of the paper is to research if 
and how this kind of simulation-based training course can strengthen librarians’ ability to handle difficult situa-
tions with library users, and if it can be a useful tool in the aim to improve the workplace environment. 
Method. To find out the thoughts and feelings of the participants of the training course, a questionnaire was 
distributed to all participants. To get a deeper understanding, five of the participants also took part in an inter-
view. One of the simulation-specialists and the librarian who led the training course, were also interviewed, to 
find out more about the simulation-based training course. Lastly, both authors of this paper participated in a 
short simulation exercise as well, to gain a deeper understanding of how it works. 
Analysis. The research material from the questionnaires and interviews were analyzed using Albert Bandura’s 
theory of self-efficacy, Stevan E. Hobfoll’s resource theory, and John Dewey’s education theory. The three theo-
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Results. The questionnaires and interviews show that difficult or threatening situations with library users rarely 
occur at the university library where the participants work. The respondents emphasize however, the importance 
of recurrent training in the treatment of library users. A few respondents express that they feel safer after com-
pleting the training course, and that they feel better prepared to face difficult situations with library users. The 
results also show that the simulation-based training course is a good way to learn as it is based on the real expe-
riences of the librarians, and they get to be physically active, using their bodies in acting during the scenarios. 
Conclusions. The findings of this research suggest that this kind of simulation-based training course in handling 
difficult situations with library users, has the potential to strengthen librarians’ resilience and ability to handle 
difficult situations. It concludes as well that the form of the training course, acting out scenarios with computer 
simulated avatars, is a good way to learn different strategies to cope with challenging situations. Any overarch-
ing conclusions cannot be drawn since this paper only research one training course and it is not within its scope 
to study the long-term effects.  
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Inledning 

Bibliotek ska vara en öppen och välkomnande plats. Enligt bibliotekslagens (SFS 

2013:801) andra paragraf ska biblioteksverksamhet finnas tillgänglig för alla vil-

ket kan ses som en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Öppenheten gentemot 

samhället gör att bibliotekspersonal är med om många olika slags möten och situ-

ationer med biblioteksanvändare. Det har förekommit att situationer har blivit 

hotfulla eller obehagliga, vilket tas upp i en rad rapporter från fackförbundet för 

kommunikation, kultur och kreativ sektor (DIK 2015, Hamberg 2017 och Alm 

Dahlin 2019). 

Ett exempel på där situationer med biblioteksanvändare har blivit obehagliga 

och besvärliga är på biblioteket i Fittja. De tvingades stänga i flera månader under 

2017 på grund av dessa situationer, som bland annat handlade om att droghandel 

bedrevs i bibliotekets lokaler. För att komma till rätta med de här problemen vid-

tog man åtgärder som utbildning av personal, stödsamtal och ommöblering i loka-

lerna och biblioteket kunde sedan öppna igen (Lenas 2017).  

Ett liknande och nyare exempel är från april 2021. Då publicerades en artikel i 

Biblioteksbladet som handlade om ett folkbibliotek i Kristianstad som valt att 

stänga biblioteket för allmänheten och ha öppet endast för barn två eftermiddagar 

i veckan. Stängningen berodde på de stökiga ungdomsgäng som uppehållit sig i 

bibliotekets lokaler (Clemens 2021). 

Som ovan nämnda artiklar redogör för finns olika tillvägagångssätt för att för-

söka komma till rätta med sådana här typer av arbetsmiljöproblem på bibliotek. 

Hur orolig och stökig arbetsmiljön är på bibliotek varierar stort, bland annat bero-

ende på bibliotekstyp. Förhållandena kan skilja sig avsevärt åt mellan folkbiblio-

tek och universitets- och högskolebibliotek. Mediebilden av arbetsmiljön på 

bibliotek kan också upplevas som skev, då mycket av det som skrivs handlar om 

extremfallen med hot och våld. Oavsett hur arbetsmiljön ser ut är bibliotek en 

öppen plats där många möten sker och bibliotekarier behöver kompetens för att 

kunna bemöta alla biblioteksanvändare. Vad som är en besvärlig situation på 

bibliotek behöver nyanseras. Även om möten och situationer inte blir hotfulla 

eller obehagliga kan de vara utmanande och besvärliga, det kan handla om biblio-

teksanvändare som inte respekterar låneregler eller har förväntningar på biblio-

teket som inte stämmer överens med verkligheten. Den här uppsatsen kommer 

undersöka hur en utbildning med simuleringsövningar skulle kunna vara kompe-
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tenshöjande gällande bemötande av biblioteksanvändare. Men även i förlängning-

en om just en sådan här utbildning skulle kunna vara en del av en lösning på ar-

betsmiljöproblem på bibliotek, genom att hjälpa bibliotekarier att känna sig trygg-

are i mötet med biblioteksanvändarna.  
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Bakgrund 

VR-företaget  

Under 2020 (maj-september) fick personalen på Linköpings universitetsbibliotek 

möjlighet att delta i en utbildning med simuleringsövningar för att träna på be-

svärliga situationer som kan uppstå på biblioteket. Det företag som Linköpings 

universitetsbibliotek använde i sin utbildning med simuleringar är ett kommersi-

ellt företag med sin bas i Kalifornien, USA. Företaget är en “Virtual Reality Trai-

ning Platform”, alltså en virtuell träningsplattform, och erbjuder simuleringsöv-

ningar i flera olika virtuella miljöer anpassade för bland annat lärarstudenter, folk 

som arbetar i serviceyrken och vårdpersonal. Antingen köper du in programvaran 

och din egen personal går en utbildning hos företaget för att lära sig styra avata-

rerna, eller så ingår du i ett avtal och företagets personal styr avatarerna. Scenari-

erna utspelar sig på en datorskärm framför vilken du agerar. Simuleringsspecia-

listen som styr avataren befinner sig någon annanstans och ser och hör dig via 

video- och ljudlänk. Enligt hemsidan menar VR-företaget att: “Authentic interac-

tions engage the emotional and cognitive faculties for learning that truly trans-

forms the learner and achieves sustained behavioral change” (VR-företagets 

hemsida).  

Simuleringsövningarna och avatarerna 

Bibliotekarie och simuleringsspecialist Ellinor Krutholm berättar att VR-företaget 

har tagit fram tio avatarer som fått egna namn och personligheter. Det finns bland 

annat en som heter Evelyn vars personlighet är att bli väldigt ledsen i scenarierna. 

Avataren styrs av en person som gått en utbildning med VR-företaget för att bli 

“simuleringspecialist”, i det här fallet är det bibliotekarie Ellinor Krutholm och en 

till person som arbetar på universitetsbiblioteket. De som under utbildningen styr 

avatarerna är alltså kollegor till de som deltagit i utbildningen.  

Vidare berättar Ellinor Krutholm att den person som spelar avataren sitter i ett 

annat rum, eller till och med i en annan stad som i fallet då uppsatsförfattarna fick 

prova på simuleringsövningar. Avataren styrs med en tv-spelskontroll och simule-

ringsspecialistens röst förvrängs med hjälp av ett program som heter MorphVOX. 

Rörelsemönster och ansiktsuttryck är begränsade, men avatarerna kan visa ett an-
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tal känslor och göra små rörelser som att höja händerna, ta fram sin mobiltelefon 

och titta åt sidorna. Med handkontrollen styr simuleringsspecialisten även avata-

rens munrörelser då den pratar (intervju med Ellinor Krutholm 2021).  

För att skapa en förståelse för hur programmet och tekniken fungerade fick 

uppsatsförfattarna själva prova på simuleringsövningar vid ett tillfälle, tillsam-

mans med Ellinor Krutholm. Vi fick träffa en avatar som var mycket påstridig och 

kritiserade bibliotekets öppettider. En annan avatar som en av oss agerade mot var 

en kvinna som tyckte att biblioteket skulle köpa in en bok som hon själv hade 

skrivit. De här två situationerna är exempel på besvärliga scenarier som utbild-

ningsdeltagarna har fått träna på (intervju och simuleringsövning med Ellinor 

Krutholm 2021). 

 

Figur 1. Bild på ”Linda” under det simuleringstillfälle som uppsatsförfattarna deltog i. 

 

Källa: Skärmbild från en av uppsatsförfattarnas datorer. 

Utbildningen med simuleringsövningar 

I samband med att Linköpings universitetsbibliotek arbetade med att skapa ett 

makerspace1, sökte de samarbeten med andra utbildningar på universitetet. Uni-

versitetsbiblioteket inledde då ett samarbete med lärarutbildningen, som ville 

 
1 Ett makerspace är en plats där människor med liknande intressen kan arbeta med olika projekt. 
Det kan vara allt från slöjd och konst till programmering och elektronik (Makerskolas hemsida > 
Kunskapsbank > Bibliotek > Makerspace). 
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starta ett forskningsprojekt för att undersöka om lärarstudenter skulle kunna kom-

plettera sin traditionella praktik med simuleringsövningar. Det ledde till att uni-

versitetsbiblioteket stod för lokaler och utrustning och lärarutbildningen stod för 

licensen. Därmed blev det möjligt för både lärarutbildningen och universitetsbib-

lioteket att genomföra simuleringsövningar (intervju med Emma Burman 2021). 

Bibliotekarierna fick anmäla sig till utbildningen med simuleringsövningar på 

frivillig basis via intranätet på arbetsplatsen. Utbildningen pågick en halv dag och 

deltagarna var i grupper om fyra, fem personer. (Med “utbildningen”, menar vi 

den här utbildningen med simuleringsövningar, om inget annat står.) Utbildningen 

inleddes med en kortare och enklare simuleringsövning. Efter det var det paus 

med reflektion och fika som åtföljdes av en längre och lite svårare simuleringsöv-

ning. Då samtliga deltagare genomfört sin simuleringsövning hade de en grupp-

diskussion. Samtalsledaren, biträdande överbibliotekarie och ledare för projektet 

med simuleringsövningar, Emma Burman, förde anteckningar under de här dis-

kussionerna. Vi har fått ta del av de här anteckningarna och de beskrivs i avsnittet 

Källmaterial och metod. Deltagarna fick diskutera vad som gick bra och vad som 

gick mindre bra, vad de kunde ta med sig i arbetet och vad som hade kunnat un-

derlätta i scenariot som de agerade i (intervjuer med Ellinor Krutholm och Emma 

Burman 2020, 2021).  

Utbildningens form, med simuleringar och efterföljande diskussion, utveckla-

des av Emma Burman. Scenarierna var baserade på egna erfarenheter som biblio-

tekarierna haft. Det fanns inget tydligt manus, i stället utgick simuleringsspecia-

listen från ett “grundproblem”, som Ellinor Krutholm kallar dem. Det kan handla 

om förseningsavgifter som en biblioteksanvändare inte kan betala eller någon som 

blir väldigt personlig och närgången. Den person som styrde avataren lät sedan 

situationen utvecklas utifrån hur den bibliotekarie som agerade i simuleringen 

betedde sig. I intervjun med Ellinor Krutholm berättar hon att det är viktigt att om 

bibliotekarien agerar på ett sätt som skulle lugna ner den karaktär hon spelar som 

avatar, så ska den karaktären lugna ner sig. Samtidigt, tillägger Ellinor, har de 

tagit fram personligheter som ska vara svåra att lunga ner för att bibliotekarierna 

ska få öva på att avbryta en eskalerande situation (intervju med Ellinor Krutholm 

2020, 2021).  

Föreskrifter och lagar om arbetsmiljö 

I Sverige regleras ansvaret för arbetsmiljön dels av arbetsmiljölagen, dels av före-

skrifter från Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna beskriver konkret hur man på en 

arbetsplats bör arbeta med arbetsmiljöfrågor och vilket ansvar arbetsgivaren har. 

Bland annat står det i Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) att våld och risk 

för våld ska förebyggas och i 4 § står följande: ”Arbetstagarna skall ha tillräcklig 

utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra 
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arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.” Nästa paragraf tar upp frågan 

om rätt till stöd och handledning vid risk eller hot om våld. Föreskriften tar även 

upp vikten av socialt stöd och kamratsamverkan på arbetsplatser där det finns risk 

för att hotfulla eller våldsamma situationer kan uppstå (AFS 1993:2, s.3–9).  

En annan viktig föreskrift är den om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AFS 2015:4) där man tar upp arbetsgivarens ansvar för att vidta åtgärder för att 

psykiskt påfrestande arbetssituationer inte ska leda till ohälsa hos arbetstagarna 

(AFS 2015:4, s. 9–10). Vidare tar föreskriften upp exempel på situationer som kan 

vara påfrestande; att lösa konflikter och fatta svåra beslut. Rekommendationer 

som presenteras i föreskriften är regelbunden handledning, utbildningsinsatser, 

stöd från andra arbetstagare och att arbetsplatsen utformar rutiner för att hantera 

“krävande situationer med kontakter med kunder, klienter med flera” 

(AFS 2015:4, s. 10). Utbildningen med simuleringsövningar som undersöks i den 

här studien är ett exempel på arbetsmiljöarbete som skulle kunna vara relevant på 

bibliotek. 

Regler och rutiner kring hot och våld på arbetsplatsen 

Det universitetsbibliotek som hållit i utbildningen med simuleringsövningar har 

nedskrivna rutiner och regler kring hot och våld, där vad som är hot avgörs av den 

som blivit utsatt. I dokumentet står det även att de här rutinerna ska vara kända för 

alla som arbetar på biblioteket och att de årligen ska revideras av avdelningsche-

fer, HR-avdelningen och fackliga representanter. Det står även: 

Det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet se över bemanning, arbetsmetoder, utrustning 
(t.ex. larm), lokaler, utbildningsnivå, mm för att förutse risksituationer och minimera risker, 
tillsammans med de anställda (“Rutiner vid hot och våld vid publik verksamhet”, dokument 
från Linköping universitetsbibliotek 2019). 

I dokumentet listas saker att tänka på vid mötet med biblioteksanvändare om det 

skulle bli hotfullt. Ett par av punkterna är “Uppträd lugnt och håll avstånd” och 

“Tillkalla hjälp från en kollega”. Det finns även information om larm och väktare. 

Förslag på fraser för att avsluta en besvärlig eller obehaglig konversation finns i 

dokumentet, bland annat: “Jag har försökt hjälpa dig så mycket jag kan, nu kom-

mer vi nog inte längre i vår diskussion men om du vill kan du få tala med min 

chef”.   
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka en utbildning med simuleringsövningar som ge-

nomförts på Linköpings universitetsbibliotek under 2020. Vi undersöker om och 

på vilket sätt utbildningen kan stärka bibliotekariers förmåga att hantera besvär-

liga och obehagliga situationer med biblioteksanvändare. 

Utifrån syftet har ett antal frågeställningar formulerats som presenteras i föl-

jande text. Med tanke på hur arbetsmiljön gällande besvärliga situationer med 

biblioteksanvändare ser ut på det universitetsbibliotek där deltagarna i studien 

arbetar, på vilket sätt kan utbildningen vara relevant för bibliotekarierna? Kan en 

sådan här utbildning hjälpa bibliotekspersonalen att känna sig tryggare på sin ar-

betsplats i mötet med biblioteksanvändare?  

För att undersöka om utbildningen kan stärka bibliotekariernas förmåga att 

hantera besvärliga situationer med biblioteksanvändare används Stevan E 

Hobfolls resursteori. Vilka resurser, enligt Hobfolls teori, kan utbildningen med 

simuleringsövningar mobilisera hos deltagarna? En specifik resurs som undersöks 

närmare är tilltron till den egna förmågan, eller self-efficacy, en teori utvecklad av 

Albert Bandura. Utifrån det begreppet undersöker vi: Hur kan en utbildning med 

simuleringsövningar stärka bibliotekariers self-efficacy? 

Att i en simulerad situation agera mot en avatar för att träna på besvärliga si-

tuationer med biblioteksanvändare, är en ny företeelse i Sverige. Utbildningar i att 

hantera besvärliga situationer och bemötande finns, men inte i den form som ut-

bildningen vi undersöker har. Därför är det intressant att undersöka den här ut-

bildningsformens för- och nackdelar. Med John Deweys utbildningsteori undersö-

ker vi därmed om och i så fall på vilket sätt utbildningens form gynnar lärande.    
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Tidigare forskning 

Flera rapporter från fackförbundet för kommunikation, kultur och kreativ sektor, 

DIK, den senaste från 2019, har väckt debatt i media och bilden som målas upp är 

att många bibliotekarier känner sig otrygga i sitt arbete. Vi kommer därför presen-

tera tidigare forskning om hur arbetsmiljön ser ut på bibliotek i Sverige, och till 

viss del internationellt, med fokus på den psykosociala arbetsmiljön gällande hot, 

våld och besvärliga situationer med biblioteksanvändare.  I Sverige regleras an-

svaret för arbetsmiljön dels av arbetsmiljölagen, dels av föreskrifter från den stat-

liga myndigheten Arbetsmiljöverket. I föreskrifterna är det tydligt att arbetsgiva-

ren har ett långtgående ansvar för att arbete ska kunna utföras på ett tryggt och 

säkert sätt. Ansvaret för arbetsmiljön handlar delvis om att utbilda arbetstagarna 

för att de ska kunna möta de utmaningar som arbetet medför. I den här studien 

undersöks hur en utbildning med simuleringsövningar kan hjälpa personalen att 

hantera besvärliga situationer med biblioteksanvändare som uppstår på bibliotek. 

Fokus ligger på huruvida man i tidigare forskning har utvärderat eller beskrivit 

utbildningar som har för avsikt att öka personalens trygghet på bibliotek och andra 

arbetsplatser. Avslutningsvis redogörs för forskning om hur simuleringsövningar 

använts för träning inom olika yrken och utbildningar för att ge en tydligare bild 

av vad simuleringar faktiskt är, deras möjligheter och svagheter, och hur de kan 

användas.  

Rapporter och studentuppsatser om arbetsmiljö på bibliotek 

Nedan sammanfattas tre relativt nya rapporter som visar på hur det kan se ut på 

bibliotek avseende hot, våld och trakasserier. Avslutningsvis redogörs för stu-

dentuppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som berör samma 

ämne.  

Brottsförebyggande rådets rapport Simhallar och bibliotek 

På uppdrag av regeringen har Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlagt förekoms-

ten av störningar på bibliotek och simhallar, i syfte att ta fram ett underlag för 

huruvida dessa instanser ska omfattas av reglering om ett tillträdesförbud. Anna-

Lena Beutgren et al. (2020) skriver att av de tillfrågade biblioteken (39 huvudbib-
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liotek utspridda över hela landet samt analys av incidentrapporter från Stockholms 

stadsbibliotek) har samtliga upplevt ordningsstörningar de senaste 12 månaderna. 

Undersökningen genomfördes våren 2020 och författarna lyfter att pandemin2 kan 

ha påverkat resultatet (Beutgren et al. 2020, s. 13–17). I rapporten står att läsa att 

alla bibliotek upplevt hot, trakasserier, stöld och klotter och i några få fall våld-

samheter. Incidenter med hemlösa som sover i lokalerna eller narkotikapåverkade 

som stör förekom på de flesta bibliotek. Händelsernas negativa påverkan tycks 

framför allt vara att det skapat en otrygg arbetsmiljö för personalen på biblioteken 

(Beutgren et al. 2020, s. 30–37). Det framkommer även i rapporten att det finns en 

oro och osäkerhet kring hur många av de här händelserna ska hanteras. En slutsats 

som dras är att: “Biblioteken behöver lägga tid och resurser på att ta fram rutiner 

för hur personer och situationer ska hanteras [...]” (Beutgren et al. 2020, s. 9 och 

s. 36). 

Fackförbundet DIK:s rapport om arbetsmiljön på bibliotek 

I rapporten Samhället drar sig tillbaka - en rapport om arbetsmiljön på våra 

bibliotek, har Johanna Alm Dahlin (2019) på uppdrag av fackförbundet DIK un-

dersökt förekomsten av hot, våld och social oro på Sveriges bibliotek. Rapporten 

baseras på en enkät som skickats ut till fackförbundets 1618 bibliotekarier med en 

svarsfrekvens på 34 procent och avser tidsperioden 2017–2019. Av de svarande 

arbetade majoriteten på folkbibliotek, medan 15 procent arbetade på högskole- 

och universitetsbibliotek. I rapporten definierar de “social oro” som det som sker 

mellan biblioteksanvändare; enskilda personer eller grupper som inte respekterar 

bibliotekets regler, är onyktra eller aggressiva (Alm Dahlin 2019, s. 4).  Rapporten 

redovisar att 57 procent av respondenterna på högskolebibliotek har upplevt social 

oro de senaste två åren, vilket är färre jämfört med folkbibliotek (93 procent). Ma-

joriteten svarar att oron inträffar några gånger per månad eller några gånger per år. 

51 procent på högskolebibliotek har upplevt aggressivt beteende och 18 procent 

har upplevt kränkningar eller trakasserier från besökare de senaste två åren. 

11 procent av alla svarande har upplevt hotfulla situationer de senaste två åren. 

Rapporten visar på en viss ökning av förekomsten av hot, våld och social oro jäm-

fört med motsvarande rapport från 2017 men redogör inte för om skillnaden är 

statistiskt säkerställd (Alm Dahlin 2019, s. 1–8). 

 
2 World Health Organisation, WHO, deklarerar den 11 mars 2020 att spridningen av ett virus med 
namn SARS-coronavirus-2 är en pandemi, vilket fortsatt är fallet under våren 2021, i uppsatsskri-
vandets stund (Folkhälsomyndighetens hemsida > Nyheter och press > nyhetsarkiv > 2020 > Mars 
> Spridningen av covid-19 är en pandemi). Infektion med viruset SARS-coronavirus-2 kan leda till 
sjukdomen med det officiella namnet Covid-19, men kallas i folkmun även ”corona” eller ”covid” 
(Folkhälsomyndighetens hemsida > Smittskydd & beredskap > Utbrott > Aktuella utbrott > Covid-
19 > Om sjukdomen och smittspridning > Om viruset och sjukdomen). 
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Exempel på förebyggande åtgärder som bibliotek har vidtagit är att installera 

alarmknapp eller direktnummer för att kalla på väktare eller polis. Många biblio-

tekarier svarar också att de fått utbildning i att hantera obehagliga eller besvärliga 

situationer. Samtidigt framkommer att endast 45 procent av alla svarande känner 

att de fått den utbildning de behöver för att kunna hantera alla eventuella situat-

ioner. Undersökningen frågar efter vilka åtgärder som önskas för att hantera oron 

på bibliotek, och några saker som kommer fram är mer stöd från ledning, tydli-

gare rutiner och utbildning i hur man bemöter krävande besökare och människor 

med olika svårigheter. Av alla svarande säger 49 procent att portning skulle vara 

en bra lösning för att hantera problemet med besökare som återkommande orsakar 

social oro.  

De flesta bibliotekarierna känner sig trygga på sin arbetsplats (“alltid” 39 pro-

cent och “oftast” 58 procent). 16 procent anger att deras hälsa påverkas negativt 

av social oro, hot eller våld på jobbet och exempel på hälsopåverkan är sömnsvå-

righeter och stress, vilket i vissa fall har lett till sjukskrivningar. Avslutningsvis 

tar rapporten upp att mer resurser skulle kunna öka kompetensen kring hur man 

kan hantera hotfulla situationer, men den tar också upp att resurser behövs för att 

kunna arbeta förbyggande i samarbete med lokalsamhället (Alm Dahlin 2019, 

s. 9–17).  

Resultatet från rapporten bör läsas med viss försiktighet, bland annat tar   

Emilia Harmath Balla (2018) i sin magisteruppsats upp behovet av att förhålla sig 

kritiskt till det som framkommit i rapporten, då endast en tredjedel av de tillfrå-

gade svarat på enkäten som rapporten baseras på. Hon menar också att det kan 

finnas risk för att de som svarat på enkäten är de som i högre utsträckning blivit 

utsatta för social oro, hot och våld (Harmath Balla 2018, s. 4–12). Även rapporten 

från Brå lyfter de två enkätundersökningar som gjorts av fackförbundet DIK och 

skriver att på grund av svarsfrekvensen bör “resultatet [...] tolkas med viss försik-

tighet” (Beutgren et al. 2020, s. 12–13). 

Rapporten Tryggare bibliotek 

2010 genomförde Kulturförvaltningen ett projekt i Stockholm i syfte att stärka 

personalens förmåga att kunna hantera det som de kallar besvärliga situationer. 

Projektet beskrivs i rapporten Tryggare bibliotek. Där står bland annat att persona-

len gavs verktyg för att uppnå målet om en trygg arbetsplats. Biblioteken i det här 

projektet var de bibliotek som i rapporten kallas för “utsatta” och det var främst 

bibliotek i förorter som Tensta och Rinkeby, men även centralt som Medborgar-

platsens bibliotek. Projektet inbegrep kartläggning, lägesbedömning, utbildnings-

insatser och samordning av handlingsplaner mot hot och våld. Exempel på verk-

tyg som personalen kunde få var konflikthanteringsmodeller, vilket dock inte pre-

senteras närmare i rapporten (Kulturförvaltningen 2010 s. 3–4). I projektet har 

man efter Arbetsmiljöverkets föreskrift Åtgärder mot hot och våld i arbetsmiljön 
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(AFS 1993:2), gått igenom hur de olika punkterna efterlevs på biblioteken. En 

intressant ståndpunkt lyfts fram, där problemen med säkerhet på biblioteken ses 

som något personalen mer eller mindre orsakar: 

Problemen med säkerheten i verksamheten grundar sig framförallt i en bristande säkerhets-
kultur hos personalen, som ibland kan gränsa till en mentalitet där man menar att säkerhets-
problemen inte är personalens utan arbetsgivarens problem. Så är dock inte fallet, säkerhets-
kulturen måste grundas från båda håll och alla måste hjälpas åt för att höja tryggheten och sä-
kerheten på arbetsplatsen och skapa en god gemensam säkerhetskultur (Kulturförvaltningen 
2010, s. 18).  

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tydliga i det att arbetsgivaren bär ansvaret för 

säkerhetsrutiner och förebyggande arbete, men Kulturförvaltningens rapport, tar 

upp flera exempel på hur personalen kan bidra till att öka säkerheten på arbets-

platsen. Åtgärder som de lyfter fram som viktiga är att ha gemensamma ordnings-

regler och rutiner på biblioteken, att personalen agerar korrekt i konflikter och att 

personalen är uppmärksam på besökare och kollegor (Kulturförvaltningen 2010 

s. 18–23). Hur man ”agerar korrekt” i en konflikt förklaras inte. Det är en svaghet 

i rapporten, att den hävdar att det skulle finnas ett enda korrekt sätt att agera, ett 

”facit” som kan användas i alla slags svåra situationer. Vad som är ett korrekt age-

rande kanske snarare beror på situationen och det kommer att diskuteras i avsnittet 

Besvärliga situationer på bibliotek.    

Studentuppsatser 

Ett antal uppsatser, från kandidatuppsatser till masteruppsatser, har skrivits genom 

åren som på olika sätt behandlat frågan om oro och stök på bibliotek, eller biblio-

tekets förändrade roll i samhället. Helena Johansson (2015) har i sin magisterupp-

sats undersökt hur stort problem det är med våld och trakasserier på folkbibliotek 

och hur biblioteken arbetat med förebyggande åtgärder. Enligt hennes definition 

av hot och trakasserier var sådana problem inte särskilt omfattande, utan tonvikten 

låg på små konflikter. Den vanligaste formen av incidenter på biblioteken var tra-

kasserier, men i undersökningen kommer det även fram att många incidenter inte 

riktigt kan beskrivas som hot, våld eller trakasserier, utan är mer av karaktären 

“bus”, till exempel att besökare stör (Johansson 2015). Johansson (2015) undersö-

ker också om personalen har genomgått någon utbildning för att lära sig hantera 

konfliktsituationer. Ungefär hälften av de svarande hade det, och den vanligaste 

typen av utbildning handlade om verbal kommunikation (Johansson 2015, s. 57–

62).  

I sin masteruppsats har Julia McDowell (2016) gjort en diskursanalys över 

debatten i media kring oron på bibliotek. En debatt som blossade upp sommaren 

2015 i samband med att ett bibliotek fått lov att begränsa sina öppettider på grund 

av ungdomsgäng som orsakade stök och oro. McDowell (2016) undersöker alltså 

debatten kring “oro och stök på bibliotek”, inte fenomenet i sig. Hon har tittat på 
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flera av Sveriges stora dagstidningar, Facebook- och Twitter-inlägg från 2015. 

McDowell (2016) redogör för flertalet diskurser hon anser finns i det material hon 

analyserat där “tysthetsdiskursen” och “öppenhetsdiskursen” är två. Den senare 

handlar om att biblioteket ska vara en öppen plats och att utestänga någon är ett 

hot mot den öppenheten. Öppenhetsdiskursen är att se på biblioteket som ett rum 

med många olika syften, skriver McDowell (2016), där alla ska vara välkomna 

och många olika aktiviteter som passar många olika behov ska erbjudas. Proble-

met, enligt den här diskursen, är inte stöket och oron utan bristande resurser och 

att “problemet” blir löst med mer resurser (McDowell 2016, s. 5–6, 25–31). 

Flera kandidatuppsatser har skrivits om social oro på bibliotek, bland annat en 

kandidatuppsats av Zeth Alsberg och Signe Nygårds (2018) som även de inleder 

med “mediedebatten” kring oro och stök på bibliotek. Deras syfte är dock att un-

dersöka hur vardagen faktiskt ser ut på bibliotek, vilka slags konflikter som upp-

står mellan låntagare och personal samt hur biblioteken arbetar med säkerhet för 

sin personal. I intervjuerna med bibliotekarier kommer det fram att inte särskilt 

många allvarliga händelser med stök och bråk har inträffat, framför allt är det ska-

degörelse mot lokaler och material som kommer upp som ett problem. En annan 

kandidatuppsats, av My Robertsson och Emma Undin (2020) handlar om folkbib-

liotekariers syn på, som uppsatsförfattarna kallar dem, “problemanvändare.” Såd-

ana “problemanvändare” ger Robertsson och Undin (2020) exempel på, utifrån 

analysen av den webbenkät de skickat ut till bibliotekarier, och det rör sig om allt 

från användare med stark kroppsodör till användare med extremistiska åsikter 

eller hemlösa personer.  

 

Flera rapporter beskriver orolig arbetsmiljö som ett aktuellt problem på många 

bibliotek, framför allt folkbibliotek. En del bibliotek har jobbat med frågan, bland 

annat med konflikthanteringsmodeller och utbildningar för personalen. Den stat-

liga myndigheten Brå lyfter i sin rapport att mer behöver göras, vilket även fram-

går av DIK:s rapport. Att arbeta med simuleringsövningar som de gjort på det 

universitetsbibliotek som vi skriver om, har inte tidigare gjorts på bibliotek i Sve-

rige. Skulle en utbildning med simuleringsövningar kunna vara ett sätt att ge bib-

liotekarier kompetens att hantera besvärliga besökare och situationer? I nästa av-

snitt kommer vi beskriva och problematisera begreppet “besvärlig besökare”.  

Den besvärliga besökaren 

Bibliotek är till för dess besökare, och i bibliotekslagens (SFS 2013:801) 2 § står 

att läsa att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Den internationella 

federationen för bibliotek, The International Federation of Library Associations 

and Institutions (IFLA), har tagit fram ett etiskt ramverk för biblioteks- och in-

formationssektorn. I andra punkten tar IFLA upp frågan om inkludering: 



 

17 

 

In order to promote inclusion and eradicate discrimination, librarians and other information 
workers ensure that the right of accessing information is not denied and that equitable ser-
vices are provided for everyone whatever their age, citizenship, political belief, physical or 
mental ability, gender identity, heritage, education, income, immigration and asylum-seeking 
status, marital status, origin, race, religion or sexual orientation (IFLA 2016).   

Enligt IFLA ska bibliotek välkomna alla och ingen ska stängas ute på grund av till 

exempel psykisk sjukdom, även om det kan medföra att personen uppför sig på ett 

obehagligt sätt. Bibliotekarien ska även arbeta med att utveckla sina profession-

ella förmågor och mot en hög servicenivå, vilket beskrivs i femte punkten (IFLA 

2016). Även om en del biblioteksbesökare kan upplevas som besvärliga, är det 

trots allt bibliotekets uppdrag att välkomna alla. Det innebär att bibliotekarier be-

höver kunna hantera konflikter och besvärliga situationer som uppstår i mötet med 

besökarna. Vi har redan varit inne på flera exempel, som hot, trakasserier, stöld 

och social oro. 

Miriam Kahn (2008) skriver i sin bok om bibliotekets roll i samhället; en öp-

pen plats, dit alla är välkomna. En grundförutsättning som gäller både i USA och 

Sverige. Kahn (2008) gör en omfattande genomgång om hur man kan arbeta på 

bibliotek för att skydda dels det som kulturella institutioner som bibliotek härbär-

gerar, dels hur personal kan skyddas mot oönskade beteenden från besökare. 

Boken är skriven ur ett amerikanskt perspektiv, men kan till viss del tillämpas 

även på svenska förhållanden. Kahn (2008) använder begreppet “the problem pa-

tron”, vilket vi väljer att översätta till besvärliga besökare. Exempel hon ger på 

besvärliga besökare är bland annat personer som sover i lokalerna eller personer 

som ställer frågor av sexuell eller privat natur. 

Förhållandet på ett universitets- och högskolebibliotek är annorlunda jämfört 

med ett folkbibliotek, och det kan vara intressant att gå närmare in på hur dessa 

typer av bibliotek skiljer sig åt. Patience Simmonds och Jane Ingold (2002) skri-

ver om universitetsbibliotek och tar upp några exempel på besvärliga besökare. 

Det handlar primärt inte om besökare som är hotfulla eller våldsamma utan sna-

rare om studenter som är frustrerade över sin studiesituation. Det kan vara studen-

ter som ställer frågor om en uppgift som hen har glömt hemma eller studenter som 

efterfrågar litteratur från nya litteraturlistor som bibliotek ännu inte fått kännedom 

om. Ett annat exempel är biblioteksanvändare som blir irriterade när de inte får 

hjälp omedelbart med en referensfråga, Vidare skriver Simmonds och Ingold 

(2002) att bibliotekarierna bör skilja mellan problematiska beteenden hos besö-

karna och biblioteksrelaterade problem, och att bibliotekarierna dessutom måste 

se sin del i alla konflikter som uppstår (Simmonds och Ingold 2002, s. 60–65). De 

förespråkar att biblioteket ska fokusera på de viktigaste frågorna när det gäller 

fakulteternas och studenters beteenden och genom att förebygga och arbeta med 

problem som ofta uppstår på ett universitetsbibliotek, kan man undvika att besö-

karna blir så kallade “problem patrons” (Simmonds och Ingold 2002, s. 65). 



 

18 

 

Även Anne M Turner (2004) väljer att inte sätta fokus på den enskilde besö-

karen, utan beskriver hur vissa problem uppstår i och kanske på grund av systemet 

som biblioteket är: “[...] that people are not the problem. The problem is the situa-

tions people create. Our task is to learn how to handle problem situations, not 

problem people or problem patrons” (Turner 2004, s. 12). Vidare skriver Turner 

(2004) om regler och hon frågar sig om regeln verkligen är en lösning. Det kan 

snarare vara så att regeln skapar problemet. Hon anser att man bör väga olika be-

hov mot varandra; gruppens behov och individens behov. Personalen behöver 

verktyg för att hantera olika slags situationer med biblioteksanvändare, skriver 

Turner (2004), i stället för att försöka lösa alla problem med regler (Turner 2004, 

s. 17–19). I den här studien undersöks om en utbildning med simuleringsövningar 

skulle kunna vara ett verktyg för att lära bibliotekarier hantera olika slags situat-

ioner med biblioteksanvändare. 

Att hantera stress och besvärliga situationer 

Hur vissa bibliotekarier reagerar på besökare som är svåra att hantera finns det 

exempel på i DIK-rapporten “Vi är bibliotekarier, inte psykologer eller socialarbe-

tare” från 2015: “Jag känner att min utbildning som bibliotekarie är irrelevant då 

de mest förekommande arbetssysslorna jag utfört är att ta hand om människor som 

mår dåligt i samhället” (DIK 2015, s. 10). I motsats till det kan i stället mötet med 

besvärliga biblioteksanvändare ses som en möjlighet till professionell utveckling, 

ett perspektiv som beskrivs av Linda S Katz (2002). Hon undersöker hur bibliote-

karieprofessionen kan lära av psykologer. Genom att träffa och utsättas för be-

svärliga besökare och deras beteende kan bibliotekarien, enligt Katz (2002), också 

förbättra sin självförståelse. Krävande personer får oss att utnyttja alla resurser vi 

har i form av självkontroll, tålamod, empati och tolerans, vilket kan vara stär-

kande för bibliotekariens personlighet, menar Katz (2002). Hon beskriver biblio-

tekariens utveckling och lärande i att kunna hantera besvärliga besökare, som nå-

got som måste läras genom erfarenhet, precis som en psykolog erhåller liknande 

kunskaper genom praktik. Att utveckla de här förmågorna kan ge en känsla av 

självförtroende och gör en resursstark inför stress och osäkerhet (Katz 2002, 

s. 192–194). 

Stress är en mänsklig reaktion, beskriver Maria Bauer och Marianne Kristi-

ansson (2019), som är viktig för att vi ska kunna anpassa oss till nya omständig-

heter. Att utsättas för långvarig stress kan dock leda till belastande psykiska såväl 

som fysiska konsekvenser. Vidare skriver de att i situationer som är mycket stres-

sande och kanske även skrämmande kan människans kognitiva förmågor påverkas 

och man upplever förvirring. De som kallas vår kognitions exekutiva funktioner är 

bland annat förmåga att rikta fokus dit vi vill, kunna vänta, sortera och samla den 

information som behövs för att kunna hantera de situationer vi ställs inför och 
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förmågan att föreställa oss saker som ännu inte hänt. Flera av de här kognitiva 

funktionerna är automatiserade; vi lär in ett beteende eftersom vi har hanterat den 

här typen av situationer förut (Bauer och Kristiansson 2019, s. 25–27). 

Generalisering är en annan viktig förmåga, att vi utifrån liknande situationer 

vi har varit med om kan avgöra hur vi ska hantera den här nya, men liknande situ-

ationen (Bauer och Kristiansson 2019, s. 26–31). Att kunna avläsa en situation 

korrekt för att fatta bra beslut kräver att vi kan kontrollera våra reaktioner i stres-

sande situationer:  

Genom att träna på olika utmanande händelser både i samtal, teoretiska och praktiska övning-
ar och simulerade miljöer, till exempel virtuella, kan vi reducera stress. Hjärnan lär sig att 
hantera oväntade och utmanande situationer och det kan reducera både fysiologisk och 
känslomässig stress (Bauer och Kristiansson 2019, s.111).  

I avsnittet Teoretiska utgångspunkter kommer vi gå in närmare på begreppet 

stress och hur det är kopplat till resurser.  

 

Kahn (2008) ger råd kring hur man ska bemöta en upprörd besökare: lyssna noga, 

bekräfta och försöka att inte uppröra besökare ytterligare; en teknik som hon kal-

lar aktivt lyssnande och som enligt henne kan utvecklas genom träning. Hon me-

nar alltså att man genom att förbereda personalen och ge dem tekniker för att han-

tera irriterade besökare, så kan personalens säkerhet förbättras (Kahn 2008, s. 67–

74).  

Även Karin Hugelius och Jan Tapani (2017) betonar vikten av träning och 

övning av svåra situationer. I en bok om praktisk krishantering tar de upp hur trä-

ning av situationer som man inte får tillfälle att praktisera dagligen i sitt jobb till-

för många positiva saker. Det ökar bland annat teamarbete, förbättrar den besluts-

fattande förmågan, identifierar behov av kompetensutveckling och gör medarbe-

tare medvetna om det komplexa med svåra situationer som kan uppstå. Författarna 

tar också upp fördelen med att personal blir medveten om hur de själva reagerar 

på stressfulla situationer: “Att öva in ett beteende som kan vara avgörande i en 

stressande situation kan göra att personen i ett skarpt läge inte behöver tänka efter, 

utan agerar med det inövade beteendet som förhoppningsvis gör situationen säk-

rare” (Hugelius och Tapani 2017, s. 204). Simuleringsövningar tas upp, som ett 

sätt träna på svåra situationer. Hugelius och Tapani (2017) menar, att simule-

ringsövningar är lämpliga när kunskapsnivån redan är hög i organisationen och att 

de kombinerar frågor av typen “vad” och “hur”. Nackdelar med simuleringsöv-

ningar som tas upp, är bland annat att det kan upplevas stressande att prestera un-

der granskning av andra och att det är resurs- och tidskrävande (Hugelius och  

Tapani 2017, s. 211–212). 
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Simuleringar 

I Nationalencyklopedin står att läsa att ordet “simulera” kommer från latinets 

“si’mulo” som betyder efterhärma, låtsas. Franco Landriscina (2013) menar att det 

gör att ordet simulering kan få en negativ klang. Simuleringar befinner sig någon-

stans mellan fiktion och verklighet och Landriscina (2013) diskuterar i sin bok 

vad det kan ha för konsekvenser för lärandet. En risk som tas upp är att simule-

ringen kan förvanska verkligheten och därmed lära ut “fel”. En simulering kan 

vara allt från då en fotbollsspelare låtsas skada sig på planen till ett avancerat da-

torprogram som lär piloter att flyga. Simuleringar finns överallt omkring oss och 

deras syfte är att lära ut, oftast en färdighet, som för piloter och sjukvårdspersonal 

(Landriscina 2013, s. 2–3). När vi i följande avsnitt skriver om simuleringar me-

nar vi simulering i betydelsen rollspel i scenarier, antingen i verkligheten, i en 

virtuell värld eller i skriftform. Nästan all forskning som vi tar upp handlar om hur 

simuleringsövningar använts i utbildningar för lärare och olika vårdyrken. Fram-

för allt inom vårdutbildningar är det vanligt med simuleringsövningar.  

David Kaufman och Alice Ireland (2016, s. 261) skriver att en simulering 

möjliggör för användare att lösa problem, uppleva situationer och pröva beslut 

och handlingar och anpassa sitt beteende utan att riskera skada eller andra obehag-

liga konsekvenser. Fördelar med simuleringsövningar är att man i en säker miljö 

kan upprepa scenarier och öva längre stunder, även på situationer som är ovanliga 

eller riskfyllda. Även Veslemøj Guise et al. (2012) redogör för i sin forskning om 

sjuksköterskeutbildningens användning av simuleringsövningar att det blivit ett 

värdefullt komplement till traditionell undervisning och praktik. Flertalet artiklar, 

(Pedersen et al. 2019; Hewat et al. 2020; Gundel et al. 2019; Guise et al. 2012; 

Cook et al. 2012) tar upp det: Att träna på situationer utan att utsätta någon, eller 

sig själv, för fara eller drabbas av verkliga konsekvenser är en enorm vinst med att 

använda simuleringar.  

Guise et al. (2012) lyfter även några negativa aspekter med simuleringar som 

har med tid och pengar att göra. Den teknik och kunskap som behövs för simule-

ringar med datoranimerade avatarer kostar, både att köpa in och att underhålla. 

Tillika är det är inte alla som är bekväma med simuleringsövningar, menar artikel-

författarna, och det kan bli ett hinder för att lära sig någonting (Guise et al. 2012, 

s. 412).   

 

Sima Zach och Miki Ophir (2020) skriver om simuleringsövningar inom lärarut-

bildning. Simuleringar med både skådespelare i live-action-rollspel och med hjälp 

av datoranimerade avatarer i virtuella världar, används för att återskapa verkliga 

händelser och situationer för att lärarstudenter ska kunna träna i en trygg miljö 

utan verkliga konsekvenser. Simuleringar kan användas för att träna på en rad 

olika färdigheter, skriver Sach och Ophir (2020, s. 3), bland annat i att instruera, 

problemlösning, hantera konflikter och fatta beslut. David A Cook et al. (2012) 
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når slutsatsen i sin artikel att simuleringar skapade större lärande hos studenterna 

än andra, mer instruerande lärsituationer. De skriver att simuleringar gör att utbil-

dare kan strukturera upp lärandesituationer som uppmuntrar till medveten praktik, 

målinriktad bedömning, feedback och reflektion (Cook et al. 2012, s. 317–318). 

Sach och Ophir (2020) skriver vidare i sin artikel om hur användandet av simule-

ringar i lärarutbildning gjorde lärarstudenternas tänkande mer reflekterande och 

flexibelt. Viktigt var, skriver författarna, att det genomfördes gruppdiskussioner 

efter simuleringsövningarna (Sach och Ophir 2020, s. 7–8). 

Reflekterandet och vikten av gruppdiskussionerna tas även upp av Mattias 

Arvola et al. (2018). De skriver om hur simuleringsbaserad undervisning bedrivits 

på en lärarutbildning på Linköpings universitet för att öva lärarstudenter på ledar-

skap i klassrummet. Resultaten visade att de studenter som gjort simuleringsöv-

ningarna ökade sin förmåga att reflektera och förstå. Författarna tar upp hur vik-

tigt reflekterandet är för lärandet. Den sociala interaktionen och diskussionen un-

der och efter dessa undervisningstillfällen visade sig vara en betydelsefull del av 

utbildningen (Arvola et al. 2018, s. 99–110). 

Forskningen som tagits upp ovan visar på potentialen med simuleringsöv-

ningar; möjligheten att träna på situationer i en säker miljö för att öka tryggheten 

och självtilliten hos personal som kommer att ställas inför utmanande situationer. 

I nästa avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter tas upp och vi kommer då bland 

annat att närmare undersöka begreppen självtillit och resurser. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I forskningsöversikten presenterades Katz (2002) som skrev om förmågan att 

kunna hantera besvärliga besökare, så kallade “problem patrons”. Katz (2002) 

menar att utveckling av den här förmågan kan göra bibliotekarier resursstarka 

inför stress och öka deras känsla av säkerhet. Även begreppet stress redogjordes 

för i förra avsnittet, då det bland annat togs upp att enligt Bauer och Kristiansson 

(2019) kan stress, och de negativa effekterna av stress, reduceras genom att träna 

på att hantera stressande situationer. I följande avsnitt kommer psykologen Stevan 

E Hobfolls definition av stress presenteras och hur stress är kopplat till en teori 

om resurser. Vidare skriver vi om hur återhämtning kan stödjas och vilka resurser, 

såväl psykiska, materiella som sociala, som är viktiga för att arbeta förebyggande. 

För att undersöka hur en utbildning med simuleringsövningar kan användas för att 

stärka bibliotekarier används en teori om self-efficacy, utvecklad av socialpsyko-

logen Albert Bandura. Begreppet self-efficacy, kan översättas till självförmåga 

eller upplevd egenförmåga (Psykologiguiden 2021) men oftast används “self-

efficacy” även på svenska, så även i den här studien. För att undersöka om och 

hur utbildningens form, att deltagarna får göra, påverkar inlärningen används 

John Deweys teori om lärande, som blivit summerad till uttrycket “learning by 

doing”.  

Om resurser 

Resursteori 

Att se på människans välmående och förmåga att anpassa sig utifrån resurser, ut-

vecklades i stor skala efter andra världskriget då forskare försökte förstå hur vissa 

soldater kunde klara av svåra upplevelser utan att utveckla psykiska men (Hobfoll 

2002, s. 308). De resurser en människa har, inre som yttre, avgör stresståligheten 

samt återhämtningsförmågan, skriver Hobfoll (2002). En bred definition av resur-

ser är att de är enheter som vi värderar, såsom självkänsla, välmående, behärsk-

ning, socioekonomisk status eller arbete.  En resurs kan också vara ett medel, eller 

som Hobfoll kallar det, en energikälla, som gör att vi kan uppnå resurser i form av 

välmående och självkänsla. Exempel på en sådan energikälla är pengar (Hobfoll 

1989, s. 516, 2002, s. 307). 
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I slutet av 1980-talet presenterade Hobfoll (1989) en teoretisk modell som be-

handlar frågan om stress i relation till resurser: the Model of Conservation of Re-

sources (COR). Modellen baseras på antagandet att människan strävar efter att 

bygga och bevara resurser. De här resurserna kan hotas av faktiska eller potenti-

ella hot som riskerar att leda till förlust av resurser, vilket kan orsaka stress 

(Hobfoll 1989, s. 513–516). Resurser och stress är alltså tätt sammankopplade och 

Hobfoll (1989) menar att resurser är den enhet genom vilken vi kan förstå stress. 

Modellen delar upp resurser i fyra olika typer:  

• Objekt som värderas baserat på sin fysiska natur, sällsynthet eller status, 

såsom ett hus, konst eller en bil. 

• Förutsättningar eller villkor som till exempel äktenskap, arbete eller erfa-

renhet. 

• Personliga egenskaper och färdigheter som kan hjälpa till att motstå stress, 

såsom lugn eller självkänsla. 

• Energikällor såsom tid, pengar, information och kunskap. Dessa energikäl-

lor beskrivs av Hobfoll (1989) främst genom att de kan tillgängliggöra 

andra resurser.  

Hobfoll (1989) placerar inte in socialt stöd i någon av kategorierna ovan, men han 

menar att det kan ses som en resurs då socialt stöd kan bevara andra resurser 

(Hobfoll, 1989, s. 513–517). I en senare artikel tar Hobfoll (2002) upp flertalet 

andra teorier om hur resurser och stresstålighet kan kopplas samman. Flera av 

teorierna har gemensamt att tre inre “nyckelresurser” är avgörande för hur 

stresstålig en person är: självkänsla, optimism och känsla av kontroll. Om en av 

dessa är stark i en person är sannolikheten hög att de andra två också är det 

(Hobfoll 2002, s. 308–310). Vidare skriver Hobfoll (2002) att ha ett starkt socialt 

skyddsnät är något som visat sig vara mycket viktigt. George A Bonanno et al. 

(2007) behandlar även de frågan om socialt stöd och visar på ett samband mellan 

psykologisk resiliens och socialt stöd: Du klarar av svårigheter i livet bättre om du 

har goda relationer. Vidare redovisar Bonanno et al. (2007) olika resurser som kan 

verka förebyggande mot stress, baserat på Hobfolls resursbevarande teori. Exem-

pel på mellanmänskliga resurser som kan öka personers så kallade psykologiska 

resiliens efter en kris, är tillgång till socialt stöd. Andra typer av resurser kan till 

exempel vara materiella resurser och resurser kopplat till att ha ett arbete (Bon-

anno et al. 2007, 667–673). 

Att arbeta med att investera i resurser 

Mina Westman et al. (2005) skriver om hur COR-teorin har använts och tilläm-

pats inom organisationer. Enligt Westman et al. (2005) är det viktigt att begränsa 
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förlusten av resurser då förlust av en resurs är potentiellt mer skadligt, än vad 

vinst av en resurs är positivt (Westman et al. 2005, s. 167). Enligt teorin är vi 

människor motiverade att försöka behålla och skydda sådant som vi värdesätter, 

till exempel sociala band, arbete, tid och familj. Författarna pratar om förlust-

cykler, som handlar om att en förlust kan leda till en ond spiral där flera resurser 

går förlorade (Westman et al. 2005, s 167–170). Vidare skriver de om hur man 

arbetat på arbetsplatser med interventioner för att hantera och förebygga arbetsre-

laterad stress. COR-teorin har använts som teoretisk grund vid skapandet av inter-

ventioner som kan öka individers resurser, eller som författarna kallar det, “re-

surs-pool”: “Hence, COR theory is a basis for preventive interventions that help 

increase people’s resource pools and might interrupt loss, reduce stress and create 

a resource gain cycle” (Westman et al. 2005, s. 206). 

Återhämtning  

Att hantera besvärliga situationer på biblioteket kan vara påfrestande. Vad som 

räknas som en särskilt påfrestande händelse är individuellt, och påfrestande hän-

delser kan leda till att man upplever stress (Hugelius och Tapani 2017). Författar-

na tar upp sådant som kan stödja återhämtning efter påfrestande händelser; bland 

annat en känsla av säkerhet, tillit till sin egen och samhällets förmåga och socialt 

stöd. Hugelius och Tapani (2017) utvecklar hur det sociala stödet är av betydelse 

för att kunna återhämta sig efter en jobbig händelse. Bristen på socialt stöd kan 

öka risken för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom, och vid frånvaro av 

normalt socialt nätverk, som vänner och familj, kan professionellt stöd vara avgö-

rande (Hugelius och Tapani 2017, s. 127–143). De punkter som Hugelius och 

Tapani (2017) tar upp som avgörande för att stödja återhämtning, stämmer till viss 

del överens med hur Hobfoll (1989, 2002) har beskrivit det som kallas för resur-

ser.  

Self-Efficacy: Om tillit till sin egen förmåga 

En av våra inre resurser är self-efficacy. Begreppet myntades av Bandura och han 

utvecklade det först inom behaviorismen, men kom senare att utveckla begreppet 

vidare inom socialkognitivismen. Self-efficacy handlar om hur människor upple-

ver sin egen förmåga att klara av saker (Psykologiguiden, 2021). “Percieved effi-

cacy”, skriver Bandura (1977, s. 194) påverkar vad vi väljer att ägna oss åt, hur vi 

hanterar motgångar och hur länge vi orkar kämpa. Bandura (1997) kallar det för 

“the exercise of control.” Den förväntning vi har på vår self-efficacy bygger på 

fyra källor till information som presenteras nedan. Gällande benämningen av in-

formationskällorna har vi använt oss av den svenska översättningen från Bjöörn 

Fossum (2013). 
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Egen erfarenhet av att ha lyckats/misslyckats. Det här är den viktigaste källan 

till information då den ger dig det bästa beviset på huruvida du kan klara av det du 

behöver för att lyckas. Det handlar om vad och hur du klarat av uppgifter och ut-

maningar tidigare i livet, din erfarenhet helt enkelt. För att informationen ska vara 

tillräcklig räcker dock inte enbart prestation utan flera faktorer spelar in; till ex-

empel hur svår en uppgift uppfattas vara, hur mycket hjälp du får utifrån, omstän-

digheterna runt omkring och hur de påverkar. Om du till exempel lyckas med en 

uppgift som du anser var väldigt lätt eller om du fick mycket hjälp kommer tro-

ligtvis inte din self-efficacy att stärkas. Om du har hög self-efficacy och misslyck-

as förklarar du det oftare med bristande ansträngning eller andra omständigheter 

utom din kontroll, medan du lägger all skuld på dig själv och din förmåga om du 

har låg self-efficacy och misslyckas.  

Observation. Att se andra lyckas göra någonting som du tycker är obehagligt 

eller svårt kan även hjälpa dig att klara av det själv, det kan leda till en ställföre-

trädande erfarenhet. Ännu bättre blir det om du studerar personer som är lik dig 

gällande social status, yrke etcetera. På samma sätt påverkas du av den relation du 

har till personen du observerar; det gör skillnad om du studerar din chef eller din 

vän eller kollega. Det här är en källa till information som är viktig om du saknar 

vetskap om dina egna förmågor, kanske för att du aldrig utsatts för sådana situat-

ioner eller provat klara av en viss uppgift. Att även se andra misslyckas kan höja 

din egen self-efficacy, om du ser andra, bättre lösningar på uppgiften. En annan 

viktig aspekt är att prata. Om den som utför uppgiften berättar hur den tänkte un-

der sitt agerande kan det nästan bli viktigare än att studera själva handlandet.  

Övertalning. Genom att personer i din närhet; vänner, familj, kollegor; uttrycker 

sin tro på att du kan klara av någonting, kan det öka tilltron till din förmåga att 

övervinna svårigheter du inte har klarat av innan. Den här källan till information 

är begränsad och inte den starkaste, men den kan stödja personer till förändring 

om den positiva feedbacken är realistisk. Det är också mer troligt att du kommer 

kämpa mer och längre trots tvivel om du blir uppmuntrad av personer i din om-

givning.   

Fysiologisk spänning. Stressande situationer framkallar generellt en känslomäss-

ig reaktion som, beroende på situation, kan ha informativt värde för den person-

liga kompetensen. Om din kropp reagerar på en stressande situation med hög puls 

och ytlig andning, med mera, kan du tolka det som att du därmed inte klarar av 

uppgiften eller situationen. Samtidigt kan de här reaktionerna i din kropp vara det 

som hindrar dig från att klara av situationen eller uppgiften. Det här leder till att 

du tror att du klarar av saker bättre om du är lugn. Det leder även till att då du 

upplever stressreaktioner i kroppen skapas ytterligare stressreaktioner eftersom 

du, på grund av dessa reaktioner, förväntar dig att misslyckas. Det är dock inte de 

fysiologiska reaktionerna i sig som skapar den här informationen utan hur du för-
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håller dig till dem. Om du har erfarenheter av starka stressreaktioner som orsakat 

misslyckanden kommer stressreaktioner såklart påverka din self-efficacy negativt. 

Om du däremot är en person som inser att vissa situationer kommer skapa stress-

reaktioner oavsett din egen förmåga att klara av saker kommer din self-efficacy 

inte påverkas negativt. Det är inte styrkan eller den fysiologiska reaktionens natur 

som är källan till information utan hur den uppfattas och tolkas. (Bandura 1977, 

s. 194–198; Bandura 1997, s. 79–113).  

Det kan vara viktigt att beskriva skillnaden mellan self-efficacy och självkänsla. 

Bandura (1997) beskriver det på följande sätt; individens upplevda self-efficacy 

handlar om omdömen om personliga förmågor, hur väl man tror att man klarar av 

att genomföra en uppgift, medan självkänsla handlar om ens egenvärde. Bandura 

(1997) skriver att det inte finns något samband mellan hur väl du tror att du kan 

genomföra en uppgift och vad du tycker om dig själv. Du kan vara dålig på en 

sport, alltså ha låg self-efficacy, men ändå ha god självkänsla; hur bra du är på en 

viss sport behöver inte vara knutet till hur väl du tycker om dig själv (Bandura 

1997, s. 11). Bandura (1997) beskriver även skillnaden mellan självförtroende och 

self-efficacy. Han förklarar att självförtroende är ett begrepp som beskriver styr-

kan i tron, men inte nödvändigtvis specificerar vad styrkan handlar om. Self-

efficacy däremot handlar om både styrkan i vår egen tro på oss själva och vad det 

är vi tror att vi klarar av (Bandura 1997, s. 382). I den här studien är vi intresse-

rade av styrkan i bibliotekariernas upplevda förmåga att hantera specifikt besvär-

liga situationer med biblioteksanvändare. Därför är self-efficacy ett mer relevant 

begrepp att använda sig av än självkänsla och självförtroende.    

 

Erik Gundel et al. (2019) beskriver att individens tankar, som är influerade av 

individens upplevda self-efficacy, styr beteenden och målsättningar. Detta leder 

till att ju högre self-efficacy, desto högre satta mål och starkare engagemang. Vi-

dare beskriver de hur en person med högre self-efficacy kan visualisera positiva 

resultat samtidigt som det omvända förhållandet råder, att en person med lägre 

self-efficacy visualiserar negativa resultat och upplever självtvivel (Gundel et al. 

2019, s. 246). 

Craig C. Pinder (2008), en amerikansk organisationspsykolog, har använt sig 

av Banduras teori om self-efficacy i sin bok om arbetsmotivation och organisat-

ionsbeteenden. Pinder (2008) skriver framför allt om hur vår motivation att arbeta 

påverkas av vår upplevda self-efficacy. Pinders (2008) bok är relevant för den här 

uppsatsen då han skriver om self-efficacy på arbetsplatser, i organisationssam-

manhang. Self-efficacy har hittills beskrivit som individens tilltro till sin egen 

förmåga men self-efficacy behöver inte bara ses ur ett individualistiskt perspektiv. 

Även om den enskilda individen har låg self-efficacy inför en viss uppgift kan 

individen ändå prestera bra om hen utför uppgiften tillsammans med andra (Pin-



 

27 

 

der 2008, s. 191). Det sociala sammanhanget och gruppen kan alltså vara viktigt 

för hur vi presterar. Bandura (1997) skriver att “collective efficacy” inte är sum-

man av individernas egna upplevda self-efficacy utan “an emergent group-level 

attribute that is the product of coordinative and interactive dynamics” (Bandura 

1997, s. 7).   Bandura (1997) betonar alltså att vi människor inte lever socialt iso-

lerade, vi kan inte heller ensamma hantera utmaningar utan är beroende av olika 

sociala sammanslutningar som familjer och andra typer av gemenskaper. Hur 

gruppen presterar, förklarar Bandura (1997), beror på sådant som gruppens led-

ning, vilka strategier den tillämpar och hur medlemmarna interagerar med 

varandra (Bandura 1997, s. 478). Som exempel beskriver han att om en viktig 

funktion genomförs av en individ med hög self-efficacy, kommer gruppens sam-

lade efficacy att vara högre än vissa av individernas. Vidare utvecklar han att ju 

högre collective efficacy en grupp har desto bättre kommer gruppen att prestera 

(Bandura 1997, s. 480). 

 

En viktig del av utbildningen med simuleringsövningar på universitetsbiblioteket 

var att få feedback och att reflektera över hur man agerat i scenarierna. Pinder 

(2008) skriver att karakteristiskt för oss människor är vår förmåga till reflekte-

rande självmedvetenhet. Det möjliggör för människor att analysera sina erfaren-

heter och tankeprocesser. Genom att reflektera genereras kunskap om oss själva 

och om omvärlden (Pinder 2008, s. 461). Enligt Pinder (2008) ansåg Bandura att 

den viktigaste typen av självreflektion är den vi har om vår egen förmåga att 

kunna utföra en uppgift. Hur vi reflekterar över vår egen förmåga kan avgöra hur 

vi fungerar på arbetet i förhållande till olika utmanande situationer. Pinder (2008) 

beskriver att vi lättare tar oss an uppgifter om vi på ett positivt sätt utvärderar våra 

egna förmågor. Saknar vi tro på oss själva, eller har en låg self-efficacy, så kan vi 

bli rädda för att utföra vissa uppgifter. På andra sidan av skalan kan en överskatt-

ning av self-efficacy leda till att vi försätter oss i för svåra situationer (Pinder 

2008, s. 461).  

Det finns flera sätt att mäta self-efficacy, men Bandura (1997, s. 44–45) skri-

ver om svårigheterna med att mäta self-efficacy, att det är kontextbundet och in-

dividuellt. Det finns ingen “all purpose specific self-efficacy scale” (Pinder 2008, 

s. 463). Det har dock utvecklats flera olika sätt att mäta self-efficacy och ett ex-

empel är “General Self-Efficacy” (GSE) som utvecklades på 1990-talet av Ralf 

Schwartzer. Skalan ska mäta styrkan i individens tro till sin förmåga att hantera 

svåra situationer. GSE består av tio frågor, exempelvis: “När jag ställs inför nya 

utmaningar vet jag hur jag ska ta mig an dem” och “I oväntade situationer vet jag 

alltid hur jag ska agera” (Löve, Moore och Hensing 2012, 1249–1253).  



 

28 

 

John Deweys utbildningsteori 

I simuleringsövningarna står bibliotekarierna framför skärmen, de agerar mot den 

datoranimerade avataren och får i övningen använda hela sin kropp och göra. För 

att undersöka just formen på utbildningen med simuleringsövningar används i den 

här studien John Deweys utbildningsteori. Dewey var en filosof, psykolog och 

pedagog från USA som utvecklade en av nittonhundratalets mest utbredda utbild-

ningsteorier. Han associeras framför allt med uttrycket “Learning by doing”. Det 

var dock inte ett uttryck Dewey själv använde, utan ett som blev en mycket enkel 

summering av hans utbildningsteori. I boken Experience & Education fastställer 

Dewey (1938) att en utbildningsteori ska baseras på faktiska behov, problem och 

möjligheter (Dewey 1938, s. 6). Han riktade kritik mot traditionell undervisning 

som enligt honom lärde ut kunskap som en färdig slutprodukt, plockad ur sitt 

sammanhang. En utbildning ska baseras i personliga, verklighetsförankrade erfa-

renheter, erfarenheter som är givande och lever vidare i framtida erfarenheter 

(Dewey 1938, s. 19–28, s. 46).  

Dewey (1938) lyfter två aspekter som är av vikt för att skapa goda erfarenhet-

er: kontinuitet och interaktion. De här två principerna är beroende av varandra och 

påverkar varandra. Kontinuitet betyder att en erfarenhet leder till andra erfaren-

heter, att det du lärt dig av den erfarenheten får dig som individ att röra dig 

framåt. “Every experience is a moving force. Its value can be judged only on the 

ground of what it moves toward and into” (Dewey 1938, s. 33-44, s. 38). Med 

interaktion menar Dewey (1938) att erfarenhet inte enbart existerar i ett vakuum, 

inom individen, utan i en värld med människor och objekt. Erfarenhet är alltid 

resultatet av vad som sker inom en individ i interaktion med det som sker och 

finns runt omkring. Dewey (1938) är noga med att poängtera att “i” inte är som 

“ett mynt i plånboken” utan att det sker en interaktion mellan individen och den 

miljö individen befinner sig i (Dewey 1938, s. 39–44). En utbildning ska lära ut 

kunskap och färdigheter som blir ett instrument för förståelse och ett sätt att bättre 

hantera framtida situationer. En av de viktigaste sakerna att lära ut är en vilja att 

fortsätta lära sig. Vidare skriver han att då erfarenheter utvecklas genom interakt-

ion betyder det att utbildning i grund och botten är en social process. Det vi lär oss 

måste vara förankrat i nutida erfarenheter för att hjälpa oss att hantera framtida, 

samtidigt som dåtiden är viktig för att kunna förstå nutiden (Dewey 1938, s. 77).    

 

Sammanfattningsvis kommer Hobfolls teori om resurser användas för att förstå 

hur utbildningen med simuleringsövningar kan vara ett led i att mobilisera resur-

ser och arbeta förebyggande mot stress. Genom Banduras teori om upplevd själv-

förmåga och självtillit, fördjupas kunskapen kring en av våra resurser; self-

efficacy. Den resursen är särskilt viktig i sammanhanget då den är avgörande för 

huruvida vi tror att vi kommer att klara av en uppgift, vilket i sin tur påverkar 

känslan av trygghet i mötet med biblioteksanvändare. Den viktigaste källan för att 
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bygga self-efficacy är erfarenheter och utbildningen med simuleringsövningar är 

uppbyggd på så sätt att deltagarna själva agerar och gör. För att undersöka göran-

det i utbildningen används Deweys utbildningsteori, eftersom han utgår från en 

tanke om att vi lär genom erfarenheter där interaktion med andra är centralt. Inter-

aktion är även något som Bandura lyfter som viktigt för att stärka gruppens coll-

ective efficacy. Sammantaget kan de psykologiska teorierna tillsammans med 

Deweys utbildningsteori möjliggöra en undersökning av utbildningen ur flera per-

spektiv: individens, gruppens och utbildningsmässigt.  
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Källmaterial och metod 

Följande avsnitt beskriver det källmaterial och de metoder som används i den här 

studien. Källmaterialet är hämtat från anteckningar från gruppdiskussioner, från 

ett frågeformulär och från intervjuer. Metoderna som använts är ett frågeformulär 

och intervjuer, både med deltagare på utbildningen med simuleringsövningar och 

med personer som på andra sätt varit involverade i utbildningen. Avslutningsvis 

diskuteras etiska aspekter och avgränsningar. 

Anteckningar från simuleringsövningarna 

I den utbildning med simuleringsövningar som vi undersökt, hölls gruppdiskuss-

ioner direkt efter simuleringsövningarna. De anteckningar som ledaren för utbild-

ningen förde under diskussionerna sparades och har renskrivits av en av uppsats-

författarna. Anteckningarna är sammanställda dels av ledarnas tankar och erfaren-

heter efter utbildningstillfällena, dels av deltagarnas kommentarer på dessa tre 

frågor: 

1. Vad gick bra eller mindre bra? 

2. Vad kan man göra för att underlätta i en sådan här situation? 

3. Vad kan du ta med dig från den här workshopen ut i verkligheten? 

Anteckningarna och de teman som vi har kunnat urskilja därifrån har legat till 

grund för utformningen av frågeformuläret. Anteckningarna är värdefulla därför 

att de visar deltagarnas känslor och tankar omedelbart efter övningarna och kom-

mer därför till viss del tas med i undersökningens resultat. Delar av materialet 

innehåller ofullständiga meningar och de har vi valt att utelämna från samman-

ställningen. Eftersom materialet är plockat ur sitt sammanhang, det är någon an-

nans anteckningar från gruppdiskussioner som vi inte deltog i, kommer materialet 

användas med det i åtanke.     
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Bakgrundsintervjuer  

För att få en inblick i hur man arbetat med utbildningen med simuleringsövningar, 

kontaktades biträdande överbibliotekarie Emma Burman och bibliotekarie och 

simuleringsspecialist Ellinor Krutholm. De båda intervjuades via kommunikat-

ionsverktyget Zoom. De här intervjuerna var av en informell karaktär och syftet 

var att få information om utbildningen. Ytterligare en intervju med Emma Burman 

genomfördes, då mer formellt och med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 3. 

Uppsatsförfattarna deltog även i en varsin simuleringsövning tillsammans med 

simuleringsspecialisten, för att få bättre förståelse för hur en simuleringsövning 

kan gå till. I samband med simuleringsövningarna intervjuades även Ellinor Krut-

holm, dock utan intervjuguide, i syfte att få mer bakgrundsinformation. 

Frågeformulär 

För att undersöka deltagarnas upplevelser av och tankar kring utbildningen med 

simuleringsövningar skickades ett frågeformulär ut till de tjugoen personer som 

deltagit. Frågorna till formuläret utformades med stöd i det källmaterial som be-

skrivits tidigare; de anteckningar som fördes under gruppdiskussionerna. I anteck-

ningarna urskildes ett flertal teman, exempelvis ”trygghet”, ”socialt stöd” och 

”regler” och baserat på dem utformades frågorna till frågeformuläret. För att se 

frågeformuläret, se bilaga 1. Initialt utformades ett testformulär som skickades till 

två personer för att få respons på utformningen och innehållet. Därefter gjordes 

vissa korrigeringar innan frågeformuläret skickades ut till deltagarna i utbildning-

en.   

 Då frågeformuläret innehåller 15 frågor varav 8 av frågorna var öppna frågor 

med fritextsvar liknar frågeformuläret mer en skriftlig intervju, men den kommer 

att benämnas frågeformulär för att tydligt särskilja den från de semistrukturerade 

intervjuer vi också genomfört. Information om frågeformuläret lades ut på univer-

sitetsbibliotekets intranät, och de som deltagit i utbildningen kontaktades via e-

post av Emma Burman, som var den som höll i utbildningen och även var sam-

talsledare. Då det var en vecka kvar på svarstiden skickades en påminnelse, vilket 

ledde till ytterligare svar. Frågeformuläret utformades som en webbenkät i Google 

Forms, där deltagarna kunde klicka på en länk och anonymt svara på frågorna. 

Svarsfrekvensen var hög: 19 av 21 svarade.  

Jan Trost (2012, s. 23) skriver att en kvalitativ studie är passande om man vill 

veta hur människor resonerar, därför är majoriteten av frågorna i frågeformuläret 

öppna frågor där de deltagande får svara fritt. Det gör det till ett kvalitativt fråge-

formulär, snarare än en kvantitativ enkät som ämnar samla in information om an-

tal, mängd och längd. Trost (2012, s. 72–74) skriver att man ska undvika öppna 

frågor i enkäter då det kan leda till så olika slags svar och mycket arbete för den 
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som ska ta hand om det. Då frågeformuläret skickas till endast tjugoen personer är 

inte mängden svar ett problem och vi har kunnat använda oss av öppna frågor. 

Den variation på svar som kan uppkomma i de öppna frågorna stämmer bättre 

överens med forskningens syfte; att få syn på tankar och reflektioner hos de som 

deltagit i utbildningen. Frågor som innehållsmässigt hör ihop ska även höra ihop i 

enkäten (Trost 2012, s. 63–91). Formuläret har utformats så att frågor som handlar 

om deltagarnas upplevelse av arbetsmiljön på bibliotek gällande besvärliga situat-

ioner med biblioteksanvändare och liknande, kommer tillsammans. De frågor som 

handlar om utbildningen kommer tillsammans i andra och sista halvan.  

Semistrukturerade intervjuer 

Det var 21 personer som gick utbildningen och vi ansåg att intervjuer med en fjär-

dedel av dem skulle ge en tillfredställande bild av hur utbildningen upplevdes. De 

som svarade på frågeformuläret fick möjlighet att lämna sin e-postadress om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Av de som angav sin e-postadress 

valdes slumpmässigt fem ut för intervju. De deltagare som intervjuades gav en 

relativt samstämmig bild av utbildningen och de fem intervjuerna bedömdes vara 

representativa.  

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) skriver att, att använda kvalitativa 

intervjuer är relevant då forskningsfrågan innehåller “hur”, det vill säga när man 

undersöker hur något upplevs eller hur något har genomförts. Då undersökningens 

syfte är att få syn på de tankar och upplevelser av utbildningen med simulerings-

övningar som deltagarna har, har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer valts 

som metod. Semistrukturerade intervjuer, kallade halvstrukturerade intervjuer i 

Kvale och Brinkmanns (2014) bok, är en intervju som håller sig någonstans mitt 

emellan ett öppet vardagligt samtal och ett frågeformulär, och ämnar söka svar på 

intervjupersonens egna tankar och upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014, s. 19, 

45 och 165–166). Janice M Morse (2012) skriver att en semistrukturerad intervju 

är en lämplig intervjumetod då intervjuaren känner till tillräckligt om ämnet för att 

kunna ställa relevanta frågor, men samtidigt inte kan förutsäga alla svar.   

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide enligt principer som presenteras av 

Monica Dalen (2015, s. 35), där områdesprincipen är grundläggande. Principen 

handlar om att börja med frågor som ligger i periferin jämfört med de mer centrala 

frågorna som man senare kommer in på. Hon tar även upp några viktiga kriterier 

som bör tas i beaktande, exempelvis att inte använda ledande frågor och att und-

vika alltför känsliga frågor (Dalen 2015, s. 36). Kvale och Brinkmann (2014) har 

en annan syn på ledande frågor. De skriver att ledande frågor, om de används 

medvetet, kan vara nödvändiga. De kan användas för att pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens uttalande och för att styrka intervjuarens tolkningar. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att inte bara frågor kan vara ledande, även hur intervju-
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aren agerar; ansiktsuttryck och kroppsspråk; kan fungera som förstärkare, positivt 

eller negativt, för intervjupersonens svar. “Det avgörande är inte om intervjufrå-

gorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart de leder, om de kommer leda 

till ny, vederhäftig och värdefull kunskap” (Kvale och Brinkmann 2014, s. 214–

215). Därmed går det inte att helt undvika att vara ledande som intervjuare, utan 

man bör snarare använda det på ett medvetet sätt. I utformandet av intervjuguiden 

har ledande frågor använts mycket sparsamt. Då de använts har det varit för att 

hjälpa informanten att minnas. Kvale och Brinkmann (2014, s. 66) skriver att för 

att hjälpa en informant att minnas kan man behöva “Ge konkreta ledtrådar, till 

exempel ‘förra gången du pratade med en läkare/sköterska’ i stället för ‘en kom-

munikationserfarenhet’.” Det är också bra att ge informanten tid att svara och att 

försäkra hen om att det är okej att inte minnas. En bit in i intervjuprocessen insåg 

vi att informanterna hade svårt att minnas vissa delar av utbildningen, i synnerhet 

ämnen och detaljer som kommit upp under gruppdiskussionerna, och lade till 

några punkter i intervjuguiden från de anteckningar som förts under gruppdiskuss-

ionerna. Till exempel ämnen som kommit upp och liknande. Vi är medvetna om 

att det kan ses som ledande, men resultatet visade att informanterna antingen 

kunde redogöra för mer i detalj de diskussioner som förts eller att det inte hjälpte 

dem att minnas.    

Kvale och Brinkmann (2014) listar en rad olika slags frågor att ställa under en 

kvalitativ intervju; bland annat inledande frågor, uppföljningsfrågor och strukture-

rade frågor (Kvale & Brinkmann 2014, s. 176–178). De har använts i utformandet 

av intervjuguiden. Vidare skriver författarna att en intervjufråga kan bedömas 

utifrån två perspektiv: tematiskt och dynamiskt. Tematiskt handlar om huruvida 

intervjufrågan på ett bra sätt får svar på forskningsfrågans “vad”, alltså undersök-

ningens ämne. Med dynamiskt menar författarna hur bra intervjufrågan är på att 

skapa ett bra samtalsklimat, en positiv interaktion (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 172–173). För att skapa ett bra samtalsklimat inleddes intervjun med ett antal 

frågor av lättsam karaktär för att därefter komma in på frågor som berörde studi-

ens syfte och frågeställningar.   

För att läsa intervjuguiden, se bilaga 2. Eftersom Emma Burmans roll i ut-

bildningen är en annan än den som deltagarna hade, utformades en annan inter-

vjuguide inför intervjun med henne, se bilaga 3.  

Sammanställning och bearbetning av insamlat material 

Transkriberingarna av intervjuerna skedde omedelbart efter intervjuernas genom-

förande. De delar av intervjuerna som inte innehöll information som var relevant 

för undersökningen transkriberades inte. Svaren från frågeformulären samman-

ställdes i sin helhet i ett dokument för bättre överblick. Då informanterna och re-

spondenterna blir citerade har språket ändrats till god svenska. 
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För att analysera kvalitativa intervjuer finns två tillvägagångssätt, skriver 

Morse (2012): temaanalys och innehållsanalys. Teman upptäcks genom att studera 

vad som antyds, vad som finns “bakom orden”. Alla teman behöver inte finnas 

med i samtliga intervjuer och en intervju kan innehålla flera teman (Morse 2012, 

s. 197). Svaren från intervjuerna samt frågeformulären sammanställdes och bear-

betades enligt ett tematiskt tillvägagångssätt. Vi gick igenom materialet och ur-

skilde ett antal teman som relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Ex-

empel på teman som kom upp var ”trygghet”, ”strategier” och ”besvärliga situat-

ioner”. 

Etik 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att man inte ska se på de etiska aspekterna 

av kvalitativa forskningsintervjuer som problem som ska lösas utan att man som 

forskare snarare ska vara öppen inför de dilemman och konflikter som kan dyka 

upp under processens gång. Författarna skriver att det därmed inte handlar så 

mycket om etiska riktlinjer eller principer utan snarare om “forskarens etiska ka-

pacitet” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 106).  Under arbetet med den här studien 

har ett par etiska dilemman uppstått. Bland annat det faktum att de personer som 

deltagit i studien valts ut från en begränsad grupp; de som har gått utbildningen 

med simuleringsövningar, och utbildningen i sig är unik för bibliotekarier. Vi har 

därmed varit noggranna med vad som skulle kunna vara identifierande informat-

ion. Av samma anledning används pronomet “hen” då informanterna refereras till 

i analysen. I Vetenskapsrådets (2017) skrift står att läsa att avidentifierad betyder 

att en viss uppgift som presenteras i forskningen inte kan kopplas till en viss per-

sons identitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Begreppet förklarades för informan-

ten då betydelsen av “avidentifierad” kan vara okänt. En övervägning har gjorts 

om huruvida det universitetsbibliotek där utbildningen med simuleringsövningar 

genomförts ska namnges i uppsatsen eller inte, då det kan vara identifierande in-

formation. Vi har slutligen valt att namnge universitetet, då vi namngett samtals-

ledaren och simuleringsspecialisten i utbildningen och det är därmed lätt att ta 

reda på var utbildningen har skett.  

Vetenskapsrådet (2002) listar dessa fyra huvudkrav inom samhällsvetenskap-

lig och humanistisk forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). I lagen om etik-

prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) regleras hur forsk-

ning på människor ska bedrivas avseende etiska aspekter. Här går lagen närmare 

in på vilken typ av information som ska lämnas inför en studie, bland annat: per-

sonen ska informeras om syftet med forskningen, vilka metoder som kommer att 

användas, att deltagandet är frivilligt och att personen kan avbryta sin medver-

kan. Inledningsvis i intervjun har informanten fått information enligt dessa punk-



 

35 

 

ter. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien ska ge sitt samtycke, 

skriftligt eller muntligt, samt att de ska informeras om att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande.  Samtycket skall dokumenteras. I vår studie har informan-

terna gett sitt samtycke muntligt i början av intervjun genom att de fått säga sitt 

namn och dagens datum, vilket har spelats in. Två informanter namnges, eftersom 

de företräder sin arbetsplats. De har gett sitt skriftliga samtycke till att namnen 

skrivs ut i uppsatsen. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att konfidentialitet är en “allmän förpliktelse” 

att se till så att de uppgifter man som forskare fått i förtroende inte ska spridas till 

obehöriga (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Nyttjandekravet handlar om att materi-

alet endast får användas för det ändamål som avsetts och informerats om och inte i 

några andra sammanhang. Frågeformuläret inleddes med information om under-

sökningens syfte, konfidentialitet och de forskningsetiska principer som re-

dogjorts för tidigare. Särskild vikt lades på frågan om konfidentialitet och aviden-

tifiering.   

Avgränsningar 

I avsnittet tidigare forskning beskrivs arbetsgivarens långtgående ansvar gällande 

förebyggande av hot, våld och trakasserier på bibliotek. Det finns organisatoriska 

förändringar som kan genomföras för att öka säkerheten på bibliotek, som att 

undvika ensamarbete, anpassa öppettider, hur biblioteksrummet är utformat, och 

värdehantering, vilket finns beskrivet bland annat av Kahn (2008) och i rapporten 

Tryggare bibliotek (Kulturförvaltningen 2010). Den här studien undersöker enbart 

hur en utbildning med simuleringsövningar kan stärka bibliotekariers förmåga att 

hantera besvärliga situationer, men vi är medvetna om att det finns många andra 

sätt på vilket ökad trygghet kan uppnås på bibliotek.  

I teori-avsnittet nämns en skala som kan användas för att mäta self-efficacy, 

“General Self-Efficacy” (GSE). När en viss aktivitet eller utbildning genomförs, 

vars fokus är att stärka just self-efficacy, kan skalan användas både före och ef-

teråt. Eftersom vi inte hade möjlighet att göra en longitudinell studie av deltagarna 

i utbildningen var en sådan typ av skala inte aktuellt i den här studien för att mäta 

bibliotekariernas upplevda self-efficacy. 

Den här studien analyserar inte VR-företaget, Mursions, programvara på dju-

pet. En närmare undersökning av avatarerna, hade kunnat genomföras vad gäller 

till exempel kön och etnicitet. Studien har i stället haft fokus på deltagarnas upp-

levelser av simuleringsövningarna i sin helhet. 
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Besvärliga situationer på bibliotek 

I följande avsnitt redovisas och analyseras studiens empiriska material. I avsnittet 

beskrivs de som intervjuats som “informant” och de som svarat på frågeformulä-

ret som “respondent”. Informanterna har nummer, till exempel “informant 2”, 

respondenterna har inte det. Materialet från intervjuer och frågeformulär analyse-

ras och presenteras tillsammans. Vi kommer även analysera anteckningarna från 

de gruppdiskussioner som genomfördes efter simuleringsövningarna. Vid hänvis-

ning till dessa kallas de enbart “anteckningarna”. Frågeformuläret skickades till 

21 personer och 19 svarade. Frågeformuläret innehöll 15 frågor och majoriteten 

av frågorna besvarades av alla 19 respondenter. På fyra av frågorna låg svarsfre-

kvens på mellan 15 och 17 svar.  Då det står “utbildningen” menar vi den utbild-

ning med simuleringsövningar som genomförts på Linköpings universitetsbiblio-

tek, om inget annat står. Då respondenter och informanter citeras har språket änd-

rats till god svenska. 

Arbetsmiljö 

Diagram 1. Hur ofta har du upplevt besvärliga eller obehagliga möten de senaste två åren? (19 
svar.) 

Källa: Egen bearbetning av resultat från frågeformulär.  
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Möten som upplevs som besvärliga eller obehagliga inträffar några gånger per år 

för majoriteten av respondenterna. Bilden av hur ofta besvärliga möten inträffar 

kan jämföras med undersökningen från fackförbundet DIK (Alm Dahlin 

2019).  Den rapporten visar på att 57 procent av bibliotekarier som arbetar på 

högskole-och universitetsbibliotek upplevt social oro de senaste två åren. Motsva-

rande siffra för bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek är 93 procent (Alm 

Dahlin 2019, s. 1–8). Majoriteten av de svarande i den undersökningen sa att oro-

ligheterna inträffade några gånger per månad eller några gånger per år, vilket 

stämmer överens med det resultat vi fått på frågeformuläret. Det sker alltså sällan 

möten, eller situationer, som är besvärliga eller obehagliga. Dock bör tilläggas att 

DIK-rapporten hade låg svarsfrekvens och ger inte en tillfredsställande bild av hur 

det faktiskt ser ut på bibliotek. På de bibliotek som undersökts i de studentuppsat-

ser som redogjorts för, är det ovanligt med oro och stök. Samtliga uppsatser skri-

ver dock om folkbibliotek. Det finns inte lika mycket studier om just högskole- 

och universitetsbibliotek gällande stökig och orolig arbetsmiljö, så en bättre jäm-

förelse går inte att göra.  

I Brottsförebyggande rådets rapport, som även de enbart tittat på folkbiblio-

tek, beskriver man att bara ett fåtal fall av våldsamheter har rapporterats på de 

undersökta biblioteken, men desto vanligare med mindre allvarliga incidenter som 

stöld och klotter (Beutgren et al. 2020, s. 30–37). Men som tidigare påpekats, 

även Brå-rapporten handlar om folkbibliotek. Det tycks vara en stor skillnad vad 

gäller social oro mellan folkbibliotek och högskole- och universitetsbibliotek. En 

informant berättar om sina tidigare erfarenheter från folkbibliotek: “där kan man 

hamna ganska mycket i besvärliga situationer” (informant 3). Informant 5 gör 

också den jämförelsen och menar att “vi har inte haft så otryggt hos oss, det är 

värre om man jobbar på kommunbibliotek.” Samtliga informanter svarar att det 

sällan inträffar besvärliga situationer på arbetsplatsen, men samtliga kan ändå ge 

exempel på situationer de har varit med om, vilket betyder att det sker, om än 

mycket sällan. I nästa avsnitt tar vi upp vad som kan upplevas vara en besvärlig 

situation. 

Besvärliga situationer 

Bibliotek är en öppen plats som är till för sina besökare och bibliotekens verk-

samhet ska vara “tillgänglig för alla” (bibliotekslagen § 2). Som McDowell (2016) 

skriver om i sin masteruppsats, “öppenhetsdiskursen”; att stänga ute någon från 

biblioteken är att hota den öppenheten. IFLA:s etiska ramverk stipulerar att ingen 

ska exkluderas från bibliotekens verksamhet (IFLA 2016). Bibliotekens öppenhet 

gör att många olika slags människor möts, och det är i dessa möten som social oro 

och besvärliga situationer kan uppstå. I DIK-rapporten definierar de “social oro” 

som det som sker mellan biblioteksanvändare; enskilda personer eller grupper 
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som inte respekterar bibliotekets regler, är onyktra eller aggressiva (Alm Dahlin 

2019, s. 4). I intervjuer och frågeformuläret kommer det fram att de situationer 

som upplevs som besvärliga ofta handlar om biblioteksanvändare som inte respek-

terar låneregler; de vill eller kan inte betala en förseningsavgift eller har förvänt-

ningar på biblioteket som inte stämmer överens med verkligheten. Så här berättar 

en respondent: 

Jag tycker att möten med användare som tycker att vi ska bortse från våra regler för att de inte 
passar dem kan upplevas som besvärliga och obehagliga. Möten med användare som är 
mycket påstridiga gällande sin sak och som inte lyssnar på våra argument tycker jag är svåra 
att hantera. Jag jobbar bland annat med fakturering av försenade böcker och eftersom vi har 
ganska höga förseningsavgifter kan det bli obehagliga diskussioner med användarna (respon-
dent).  

Simmonds och Ingold (2002) tar upp att ett typiskt problem på universitetsbiblio-

tek är frustration från besökare då de inte får omedelbar hjälp med en referens-

fråga. Ett annat problem kan vara att studenter vill får få tag på litteratur från nya 

litteraturlistor som biblioteket ännu inte fått kännedom om (Simmonds och Ingold 

2002, s. 60–64). En respondent beskriver exempel på situationer i relation till stu-

denter: 

Andra exempel är när de till exempel inte kan kopiera eller få tag på en speciell bok och säger 
att det är vårt fel att de på grund av detta inte kan klara sin tenta eller uppgift och därmed hel-
ler inte sina studier (respondent). 

En informant beskriver en annan, liknande situation där bibliotekarien kan ha 

svårt att leva upp till studentens förväntningar:  

Ja eller fast det är väl inte något hotfullt, det är mer att folk tar för givet att ’det här ska ni ha, 
det här materialet måste jag ha just nu.’ ’Ja, men vi måste fjärrlåna, det tar en vecka.’ ’Nej, 
jag måste ha det nu!’ (Informant 2). 

En annan respondent beskriver besvärliga situationer med biblioteksanvändare 

som förväntar sig undantag från regler: 

Vi har några rättshaverister, en del frustrerade anställda eller studenter som förväntat sig sär-
behandling eller är missnöjda med regler, men det är ingen som var fysiskt hotfull (respon-
dent). 

Samma typ av besvärlig situation beskrivs av informant 4, som berättar om biblio-

teksanvändare som vill att just de inte ska behöva följa reglerna då de tycker att de 

har “skött sig.” Samma informant beskriver situationer då biblioteksanvändare 

tycker att “något borde fungera på ett annat sätt” och biblioteksanvändare som 

aldrig tycks lära sig utan som bibliotekarierna måste informera om samma sak 

gång på gång. Informanten beskriver att det leder till frustration och att tålamodet 

tryter: “Då är det verkligen viktigt att lämna över till en kollega” (informant 4). 
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Det kommer även fram, både i intervjuer och på frågeformuläret, att biblio-

teksanvändare som blir väldigt ledsna upplevs som besvärliga att hantera. En re-

spondent svarade på frågeformuläret: 

Studenter som har fått förseningsavgifter och kontaktar oss för att slippa betala den eftersom 
de har ont om pengar. De har knappt pengar för att köpa mat till sina barn och de gråter hjärt-
skärande (respondent). 

En annan besvärlig situation är då biblioteksanvändare beter sig på ett oförutsäg-

bart sätt. Både informanter och respondenter beskriver dessa biblioteksanvändare 

som “labila” eller “sjuka”. En av informanterna berättar i intervjun att det är svårt 

att “följa en mall” då, eftersom biblioteksanvändarens beteende är svårt eller 

omöjligt att förutspå. Informant 1 berättar om en situation hen var med om: 

Han var väldigt aggressiv, eller inte så hotfull precis, men han var extremt tjatig och mådde ju 
inte bra, han hade på något sätt gått över gränsen där. Sen så gick han på andra studenter, 
andra användare, och det fick jag lite svårt att...ska jag gå in och försöka styra upp det? Men... 
jag gjorde inte det (informant 1). 

Informant 1 uttrycker att det blev besvärligt framför allt då den här biblioteksan-

vändaren gav sig på andra inne på biblioteket. Hen berättar att situationen slutlig-

en löste sig då biblioteksanvändaren fick träffa den bibliotekarie han var där för 

att träffa. En annan informant berättar också om personer som verkar “labila”: 

Och sen också om det kommer personer som man märker har psykiska besvär. Då kan man 
bli orolig, man kan se framför sig vad som skulle kunna hända. Inte så att jag går och tänker 
på det dagligen, men det händer ju då och då (informant 2). 

Informanten lägger till att hen vet var överfallslarmet finns, om det skulle hända, 

men hen har aldrig behövt använda det. “Så att, det är väl det, om det skulle 

hända, vad gör jag?” (Informant 2.) Enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket 

(AFS 1993:2) ska arbetstagare både ha tillräcklig information och utbildning för 

att kunna utföra sitt arbete med tillfredställande trygghet. Informant 2 har inform-

ation om var överfallslarmet finns, men det är utbildning i hur man ska agera i en 

hotfull situation som efterfrågas. Att vara oförberedd kan alltså bli besvärligt i en 

situation. Oförberedd på grund av att du inte känner till rutiner och regler, vilket 

rapporten Tryggare bibliotek tar upp som en del i att skapa en bättre säkerhetskul-

tur på bibliotek (Kulturförvaltningen 2010, s. 18–23). Samtidigt som det inte alltid 

går att följa rutiner och regler då biblioteksanvändare beter sig oförutsägbart eller 

“är labila”. I Brå:s rapport skriver de att bibliotek behöver lägga tid och resurser 

på att utarbeta rutiner för hur besvärliga situationer och biblioteksanvändare ska 

hanteras (Beutgren et al. 2020, s. 36). 

En informant beskriver två tillfällen då biblioteksanvändare uttryckt kritik 

vilket hen upplevde som besvärligt. Biblioteksanvändaren hade försenade böcker 

och uttryckte att hon inte tyckte om bibliotekariens ton: 
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Det var någonting med hennes böcker i alla fall som inte gick att genomföra det hon ville [...] 
ja då gillade hon inte min ton, [...] det var så obehagligt att… jag fattar inte hur en person kan 
säga så till en annan som man aldrig har träffat eller så, bara rakt på så där, så jag blev jätte-
chockad (informant 5). 

Samma informant beskriver ett annat tillfälle med en biblioteksanvändare som 

uttryckt kritik. Biblioteksanvändaren ansåg att informanten hade gett mer upp-

märksamhet till två andra biblioteksanvändare och inte gett honom tillräckligt bra 

hjälp: “Han var ganska upprörd så att det blev obehagligt på så vis” (informant 5). 

Besvärliga situationer kan även ses som ett tillfälle att träna på sitt bemötande, 

som Katz (2002) skriver, och det är ett perspektiv som lyfts av informant 1: “man 

tar det som ett bra tillfälle att öva sig på att hantera människor” (informant 1).  

Informanter och respondenter beskriver alltså att de flesta besvärliga situat-

ioner inte är hotfulla eller våldsamma, utan snarare som de beskrivs av Simmonds 

och Ingold (2002), som skriver om universitetsbibliotek. Det handlar om förvänt-

ningar på biblioteket som inte stämmer överens med verkligheten, exempelvis hur 

snabbt det kan gå att få ett fjärrlån, om studenter som skyller på bibliotekarien om 

hen inte klarar av sin tentamen och biblioteksanvändare som vill ha undantag från 

regler. Det händer också att besvärliga situationer uppkommer på grund av om-

ständigheter som är svåra att ha kontroll över, exempelvis en pandemi. 

Besvärliga situationer till följd av pandemin 

Pandemin med sjukdomen Covid-19 har medfört att bibliotekets öppethållande 

har reducerats och därmed har även färre biblioteksanvändare besökt biblioteket, 

vilket troligtvis har gjort att antalet besvärliga situationer minskat, något som in-

formant 3 reflekterar kring: 

Här så har jag inte mött så m ånga besvärliga situationer […] eftersom det har varit distans-
läge nästan hela tiden. Och under den perioden så har det varit lite generösare, varit lite andra 
låneregler än de vanliga som har gällt. Det är ju ofta sådant som kanske är upprinnelsen till 
besvärliga situationer om det gäller skulder, försenade böcker, försvunna böcker, med mera 
(informant 3). 

 

Både i intervjuer och i frågeformuläret framkommer det att bibliotekarierna träffat 

färre biblioteksanvändare på grund av pandemin, eller inga alls då de inte haft 

pass i disk utan enbart arbetat på distans. Flera har därmed haft svårt att svara på 

huruvida utbildningen hjälpt dem på något sätt i deras bemötande med biblioteks-

användare. Pandemin har även lett till andra konsekvenser, till exempel kan gene-

rösa låneregler ha bidragit till färre konflikter kring övertidsavgifter. Samtidigt 

beskriver informanterna nya typer av besvärliga situationer, till exempel då biblio-

teksanvändare inte kan lämna tillbaka sina böcker på grund av milda förkylnings-

symtom, vilket innebär att de ska stanna hemma även om de inte är särskilt sjuka. 

Flera informanter berättar att det kan uppstå problem när biblioteksanvändare inte 
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håller avstånd till bibliotekspersonalen. På frågan om det finns tillfällen under en 

arbetsdag då bibliotekarierna känner sig otrygga svarar två informanter: 

Nu är vi ju i corona så då kan man känna sig otrygg bara man går ut i biblioteket, [...] under 
större delen av förra året så var det ju alldeles för mycket studenter där (informant 1). 

Det är väl nu under coronatider och folk kommer nära och man känner, håll avstånd, det har 
ju varit väldigt aktuellt i år (informant 2). 

Emma Burman sammanfattar bibliotekariens roll som “ansiktet utåt” och att den 

rollen innebär att behöva förklara och genomföra sådant som andra instanser har 

påbjudit, som till exempel begränsade öppettider under pandemin och hur person-

uppgifter ska hanteras:  

Det kan finnas frustration och besvärliga situationer där man som bibliotekspersonal ibland 
lite hamnar i kläm, för det är inte vi som styr över allt. Det är saker som Liu centralt, och 
kanske regelverk ännu högre upp i Sverige, som styr olika saker, men det är vi som är ansiktet 
utåt och får försöka parera det här och leverera en god service och ett professionellt förhåll-
ningssätt. Men ändå stå bakom det här som ju faktiskt det innefattar att vara anställd på en 
statlig myndighet. [...] Det är sådant som vi måste hantera men det är andra saker som styr det 
(Emma Burman). 

Att träna på besvärliga situationer 

Träning på utmanande händelser genom till exempel praktiska övningar kan redu-

cera stress, genom att hjärnan lär sig att hantera oväntade och utmanande situat-

ioner (Bauer och Kristiansson 2019, s. 111). Författarna förklarar att hjärnans ex-

ekutiva funktioner, till exempel att kunna sortera information och rikta fokus vil-

ket behövs för att kunna hantera situationer, kan påverkas av stress. Eftersom flera 

av de exekutiva funktionerna är automatiserade kan träning göra att vi lättare be-

härskar en situation. På samma sätt kan vårt beteende styras av generalisering, 

vilket handlar om att vi genom erfarenheter från tidigare situationer kan avgöra 

hur vi ska bete oss i liknande situationer (Bauer och Kristiansson 2019 s. 25–31). 

Hugelius och Tapani (2017) beskriver också vikten av att öva in beteenden som 

gör att man i ett skarpt läge kan agera utan att behöva tänka efter och förklarar att 

träning av situationer som inte sker ofta i det dagliga arbetet kan vara positivt 

bland annat genom att det identifierar behov av kompetensutveckling och gör 

medarbetarna medvetna om det komplexa med svåra situationer som kan uppstå 

(Hugelius och Tapani 2017, s. 204). I resultatet kommer det fram att flera infor-

manter och respondenter tycker att det är viktigt att träna på situationer, då det gör 

dem bättre förberedda om det skulle inträffa en besvärlig eller obehaglig situation. 

Flera lyfter även viljan att arbeta vidare med frågor om bemötande, hur man kan 

hantera en besvärlig situation, vilket är ett behov av kompetensutveckling som 

identifierats. Deltagarna i den här studien uttrycker att det alltid är viktigt att träna 
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på situationer, hur “bra” man än är. Deltagarna i utbildningen med simuleringsöv-

ningar beskriver hur de värdesätter att få öva även på situationer som inte inträffar 

ofta för att känna sig trygg på sin arbetsplats och i sin arbetsroll: 

Att få bättre insikt i vad som kan hända. Vilka människotyper finns och hur ska man agera i 
olika situationer? T.ex. med simuleringsövningar. Då kan man känna sig tryggare när man väl 
träffar på personer med t.ex. psykisk ohälsa eller liknande (respondent). 

Även om det kanske för det mesta går bra, och det inte är så hemska personer som kommer 
hit, de kan ha missförstått någonting, så kan det också uppkomma situationer, det ser man ju i 
samhället, det kan vara nån som det slår slint för. Så det gäller att man har ett visst säkerhets-
tänkande ändå, att man inte är för naiv (informant 4). 

Och vidare: 

Oftast så är de nog inte så påstridiga som mina kollegor var där i bakgrunden då de svarade, 
men det tyckte jag bara var bra för det är ju det man behöver träna på, då och då kommer det 
någon som är extra besvärlig och ställer de där extra frågorna och då behöver man ha fått 
träna på att stått kvar lite längre i den där situationen. Det var något case som rörde något i 
stil med “Jag väntar på dig efter stängning” och så där, typ som ett hot. Och den kändes inte 
så trovärdigt att det skulle hända. Men å andra sidan så kan det faktiskt hända, det kan hända i 
privata sammanhang också, så det jag tänker, det är inte fel att bli uppmärksammad på, vad 
skulle man göra egentligen? (informant 4). 

 

Som informant 4 vittnar om så är det inte särskilt ofta som riktigt hotfulla eller 

obehagliga situationer inträffar, vilket också redovisas i diagram 1 där majoriteten 

av respondenterna svarar att obehagliga möten inträffar endast några gånger per 

år. Informant fem beskriver ett scenario hen var med om i utbildningen och som 

handlade om en hotfull besökare, något som hen beskriver som överdrivet: 

Det var att… det var ett hot – en hotfull situation, en person, en besökare som talade om att 
han visste var jag bor någonstans och kände till min familj och så […] alltså, jag tyckte nog 
att det kändes lite… överdrivet, men jag vet också att hade det varit i verkliga livet, i disken, 
jag tror inte att jag hade tagit den personen, alltså hotet, på allvar, för det är liksom inte så 
ofta det händer och då känns det inte verk – eller det känns inte som ett riktigt hot, jag vet 
inte… Så jag tror faktiskt att jag skulle reagera likadant i verkliga livet, att jag nästan 
litegrann negligerade det här (informant 5). 

Att få träna på situationer gör medarbetare medvetna om det komplexa med svåra 

situationer som kan uppstå, och gör personalen medveten om hur de reagerar i 

stressfulla situationer, som Hugelius och Tapani (2017, s. 204) skriver. Citatet 

från informant 5 visar på att hen har blivit medveten om att hen inte verkar ta den 

hotfulla situationen på allvar. Det här kan bero på att liknande situationer inträffar 

så sällan, eller aldrig. Informant 4 menar däremot att det inte är fel att bli med-

veten om “vad man skulle göra egentligen”. Då har man möjligheten att kunna 

öva in ett beteende som sedan kommer automatiskt, som Hugelius och Tapani 

(2017) skriver, utan att man behöver tänka efter i en potentiellt stressande situat-

ion. Även Bauer och Kristiansson (2019, s. 111) skriver om det som något som 
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kan reducera stress; att lära hjärnan att hantera oväntade och ovanliga situationer. 

Det kan således vara värdefullt att träna på sådant som inte inträffar ofta, men som 

skulle kunna ske. Att få träna på situationer var också en anledning till att perso-

nal anmälde sig till utbildningen och något som togs upp som en positiv erfaren-

het av flera respondenter:  

Jag vill träna situationer, bra sätt att förbereda sig för ovana situationer (respondent).  

Ville testa mig själv och se hur jag tacklar en situation som sällan uppstår men som kan upp-
stå – reflektera runt mina spontana sätt att svara på pressade lägen (respondent).  

Det är alltid bra att prova på och öva för att vara bättre förberedd när det händer i verklighet-
en, men det kan vara svårt att hitta en bra form för det (respondent). 

Att det aldrig är fel att träna hur gammal man än är i gården (respondent). 

Informant 3 berättar att hen anmälde sig till utbildningen då “det hade en del att 

göra med bakgrund från ett annat jobb där vi hade många besvärliga situationer”, 

vilket var erfarenheter från folkbibliotek. “För att känna mig säkrare i mitt jobb, 

eller kanske få verktyg för att hantera olika situationer”, säger informant 2. Infor-

mant 1 anmälde sig till utbildningen mest av nyfikenhet. Informant 5 lyfter att hen 

tycker det är “jätteviktigt att öva på olika sätt och tillsammans med arbetskamra-

ter”. Hen tillägger att “man ska ta alla chanser som finns till det.” Det framkom-

mer alltså i resultatet att en stor del av de som deltog i utbildningen tycker att det 

är viktigt att träna på situationer, att få verktyg för att hantera besvärliga situation-

er och vikten av att kontinuerligt öva på bemötande. 

 

Värdet av att träna på svåra och besvärliga situationer som sällan inträffar kan 

förklaras med hjälp av teorier om resurser. Hobfoll (1989) beskriver i sin teori om 

resurser, COR, hur vi människor strävar efter att bygga och bevara resurser. Att 

veta hur man kan agera i en pressad situation kan ses som en typ av kunskap vil-

ket i sin tur är en resurs. Genom att skaffa sig den kunskapen kan arbetstagarna 

alltså bygga resurser. Hobfolls (1989) resursteori bygger på att resurser både kan 

hotas av faktiska hot och av potentiella hot. Det kan det tolkas som att vetskapen 

om att något hotfullt eller obehagligt skulle kunna inträffa på arbetsplatsen gör att 

arbetstagarnas resurser hotas. Som informant 4 beskriver ovan, gäller det att inte 

”vara för naiv”. Att vara medveten om att en hotfull eller på något sätt obehaglig 

situation kan inträffa gör att man kan förbereda sig. Flera av respondenterna ovan 

beskriver att de värdesätter att få träna och vara förberedda om en situation skulle 

uppstå: ”vill träna”, ”ville testa mig själv” och ”vara bättre förberedd”. Det här 

kan sägas bekräfta Hobfolls (1989) teori om att vi människor strävar efter att 

bygga resurser.  
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Även Westman et al. (2005) skriver om varför det är viktigt att undvika för-

lust av resurser. Man skulle kunna tänka att om det nu är väldigt sällan som något 

obehagligt inträffar på en arbetsplats, kan man då inte bara reparera skadan som 

eventuellt uppstår, om det inträffar? Westman et al. (2005) förklarar att en förlust 

av en resurs kan leda till en ond spiral, där förlust av en resurs kan leda till att fler 

resurser går förlorande. Likaledes förklarar COR-teorin att en förlust av en resurs 

är potentiellt mer skadligt än vad en motsvarande vinst är positivt, vilket Westman 

et al. (2005) menar gör begränsandet av resurs-förluster viktigt, kanske viktigare 

än att jobba med att bygga resurser (Westman et. al 2005 s. 167–170, 206). 

Hobfoll (2002) har skrivit om det som kallas nyckelresurser. Om en av dessa 

nyckelresurser är starka i en person, ökar sannolikheten för att de andra två också 

kommer att vara det. På samma sätt ökar risken för att förlora en resurs om du 

redan förlorat en annan. Förebyggandet av förlust är alltså väldigt viktigt (Hobfoll 

2002, s. 308–310). Det kan följaktligen vara svårt att reparera en skada som har 

uppstått, eftersom det riskerar att leda till att fler resurser förloras. Ett exempel på 

hur man kan tänka kring det resonemanget relaterat till biblioteksarbete: en obe-

haglig upplevelse med en hotfull eller på annat sätt obehaglig biblioteksanvändare 

kan påverka en bibliotekariers resurser i form av personliga egenskaper och fär-

digheter som lugn eller self-efficacy. Om bibliotekarien känner att hen inte be-

härskar situationen och blir mer osäker i sitt arbete, kan det framkalla stress. I 

förlängningen riskerar andra resurser som den anställde besitter att gå förlorade, 

exempelvis status och befogenheter.  

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö tar upp 

att arbetsgivaren har ett ansvar för att psykiskt påfrestande arbetssituationer inte 

ska leda till ohälsa hos deltagarna (AFS 2015:4, s. 9–10). Arbetsgivaren kanske 

inte har möjlighet att förebygga att påfrestande situationer inträffar, men om de 

inträffar ska de inte ge negativa konsekvenser hos arbetstagaren. För att förhindra 

negativa konsekvenser behöver bibliotekarien kunskap om hur man kan agera i 

obehagliga och svåra situationer och utbildningen med simuleringsövningar kan 

vara ett sätt att få den kunskapen. Kompetensutveckling kring hur situationer på 

bibliotek kan hanteras tas upp som viktigt i flera rapporter (Beutgren et al. 2020, 

Alm Dahlin 2019 och Kulturförvaltningen 2010). I rapporten från Kulturförvalt-

ningen (2010) beskrivs hur arbetet med säkerhet på bibliotek ”behöver grundas 

från båda håll” (Kulturförvaltningen 2010, s. 18), alltså att allt ansvar för säker-

heten inte enbart kan ligga hos arbetsgivaren. Samtidigt är det arbetsgivarens an-

svar att ge personalen den utbildning som krävs för att kunna öka säkerheten. Si-

muleringsutbildningen är ett exempel på hur man kan öka personalens medveten-

het kring säkerhetsfrågor och deras kompetens att hantera situationer med biblio-

teksanvändare.  
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Kunskap genom erfarenhet 

I simuleringsövningarna stod deltagarna framför en stor datorskärm och agerade 

mot den avatar som syntes på skärmen. Deltagarna fick alltså använda sin kropp i 

simuleringsövningarna, de fick göra. Informanterna fick en fråga om vilken skill-

nad det eventuellt gjorde för vad de lärde sig. Informant 5 uttryckte det på föl-

jande sätt: 

Ja, jag tror att det är skillnad, därför att man agerar med kroppen också, så att på något sätt 
så… man måste ju göra en ansträngning också, när man agerar sådär, man måste formulera 
sig, och man måste ta in det den andra säger, det är ju ändå en annan person, det är ju inget 
jag själv föreställer mig utan det blir ju som ett samspel, det tror jag har betydelse, även om 
det kanske inte kändes så då direkt, men nu när jag tänker efter så har det, det man gör med 
kroppen och det man säger gentemot någon annan och det man tar emot från någon annan, det 
har nog rätt mycket betydelse tror jag (informant 5). 

Dewey (1938) lyfter i sin utbildningsteori vikten av att få göra och att utbildning 

ska baseras på faktiska behov och erfarenheter. Informant 2 jämför utbildningen 

med simuleringsövningar med en annan utbildning i bemötande som hen har del-

tagit i och menar att, att själva görandet gjorde stor skillnad: 

Den här kommer man ju ihåg mer, jag tror det var för att man fick agera, göra. Man använde 
hela kroppen, […] man stod upp till och med och det var också bra (informant 2).  

I utbildningen med simuleringsövningar får bibliotekarierna träna på situationer 

de känner igen; det är biblioteksanvändaren som är ledsen över en förseningsav-

gift; någon som ställer alltför privata frågor eller blir upprörd över bibliotekets 

öppettider. Scenarierna utformades utifrån bibliotekariernas egna erfarenheter, 

vilket naturligtvis gör att det blir verklighetsförankrat. Det handlar om sådant 

många av dem har varit med om och säkerligen sådant de kommer att vara med 

om igen. Som Dewey (1938, s. 77) uttrycker det: Det vi lär oss måste vara förank-

rat i nutida erfarenheter för att hjälpa oss att hantera framtida, samtidigt som dåti-

den är viktig för att kunna förstå nutiden. De erfarenheter som en utbildning ger 

ska således härstamma från verklighet och vara en grund för framtida erfarenhet-

er. Alltså, erfarenheter som bygger på verkligheten och rustar för verkligheten.  

Värdet i utbildningen med simuleringsövningar kan vara att deltagarna får 

uppleva att de klarar av utmanande situationer. En informant svarar på frågan 

”vad var det viktigaste du lärde dig på utbildningen?” att hen efter att ha genom-

fört utbildningen tog med sig en känsla av att ha klarat av en utmanande situation:  

Att jag nog står pall. [---] Jag klarade det och jag klarar nog av en situation om det blir så där 
extremt (informant 1). 

På liknande sätt beskriver informant 2 och 3 att övningarna har gett en känsla av 

trygghet på det sättet att de har fått testa och klarat av en besvärlig situation:  
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Kanske inte tryggare på själva arbetsplatsen, men i situationer, möten, så var det ett lite bra 
test [---] det är alltid en trygghet att veta dom här… testa och prova dom här gränserna lik-
som, när man kan få göra det i lugn och ro (informant 3). 

Det kan vara det här att man kanske tänker igenom hur man ska vara, eller vad man ska svara, 
för att man har gjort det en gång. Man har fått uppleva det (informant 2). 

En respondent beskriver att hen tror att de med mindre egen erfarenhet, alltså de 

som är nya på arbetet, kan har särskilt stor nytta av utbildningen: 

Jag tror att "nya" arbetskamrater kan ha ännu större nytta än jag – särskilt i efterföljande dis-
kussion (respondent). 

Bandura (1997) skriver om erfarenhet av att ha lyckats/misslyckats som den vik-

tigaste informationskällan som påverkar den förväntan vi har på vår self-efficacy. 

Om vi har klarat av en uppgift tidigare kan det ge oss en högre self-efficacy. Det 

verkar troligt att informant 2 och 3 som beskrivit positiva erfarenheter av att få 

testat och ”stå pall” i utmanande situationer, har stärkt sin self-efficacy. Även om-

ständigheter runt omkring spelar in för huruvida self-efficacy kommer att stärkas, 

till exempel om vi får hjälp utifrån och hur svårighetsgraden i uppgiften uppfattas. 

Om uppgiften upplevs som för lätt påverkas inte self-efficacyn i någon större ut-

sträckning (Bandura 1997, s. 79–113). Informant 5 berättar att flera av utbild-

ningsdeltagarna tyckte att scenarierna i simuleringsövningarna var för lätta. 

Det var nog flera som tyckte att, “åh, det var alldeles för snälla exempel”, vi hade behövt öva 
på lite mer kluriga, lite mer svåra dilemman (informant 5). 

Det finns fördelar med att utbildningen är relativt lätt och scenarierna möjliga att 

lösa, det ökar chansen att deltagarna lyckats och går därifrån med en positiv erfa-

renhet. Samtalsledaren Emma Burman har också beskrivit att de medvetet började 

utbildningstillfället med att alla fick träffa en avatar i ett kortare och enklare sce-

nario för att känna på hur det kändes.  

För det var en del kollegor som faktiskt var ganska nervösa innan, förstod vi när vi var väl på 
plats. Så det var nog jättebra att ta den där första rundan och landa lite (Emma Burman).  

Samtidigt uttrycker några informanter att vissa scenarier var utmanande, som in-

formant 3: 

Det kändes lite svårt för att dom gav ju inte riktigt med sig i den här frågeställningen, de var 
ganska envisa så det kändes lite frustrerande (informant 3).  

För att svårighetsgraden på scenarierna ska bli på rätt nivå krävs fingertopps-

känsla av simuleringsspecialisten. Hen känner av om bibliotekarien behöver får en 

svårare eller lättare utmaning och här kan det vara en fördel att simuleringsspecia-

listen faktiskt känner deltagarna i utbildningen. Hen kan därigenom anpassa till 
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viss del utifrån kunskap om deltagarnas kompetens i bemötande. Samtidigt kan 

det finnas en nackdel om specialisterna har en nära relation med deltagarna, hen 

kan tycka att det jobbigt att uppträda på ett otrevligt sätt mot sina medarbetare. 

Samtalsledaren berättar så här: 

Ibland tyckte de det var väldigt jobbigt att vara riktigt, riktigt otrevliga mot sina kollegor. 
Men om vi hade kommit överens innan att de skulle vara det mot mig, då var det lättare. För 
det var ju ändå deras kollegor de spelade emot (Emma Burman). 

Som citatet beskriver lades ett scenario till med ökad svårighetsgrad. Då fick del-

tagarna skaffa sig erfarenhet genom att observera när Emma Burman agerade i det 

här besvärliga scenariot, som vi kommer skriva mer om längre fram. 

Erfarenheten som deltagarna har skaffat sig genom utbildningen kan enligt 

Hobfoll (1989) beskrivas som en typ av resurs eftersom det ger en förutsättning 

eller ett villkor. Att ha erfarenheter av att ha klarat av en uppgift ger bättre förut-

sättningar att klara av en liknande uppgift i framtiden. Respondenter och infor-

manter berättar att de tycker att det är bra att träna, att få de här erfarenheterna för 

att bli bättre på att hantera framtida situationer. Således kan villkoren förändras 

för hur en besvärlig situation på biblioteket hanteras. Bibliotekarien har fått erfa-

renheter av att ha klarat av att hantera en besvärlig situation i en simulering, vilket 

skapar de här resurserna i form av bättre villkor och förutsättningar. 

För att skapa goda, personliga erfarenheter är två aspekter av stor vikt: inter-

aktion och kontinuitet (Dewey 1938, s. 33–44). Alla erfarenheter är resultatet av 

det som sker inom individen i interaktion med det som finns i världen runt om-

kring oss, objekt och människor. I simuleringsövningarna sker en interaktion mel-

lan deltagarna och avataren och mellan den som agerar i scenariot och de som 

tittar på. Som Dewey (1938) skriver så skapas erfarenheter genom den här inter-

aktionen. Informanterna uttrycker att de påverkades av simuleringsövningarna, det 

väckte känslor i dem, det var alltså en interaktion som påverkade dem. Även in-

teraktionen mellan deltagarna i den grupp som gick utbildningen tillsammans är 

viktig, under simuleringsövningarna, innan och i efterföljande diskussion. De 

möjligheter till interaktion som utbildningen med simuleringsövningar ger är 

alltså flera vilket skapar en bra grund för att ge de goda, personliga erfarenheter 

som Dewey (1938) skriver om. Som redan nämnts lägger Dewey (1938) stor vikt 

vid att utbildning ska vara verklighetsförankrad och en del av en längre process, 

likt våra informanter och respondenter lyft.  

Det är viktigt och bra att få möjlighet att prata om sådana här frågor med kollegor. Om olika 
användarmötesupplevelser och erfarenheter av att lösa olika situationer på (respondent).  

Det tror jag vi behöver allihop, jobba med det på ett återkommande sätt, [...] vi behöver alltid 
jobba tillsammans också, vi som jobbar på pass i disken och så, jobba med bemötande hela 
tiden, det är ett ständigt behov tror jag (informant 5). 
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Den här längre processen är en del av den kontinuitet som Dewey (1938) menar är 

en viktig aspekt för att bygga goda erfarenheter. Utbildningen med simulerings-

övningar skapar en viss kontinuitet då den ju bygger sina scenarier på händelser 

som flera av bibliotekarierna har varit med om och som de säkerligen kommer 

vara med om igen. Däremot är utbildningen enbart en halv dag lång, utan någon 

form av uppföljning, vilket gör att utbildningen i sig inte ger särskilt mycket kon-

tinuitet. En respondent skriver, på frågan om vad som skulle kunna gjorts an-

norlunda med utbildningen: 

Återkommande tillfällen med olika typsituationer varje år eller termin vore bra. [---] Vad jag 
vet har vi ännu inte prövat någon längre kurs, med flera olika exempel över några veckor med 
samma personer i kursen (respondent). 

Informant 1 säger att hen anser att man skulle kunna göra det oftare, med olika 

scenarier, “för att känna att det blir ett riktigt bra verktyg i vardagen.” Ett antal 

deltagare i studien uttrycker att de gärna genomfört utbildningen igen, eller haft 

det som ett återkommande inslag. De verkar överens om vikten av att kontinuer-

ligt öva på bemötande. Informant 3 säger: “Jag tycker det är jätteviktigt” om att ha 

utbildningen återkommande. Informant 4 säger följande: 

Jag tror mer att det är en långsiktig process, att man behöver ha den typen av övningar och 
diskussioner regelbundet, så att man inte tänker check nu har vi gjort det här 2019–2020 och 
sen är det klart, för varje gång man gör det tar man med sig någonting av det […] det ligger 
antagligen där och utvecklas lite efterhand (informant 4). 

Den här kontinuiteten som Dewey (1938) lyfter som så viktigt för erfarenheten 

finns inte på samma sätt i utbildningen som interaktionen, bortsett från att scena-

rierna bygger på verkliga erfarenheter vilket ändå skapar en viss kontinuitet. Att 

delta i en utbildning som är en halv dag lång, då du får prova på två olika scena-

rier varav det första är ganska kort, kan ses som en isolerad händelse som helt 

saknar kontinuitet. För att en utbildning ska ge de här goda erfarenheterna som 

Dewey (1938) menar är grunden för en bra utbildning hade den behövt ha mer 

kontinuitet. De erfarenheter som deltagarna får av utbildningen riskerar att stanna 

där, vid just det tillfället, utan att tas med in i framtida händelser och erfarenheter. 

På frågor om vad de lärt sig av utbildningen och om deras bemötande har föränd-

rats av utbildningen, kommer ofta pandemin upp. Eftersom omständigheterna på 

grund av pandemin påverkat bibliotekets öppettider och besöksantal är det svårt 

att uttala sig om huruvida utbildningen har påverkat deras bemötande. Det kan 

naturligtvis påverka den kontinuitet som Dewey (1938) vill se i en utbildning. 

Hade det inte varit en pandemi, med dess konsekvenser, i direkt anslutning till 

utbildningen hade kanske de erfarenheter som bibliotekarierna fått av utbildning-

en synliggjorts mer i mötet med biblioteksanvändare vilket lett till en tydligare 

kontinuitet.   
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För att hantera de besvärliga situationer som uppstår på bibliotek behöver biblio-

tekarierna kunna agera på ett flexibelt och kreativt sätt. Även om biblioteket har 

ett regelverk som man kan följa, kan det som Turner (2004) skriver, vara av värde 

att fundera på om regeln är lösningen på problemet. Hon föreslår att personalen 

ska ges verktyg för att kunna hantera olika slags situationer med biblioteksanvän-

dare (Turner 2004, s.17). Citatet nedan från en informant vittnar om att enbart 

kunskap om regler inte är tillräckligt för att kunna agera på ett professionellt sätt i 

de olika situationer som kan uppstå på ett bibliotek: 

För att när du står framför en avatar eller en människa så är det ju inte alltid som det går en-
ligt regelboken (informant 3). 

Simmonds och Ingold (2002) beskriver hur problemsituationer på bibliotek ska 

hanteras, och poängterar att bibliotekarierna behöver se att de kan ha en del i kon-

flikter som uppstår, en poäng som även Kulturförvaltningens (2010) rapport lyfter 

upp. De menar att genom att personalen agerar korrekt i konfliktsituationer så kan 

säkerheten på arbetsplatsen ökas (Kulturförvaltningen 2019 s. 18–23). Även Kahn 

(2008) menar att personalens säkerhet kan förbättras genom träning i konflikthan-

tering (Kahn 2008, s. 67–74). Likaledes tar Turner (2004) upp att bibliotekariers 

uppdrag är att lära sig hantera problemsituationer och inte se biblioteksanvändarna 

som problemet. Kulturförvaltningens (2010) uttryck att “agera korrekt” beskrivs 

dock inte närmare i rapporten. Det låter som att det finns en mall att följa, men 

som flera deltagare i studien har tagit upp går det inte alltid att följa en mall då 

biblioteksanvändares beteenden inte alltid går att förutsäga. Att “agera korrekt” 

kan i stället handla om att utifrån situation och biblioteksanvändare anpassa sitt 

bemötande för det ska bli “korrekt” med tanke på just den situationen, just den 

biblioteksanvändaren. Det är något som inte går att läsa sig till på ett papper utan 

något som bättre övas in, med hjälp av till exempel simuleringsövningar, så som 

informant 3 uttrycker det: ”när man läser instruktioner så verkar ju allt så själv-

klart men här kommer det ju undantag hela tiden när du pratar med någon, ja, i det 

här fallet en avatar” (informant 3). Att samtala med kollegor, för att tillsammans 

komma fram till vad som är att “agera korrekt” i olika situationer, kan vara gi-

vande. Flera forskare skriver om fördelarna med simuleringsövningar (Pedersen 

et al. 2019; Hewat et al, 2020; Gundel et al 2019; Guise et al. 2012; Cook et al. 

2012) och fördelarna kan sammanfattas med att man får träna på olika situationer 

utan att det leder till verkliga konsekvenser. Att man kan öva på samma sak flera 

gånger, pausa och diskutera händelseförloppet och att allt sker i en trygg miljö är 

de viktigaste fördelarna med simuleringsövningar.  ”Det bästa är att kunna öva i 

trygg miljö så blir man själv trygg när det händer i verkligheten” (anteckningar 

från gruppdiskussioner). Informant 4 uttrycker sina tankar på följande sätt: 

Så det är en trygghet i att man vet att alla kommer att vara med om samma sak. Det behöver 
inte bli det, men jag tyckte de var bra på att få det till en vänlig, en trygg atmosfär, att man 
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kunde känna, att jag kan sätta stopp, eller det gör inget om det inte blir perfekt, för det här är 
ju en påhittad situation (informant 4). 

Simuleringsövningarna möjliggör i och med sin form, att personalen kan träna på 

komplexa situationer, där utgången inte är känd för vare sig bibliotekarien eller 

simuleringsspecialisten bakom avataren. På detta sätt, beroende på hur biblioteka-

rien agerar i simuleringsscenariet, kan konflikter eskalera, eller gå mot en lösning. 

Simuleringsspecialist Ellinor Krutholm beskriver hur hon agerar i ett scenario som 

bygger på en konflikt kring en förseningsavgift.  Hon beskriver hur hon kan välja 

hur hon går vidare med att spela avataren beroende på vilket bemötande hon får. 

Hon kan antingen gå vidare med att avatarerna “upplever att de blivit illa behand-

lade, eller att de bara blir nöjda med den hjälp de får.” Hon beskriver: “Vårt mål 

är att lyssna på de som vi pratar med och om de är bra på att lugna situationen så 

ska vi agera därefter, att vi blir lugnade.” Sedan kan simuleringsövningen träna 

personalen på att bryta situationer när avataren inte går att lugna ner, eftersom 

både Ellinor Krutholm och Emma Burman berättar om att personalen kan behöva 

träna på att sätta gränser: ”Det var aldrig någon som gjorde fel. Mer än att man 

kanske var lite för snäll och för tålig.” 

Övningarna hanterar alltså komplexa problem, där det finns olika lösningar. Som 

Hugelius och Tapani (2017) skriver är simuleringsövningar en form som passar 

för att öva på svåra situationer och då man vill kombinera frågor av typen ”vad” 

och ”hur”. Det handlar både om vad man ska säga och på vilket sätt. Hugelius och 

Tapani (2017) påtalar också att simuleringsövningar är lämpliga när kunskapsni-

vån redan är hög i en organisation (Hugelius och Tapani 2017, s. 211–212) vilket 

verkar vara fallet på det universitetsbibliotek som har genomfört utbildningen. Det 

bekräftas av samtalsledare Emma Burman: “vi upptäckte att alla är så himla duk-

tiga, alla är så trevliga och professionella.” Eftersom deltagarna i utbildningen 

redan agerade mycket professionellt ökades svårighetsgraden i simuleringsöv-

ningen genom att samtalsledaren själv agerade mot avataren i ett extra besvärligt 

fall som deltagarna sedan fick diskutera.  

Gundel et al. (2019) tar upp hur self-efficacy styr målsättning och engage-

mang på arbetsplatsen. Om utbildningen med simuleringsövningar stärker delta-

garnas self-efficacy kan det alltså i längden vara positivt för arbetsplatsen och 

dess målsättning (Gundel et al. 2019, s. 246). Att stärka individers self-efficacy 

kan därmed ha effekt på organisationsnivå.  

Att agera mot en datoranimerad avatar 

Informanterna och respondenterna beskriver hur det är att agera mot en avatar, 

och hur verklighetstroget det kändes. Några respondenter beskriver att det kändes 

konstlat och “lite larvigt”: 
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Det blir lite av teater vid simulering, mer givande var efterföljande diskussion (respondent). 

Jag förstod nog vilka som låg bakom avataren, den är ju bara en mask för en kollega (respon-
dent). 

Landriscina (2013) skriver att simuleringar, som rör sig mellan overkligt och 

verkligt, kan riskera att lära ut “fel” eftersom en simulerad värld till viss del kan 

förvanska verkligheten (Landriscina 2013, s. 2–3). Ett exempel på det kan vara att 

avataren inte kan utföra vissa rörelser som en människa kan göra i verkligheten. 

Ett scenario kan därför utvecklas i en riktning som det inte hade gjort om det varit 

i verkligheten, vilket leder till att man kanske inte tränar på “rätt” saker. Det kan 

också vara så att deltagarna i utbildningen med simuleringsövningar, på grund av 

dess form, inte kan ta det på allvar. En respondent berättar att hen hade svårt att 

koppla bort den person som styrde avataren, “då jag tydligt kände igen rösten och 

dialekten”, men tillägger att hen trodde att det nog fungerade bättre än om de hade 

haft något slags rollspel. En informant beskriver att även hen tyckte att avatarerna 

var bättre än rollspel: 

När du ska rollspela mot varandra så lägger man in så mycket annat och man vågar inte vara 
så här hård. [...] här var det ju ingen du kände som du spelade mot utan det kunde faktiskt ha 
varit en vanlig person som du inte känner, så det tyckte jag var mycket bättre (informant 3). 

Respondenter och informanter berättar att även om situationen med den datorani-

merade avataren kändes lite konstlad, att de kände igen kollegan som styrde ava-

taren på ordval och uttryck, kunde de ändå leva sig in i scenariot: 

Spännande, overkligt. Overkligt fast verkligt. För det var häftigt att se hur man kan göra och 
att det var så verkligt. Jag visste ju att det var min kollega som pratade men att man ändå blev 
så provocerad av en avatar (informant 2). 

Jag tyckte det var ganska roligt. För det kändes ju mer verklighetstroget än det jag testat in-
nan, det vill säga att man får föreställa sig eller spela någon dialog tillsammans med kollegor, 
då blir det lite fnissigt av det hela. Det här blev också fnissigt men kanske mer för att, pro-
gramvaran är ju väldigt bra, men det är ju lite hack och lite segt ibland innan en mening kom 
(informant 4). 

Informant 4 reflekterar också kring hur verkligt det var och huruvida det påver-

kade: 

Hade det varit mer likt en vanlig människa hade man kanske reagerat annorlunda, det vet jag 
inte. Nu blev det lite extra känsla att det här är kanske, det här är inte en riktig situation, det 
här är en figur i en dator. Ju bättre tekniken är ju mer trovärdigt är det såklart, då skulle man 
säkert leva sig in ännu mer. Men jag tyckte ändå att det var tillräcklig bra (informant 4). 

Informant 1 uttrycker sig på följande sätt om hur det var att stå framför en avatar 

och agera: 
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Det kändes ju inte som att jag stod framför en person egentligen, förutom att rösten var så 
pass närvarande […] man kan inte glömma bort att det är en avatar om man säger så. Det är 
ju själva situationen som är bra (informant 1). 

Samtalsledare Emma Burman berättar om hur de tänkte kring att utbildningen 

byggde på att man skulle agera mot en avatar. Dels valde hon att inte prata så 

mycket om vilka som var simuleringsspecialister, för att deltagarna inte skulle 

fokusera så mycket på vem som ”satt bakom”. Hon berättar:  

Det blir mer verklighetstroget än att spela mot mig, samtidigt som det är tillräckligt overkligt 
för att man ska kunna agera, man känner inte att man säger ifrån till en riktigt människa rik-
tigt. Det är väldigt komplext det där, jag tror att det är både tillräckligt verkligt och tillräckligt 
overkligt (Emma Burman). 

Informant 1 berättar att hen visste vilka kollegor som skulle styra avatarerna, “så 

jag fick inte den där spännande känslan att ‘åh här står någon framför mig 

som...’”, men tillägger att det var “lite spännande” i alla fall. “Jag tycker ändå att 

det gav ganska mycket faktiskt, att se någon framför sig så, en animerad, det stör 

mig inte alls” (informant 1).  

Ett par av informanterna säger att de upplevt utbildningen som rolig. I både 

intervjuer och på frågeformuläret framkommer det att avataren väckte irritation i 

deltagarna, trots att de visste att det var en kollega som spelade avataren. I anteck-

ningarna framkommer det att vissa av deltagarna hade svårt att inte visa irritation 

och bli provocerade. “Känslorna kan ta över när man blir provocerad” (anteck-

ningar från gruppdiskussion). Informant 2 berättar att hen var överraskad över hur 

verkligt det ändå kändes: “jag trodde nog inte att det skulle vara så bra som det 

var” (informant 2). Att avatarerna lyckas väcka känslor av irritation i deltagarna 

kan betyda att scenarierna är trovärdiga, alltså baserade på bibliotekariernas egna 

erfarenheter. Det är något som Dewey (1938) förespråkar, som vi skrivit om tidi-

gare i det här avsnittet.   

Skulle inte den här typen av övningar kunna göras utan datoranimerade avata-

rer? Flera av informanterna och respondenterna jämför utbildningen med tidigare 

utbildningar de gått som handlat om bemötande och hot och våld, då de rollspelat 

mot sina kollegor. Några påtalar att det ofta har blivit “fnissigt”. Nackdelen med 

rollspel, förutom att det kan bli oseriöst och “fnissigt”, är att kollegorna kanske 

inte anpassar utgången av konfliktsituationen beroende på hur bibliotekarien age-

rar på ett lika genomtänkt sätt som simuleringsspecialisten. En inhyrd skådespe-

lare skulle kanske kunna ersätta avataren, men det kan vara svårare att trovärdigt 

byta mellan olika roller, och ett flertal skådespelare skulle behövas, vilket är mer 

kostsamt.   

En nackdel med den här typen av utbildning, med datoranimerade avatarer, 

kan vara just tekniken. En del tekniska problem verkar ha förekommit och det 

som främst kommit upp är problem med ljudet; att det hackade och emellanåt var 
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fördröjt. Fördröjningen verkar även gälla rörelser hos avataren, vilket har lett till 

onaturligt långa pauser: 

Det som möjligen var, att det kanske gjorde att det blev lite fördröjning i det personerna 
skulle säga till mig gjorde att jag hann tänker efter längre hur jag skulle svara, i verkligheten 
kanske det hade gått lite snabbare där, de replikskiftena och då kanske man hade hunnit bli 
lite mer, trappat tråden lite lättare eller så, nu hann man ändå tänka efter och andas lite (in-
formant 4). 

En respondent och en informant anmärker teknikproblemen: 

Ljudet var tyvärr dåligt och lite sega rörelser hos avataren, men annars var det förvånansvärt 
naturtroget och kändes verkligt (respondent). 

Tidvis var det problem med ljudet, och de ser ju inte så verkliga ut, det är ju inte människor 
som agerar, så på så vis var det kanske lite konstlat sådär, men det är ju också, hela situation-
en, för bakom mig satt arbetskamrater till mig så det var ju lite av rollspel, men jag tycker inte 
att det är något, det är liksom inget fel med det, rollspel är jätteviktigt, så att, det här var lik-
som en form […] att jobba i. [---] jag tyckte att det var bra (informant 5). 

Bakgrundsmiljön där scenarierna utspelar sig är i form av en hotellobby då ett 

bibliotek inte finns att välja som bakgrund, vilket kan ses som en brist. En annan 

begränsning är att det bara finns ett visst antal ansiktsuttryck och gester att välja 

mellan till avatarerna. Det är också begränsat vad avatarerna kan utföra, de kan till 

exempel ta fram och titta på sin telefon men inte fylla i ett papper. Det gör att sce-

narierna inte kan utvecklas i vilken riktning som helst utan måste hållas inom ra-

men för vad avatarerna klarar av att göra. Det innebär att inte alla slags scenarier 

kan genomföras, vilket är en brist.   

Kostnaden för licensen till programmet, utbildning, och även datorer och an-

nan utrustning som krävs för att genomföra utbildningen ska inte förringas. Guise 

et al. (2012) redogör för det i sin forskning; tekniken och kunskapen kostar både 

tid och pengar. Både att köpa in med sedan även att underhålla. De tar även upp 

att själva formen, att stå framför en avatar och agera, inte är något som alla är be-

kväma med (Guise et al. 2012, s. 412). Majoriteten av informanterna uttrycker att 

de inte hade något emot att stå och agera inför sina kollegor, men de var också i 

små grupper. Några respondenter skriver att det var lite nervöst att stå framför 

avataren. En respondent skriver att hen var medveten om kollegorna som “såg på 

hur man hanterade situationen.” En respondent skriver: “Viktigt att man är trygg i 

gruppen när man gör en sådan här sak, det är lite ovant och ‘läskigt’.” Ellinor 

Krutholm säger att de gjorde små grupper i utbildningen eftersom det fanns per-

soner som var nervösa inför att agera framför kollegor. Informant 3 lyfter det, att 

en del nog var lite nervösa inför att agera framför kollegor: “man lämnar ju ut sig 

litegrann på något sätt, och det kanske inte alla trivs med” (informant 3). Men hen 

tillägger att det kan vara bra också, att utmana sig själv. Hugelius och Tapani 

(2017) lyfter även de att en nackdel med simuleringar är att det kan upplevas som 
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stressigt att agera framför andras granskande blickar. En annan nackdel som de tar 

upp är att det är resurs- och tidskrävande (Hugelius och Tapani 2017, s. 211–212). 

Ett intressant perspektiv på att ha publik tas upp av informant 5: “Det har man ju 

ibland i verkliga livet också, det är ju sällan vi jobbar, eller vi jobbar aldrig en-

samma egentligen.”   

Att få erfarenheter genom observation 

Bandura (1997) skriver att self-efficacy, den tro individen har på sin egen förmåga 

att klara av en uppgift, baseras på fyra informationskällor. Dessa informations-

källor stärker, eller försvagar, individens tro på sin egen förmåga. Vi har tidigare 

tagit upp att den viktigaste informationskällan till self-efficacy, enligt Bandura 

(1997), är egna erfarenheter. Därefter tar Bandura (1997) upp observation som en 

informationskälla som kan påverka en persons self-efficacy. Observation handlar 

om att se andra göra något som man tycker är svårt, vilket kan hjälpa dig att även 

klara av det själv. Detta gäller särskilt om det är en person med liknande status 

eller yrke. Den här informationskällan är särskilt viktig om man inte riktigt vet 

vilken förmåga man har på grund av att man saknar egen erfarenhet. Informanter-

na har beskrivit hur de upplevt att se sina kollegor agera i utbildningssituationen:  

Det är alltid givande egentligen tänker jag att se kollegor, arbetskamrater, agera, dels kanske 
man tänker att ’åh, det där var jättebra’, eller så kanske man uppfattar det som ’näe, men så 
där kan man väl inte, så skulle jag aldrig ha sagt’, men det är liksom, allt är bra, allt är erfa-
renhet (informant 5). 

Jag tror att mycket handlar om att lära sig av att titta på sina kollegor […] och så väljer man 

på något sätt de strategier som man tycker själv, det där tycker jag fungerar bra, det tar man 

med sig omedvetet. Det gäller ju andra yrkeskompetenser också tänker jag, att man härmar 

lite på något sätt (informant 4). 

Ja, det tror jag också för då fick man se hur andra agerar och så kan man ju tänka, att så där 
kanske inte jag skulle ha gjort och så, så det är bra att man är flera, tycker jag (informant 2). 

Den här informanten beskriver just det här med att se andra utföra svåra uppgifter 

och att hen blev positivt överraskad av hur de andra agerade: 

Det var väldigt intressant att se hur de andra löste, jag blev imponerad av de andra, hur de 
löste de där situationerna, jag tyckte de fick lite svårare också, flera stycken (informant 3). 

Informanten berättar senare i intervjun att hen tycker det är roligt att se hur andra 

löser situationer och att det kan vara inspirerande. Vidare berättar hen: 

Det hände ju också när jag satt och lyssnade att jag tänkte, både det här “åh, vad bra perso-
nerna löste det”, men det var också något tillfälle jag tänkte “nja, det där skulle jag inte ha 
sagt”, så det tyckte jag var bra, att sedan kunna diskutera, på ett bra sätt då, givetvis. Man be-
höver inte göra likadant. Det är intressant på det sättet också när man sitter och tittar på för att 
jag vet ju likaväl som personerna som gör det, det är inte säkert att man skulle ha gjort exakt 
så i en riktig situation, men just det där att man kan lyfta det utanför sig själv, och tänka oj, 
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där blev hon lite provocerad, då såg man genast att studenten började agera så här i stället, då 
kan man lyfta det lite mer generellt, att det är lätt att bli provocerad om någon säger så där, 
men hur kan man göra då. Det tycker jag är bra (informant 3). 

På samma sätt som informanterna ovan har beskrivit positiva erfarenheter av att 

observera andra i utbildningssituationen, framkommer det i anteckningarna från 

gruppdiskussionerna liknande kommentarer. Till exempel skriver en deltagare 

”Alltid kul att träna tillsammans. Man kan lära sig av andras lösningar och miss-

tag” (anteckningar från gruppdiskussioner) på frågan ”Vad kan du ta med dig från 

den här workshopen ut i verkligheten?” Som deltagaren beskriver, är det inte bara 

när kollegorna lyckas som man kan lära sig något genom att observera. Även att 

se kollegorna misslyckas i en situation, kan stärka en individs self-efficacy om vi 

kan se andra, bättre lösningar på problemet (Bandura 1997 s. 97–113). Flera citat 

ovan beskriver hur personerna ser andra agera och att de tänker att de skulle ha 

gjort på ett annat sätt. Som nämndes tidigare hade de i utbildningen även med ett 

scenario där samtalsledaren agerade mot avataren och deltagarna fick observera. 

Scenariot byggde på att samtalsledaren inte agerade på ett särskilt konstruktivt sätt 

och var tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag: 

Vi tog också med ett scenario där jag som personal inte agerade rätt. Där jag faktiskt gjorde 
lite klassiska misstag, inte gav uppmärksamhet eller något sådant. Och diskuterade efter, vad 
gjorde jag för fel och hur kan det ha påverkat utfallet och hur skulle jag ha gjort och hur 
kunde det ha blivit då? (Emma Burman.) 

Informationskällan observation påverkas av relationen du har till den du observe-

rar och det gör skillnad om den du observerar är din chef eller kollega. Ju mer du 

identifierar dig med den du observerar, desto mer kan din self-efficacy påverkas 

(Bandura 1997, s. 79–113). Samtalsledaren har en annan roll på arbetsplatsen än 

bibliotekarierna och detta kan eventuellt påverka om deltagarna i utbildningen kan 

identifiera sig med henne.  

Informant 3 beskriver ett förhållningssätt där hen tänker att simuleringsöv-

ningarna kan vara ett tillfälle att lära av varandra även om man ”misslyckas” och 

även om det kan medföra att deltagarna kan bli lite nervösa inför momentet att 

agera inför sina kollegor: 

Man känner att, här sitter mina kollegor och ser vad jag gör, tänk om jag löser det här på ett 
sätt som de inte skulle ha gjort, […] jag tänker att man alltid har något att lära av någon an-
nan. Om jag får panik och gör ett konstigt uppträdande så kommer någon annan ge mig ett 
tips om hur jag skulle kunna ha gjort istället. Jag tror att en del kan vara extra nervösa just för 
den delen, man lämnar ju ut sig litegrann på nåt sätt, och det kanske inte alla trivs med. Jag 
tycker inte heller det är helt enkelt. Jag tänker att det inte är så farligt heller, det är lite utma-
ning, det är bra för oss människor (informant 3). 

 

Att prata om det man gör kan bidra till att dela med sig av sina erfarenheter till 

andra, och Bandura (1997) menar att om den som utför en uppgift berättar hur den 

tänker under agerandet så kan erfarenheten förstärkas (Bandura 1997 s. 97–113). I 
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och med utbildningens upplägg med möjligheter till diskussion och reflektion 

verkar det troligt att de erfarenheter som deltagarna fått genom att observera andra 

även har förstärkts av att de som utfört uppgiften har kunnat berätta hur de tänkte.  

Det sociala 

Stöd från kollegor 

Då erfarenheter utvecklas genom interaktion betyder det att utbildning i grund och 

botten är en social process, skriver Dewey (1938, s. 77). På frågeformulärets fråga 

om vad som får respondenterna att känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats 

(se diagram 2 på sida 60), svarar 16 av 19 “stöd från kollegor”. Det är det alterna-

tiv som de flesta respondenter lyfter som viktig för deras känsla av trygghet, näst 

efter “Att ha tydliga låneregler och rutiner att luta sig mot.” Det sociala stödet 

lyfter Hobfoll (1989) som en resurs. Han menar att socialt stöd kan vara viktigt 

för att bevara andra typer av resurser såsom självkänsla (Hobfoll, 1989, s. 513–

517). En informant beskriver vikten av det sociala stödet:  

Också det här att man bryter och kanske säger ’nu kan inte jag hjälpa dig mer’, utan lämna 
vidare till chef eller att man stöttar upp varandra om man är två i disken, att kunna gå in och 
stötta upp sin kollega lite snyggt [...] om man inte kommer vidare, eller om det blir upprörd 
stämning, så det tror jag vi var ganska överens om också. Och det var ganska skönt att höra 
att de andra också tyckte det, för det kan ju vara väldigt jobbigt, man tror att man ska lösa ett 
problem själv hela tiden, men att det också bekräftades att, nej men nu lämnar jag det här 
numret så får du kontakta den här personen, jag kan inte göra mer… få bekräftelse på det (in-
formant 3). 

Informanten beskriver dels hur värdefullt det är att ha en chef att hänvisa till, dels 

att kollegorna hjälper varandra. Hen beskriver också att det är av värde att prata 

med de andra och höra att de har gemensam bild av hur en situation ska lösas. 

Informanten berättar att hen tyckte att utbildningen med simuleringsövningar var 

bra då det är viktigt att man “lyfter de här frågorna för alla tampas med dem inom 

biblioteksvärlden” (informant 3). Hen tillägger att det utbildningen lärde ut var att 

det är okej att diskutera de här frågorna. Stöd från kollegor och att hänvisa till 

chef är något som också kommer fram i anteckningarna, så uppenbarligen är det 

ett ämne som kommit upp vid flertalet tillfällen i gruppdiskussionerna. En annan 

informant lyfter även hen vikten av att prata om de här frågorna med sina kolle-

gor. Hen berättar även om situationer som gör att man kan tappa tålamodet och då 

är det “verkligen viktigt att lämna över till en kollega” (informant 4). Informan-

terna tar upp det sociala stödet på flera olika sätt, som beskrivits ovan; genom att 

kunna lämna över till en kollega, att kunna hämta en chef (som ju 14 av 19 sva-

rade var viktigt för deras känsla av trygghet), att prata om de här frågorna med 

kollegor. Hobfoll (2002) och Bonanno et al. (2007) beskriver socialt stöd som en 
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viktig resurs för människan då det skapar “psykologisk resiliens”. Alltså, att bibli-

otekarierna känner ett starkt socialt stöd kan hjälpa dem att hantera besvärliga 

situationer i framtiden. Resursen socialt stöd är även något som biblioteket som 

organisation kan arbeta med, bland annat genom den här utbildningen med simu-

leringsövningar. Informanterna berättar om gruppdiskussionen i samband med 

simuleringsövningarna och lyfter hur viktigt och “bra” det var. Att få prata om de 

här frågorna kan vara ett bra sätt att föra samman kollegorna och hjälpa till att 

bygga detta “sociala stöd” som är så viktigt. En informant berättar att hen anser att 

det är viktigt att man känner sig trygg i gruppen så att man vågar göra misstag 

under simuleringsövningarna; “att det inte blir fel om man misslyckas lite” (in-

formant 4).  

Arbetsgruppens samarbete och gemensamma förmåga att hantera besvärliga 

situationer kan beskrivas med hjälp av begreppet collective efficacy. Bandura 

(1997) förklarar att gruppens prestationer kan bero på gruppens ledning, vilka 

strategier den tillämpar och interaktionen mellan medlemmarna. Gruppens effi-

cacy kan bli högre än summan av individernas efficacy, om viktiga funktioner 

genomförs av individer med hög self-efficacy (Bandura 1997, s. 477–480). Enligt 

denna teori kan det vara avgörande att till exempel ha en chef som kan rycka in 

vid svåra situationer vilket flera informanter beskriver som värdefullt. Även vilka 

strategier som tillämpas påverkar gruppens efficacy och utbildningen med simule-

ringsövningar har gett medarbetarna möjligheten att arbeta med att utveckla stra-

tegier. De har gemensamt diskuterat vilka strategier som kan vara användbara och 

det kan alltså stärka bibliotekarierna genom att deras collective efficacy höjs. 

Samtalsledare Emma Burman bekräftar att, att hitta gemensamma strategier kan 

hjälpa bibliotekarierna att känna sig tryggare. Hon beskriver även vikten av att få 

möjlighet att prata om besvärliga situationer:  

Jag tror som sagt att man kan känna sig tryggare om man kan hitta gemensamma strategier. 
Jag tror att bara att föra upp det här som ett samtalsämne att det blir lättare att prata om det 
och att lyfta upp att det här är vår verklighet, det här, även om 95% är jättetrevliga och allt det 
så är en del, det finns några som inte är trevliga, det finns situationer som inte är så lätta alltid 
(Emma Burman). 

Den tredje aspekten som Bandura (1997) tar upp är interaktion mellan medlem-

marna i gruppen och det finns flera exempel på hur utbildningen ger deltagarna 

möjlighet att interagera och även att diskutera. En viss typ av interaktion är kopp-

lad till socialt stöd, som att vara uppmärksamma på kollegor och om de behöver 

hjälp att komma ur en besvärlig situation: 

Likaså om jag ser att Ingrid har det jättebesvärligt med en besökare, då kan jag fejka ett av-
brott åt henne och säga: du Ingrid, det har fastnat ett papper i kopieringsapparaten, kan inte du 
ta det, så tar jag det här (Emma Burman). 
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Interaktion är även en central del för att skaffa oss goda erfarenheter, vilket enligt 

Dewey (1938) är det som en utbildning bör baseras på som vi har skrivit om i av-

snittet om Kunskap genom erfarenhet. Det gäller inte enbart interaktion mellan 

individer, utan interaktion mellan individer och omvärlden (Dewey 1938, s. 33–

44). Den här interaktionen finns därmed genomgående i utbildningen; mellan kol-

legorna och mellan dem och avataren. Flera deltagare tar upp att interaktionen 

med kollegor är positivt och informant 5 beskriver det så här: 

Jag tycker att det är jätteviktigt att öva på olika sätt och tillsammans med arbetskamrater, eller 
andra också för den delen, det ger jättemycket, så att… jag tycker att man ska ta alla chanser 
som finns till det (informant 5). 

Interaktion skedde även i de gruppdiskussioner som hölls efter simuleringsöv-

ningarna, vilket vi skriver om i nästa stycke. 

Gruppdiskussioner och reflektion - en källa till kunskap 

Sach och Ophir (2020) skriver i sin artikel om hur användandet av simuleringar i 

lärarutbildning gjorde lärarstudenternas tänkande mer reflekterande och flexibelt. 

Viktigt var, skriver författarna, att det genomfördes gruppdiskussioner efter simu-

leringsövningarna (Sach och Ophir 2020, s. 7–8) och flera respondenter beskriver 

att de värdesatt diskussionerna: 

Dock så anser jag att diskussionsaspekten d.v.s. att lyfta bemötandet till konstruktiv diskuss-
ion bland kollegerna är minst lika viktig som själva simuleringen. Att sätta fokus på detta är 
väldigt viktigt och jag tar med mig att vi ska fortsätta ha bemötandet uppe som ett utveck-
lingsområde (respondent). 

Det uppföljande samtalet efteråt blir också väldigt viktigt för självkänslan och för att det ska 
bli meningsfullt och inte bara en kul grej (respondent). 

Jag vill inte förminska rollspelet med avatarerna. Det, tillsammans med diskussion efteråt var 
mycket givande (respondent). 

Det blir lite av teater vid simulering, mer givande var efterföljande diskussion (respondent). 

En respondent uttrycker att hen hade önskat mer av diskussioner: 

Jag hade uppskattat om vi hade diskuterat de olika situationer i gruppen mer än vad vi gjorde 
(respondent). 

Vikten av reflektion har även tagits upp av Arvola et al. (2018) som forskat på 

simuleringsbaserad undervisning för att öva lärarstudenter på ledarskap i klass-

rummet. Resultaten visade att de studenter som gjort simuleringsövningarna, 

ökade sin förmåga att reflektera (Arvola et.al. 2018, s. 99–110). Även Pinder 

(2008) tar upp reflektionens vikt för hur vi tar oss an arbetsuppgifter. Han skriver 

att hur vi reflekterar över vår egen förmåga kan avgöra hur vi fungerar på arbetet i 
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förhållande till olika utmanande situationer. Vi kan lättare ta oss an uppgifter om 

vi på ett positivt sätt utvärderar våra egna förmågor (Pinder 2008, s. 461). Infor-

mant 2 säger: 

Jag kommer ihåg att vi satt och diskuterade igenom […] för då fick man själv reflektera över 
sitt eget handlade. Så det var bra (informant 2). 

Även informant 4 uttrycker sig om vikten av reflektion: 

Kan lätt vara att man hamnar i det här vardagliga i arbetet, att man kör på med det man ska 
göra. Så att det är väldigt bra att kunna få ta tillfällen ibland att liksom backa lite, reflektera, 
vad är det vi egentligen gör när vi står där i disken (informant 4). 

Pinder (2008) skriver att det är utmärkande för oss människor att vi har förmåga 

till reflekterande självmedvetenhet. Det möjliggör för människor att analysera sina 

erfarenheter och tankeprocesser och därigenom generera kunskap om oss själva 

och om omvärlden. Resultaten tyder på att simuleringsutbildningens verkar utgöra 

ett gott underlag för reflektion, vilket i sin tur kan ge ny kunskap. Enligt Hobfoll 

(1989) är kunskap en resurs. Att en stor del av själva utbildningen utgjordes av 

reflektion och diskussion kring hur bibliotekarierna agerat i olika situationer talar 

för att utbildningen har varit resurskapande. Att prata om det man har gjort kan 

vara en viktig del av den informationskälla till upplevd self-efficacy som Bandura 

(1997) skriver om, som handlar om att observera andra; den ställföreträdande er-

farenheten. Bandura (1997) skriver att, att få höra hur en person tänkte under sitt 

agerande kommer göra den ställföreträdande erfarenheten mycket mer värdefull. 

Kanske mer värdefull än själva observerandet.   

Informant 1 uttrycker bland annat i intervjun att hon fick positiv feedback un-

der gruppdiskussionen, ett exempel på att ”positivt utvärdera förmågor”. Den här 

positiva feedbacken kan ses som “övertalning”, den källa till information om din 

upplevda self-efficacy som handlar om att bli uppmuntrad av personer i din närhet 

(Bandura 1997, 101–106). Om en bibliotekarie har låg self-efficacy när det kom-

mer till besvärliga situationer kan positiv feedback, exempelvis genom att höra 

efter en simuleringsövning: “Det där gjorde du bra!” stärka bibliotekariens self-

efficacy. Bandura (1997) poängterar dock att den här källan till information inte är 

den starkaste och att den feedback man får måste vara realistisk. En utbildning 

med simuleringsövningar och efterföljande gruppdiskussion och feedback, kan 

alltså bli en informationskälla till self-efficacy, som kan stärka bibliotekarier i 

mötet med biblioteksanvändare.  
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Trygghet på arbetsplatsen 

Känslan av trygghet på arbetsplatsen och i arbetsrollen kan bero på många olika 

saker. I en fråga i frågeformuläret fick respondenterna kryssa i vad som var vik-

tigast för dem. Svarsalternativen var olika typer av resurser, som att ha stöd från 

kollegor och tydliga regler.  

Diagram 2. Vad är viktigast för dig för att du ska känna dig trygg och säker på din arbetsplats/i 
din arbetsroll? Kryssa i ett eller flera alternativ (19 svar). 

Källa: Egen bearbetning av resultat från frågeformulär. 

 

 

Förutsättningarna på arbetsplatsen i form av lokaler och bemanning kan vara 

grundläggande för hur tryggheten upplevs. Ingen av informanterna säger att de 

känner sig otrygga, men flera nämner att de varken arbetar ensamma eller på 

kvällstid.  

Inte här för här har jag inte jobbat kvällar, så här känner jag mig inte otrygg Mer när jag job-
bade på [annan arbetsplats] för där var mer öppet och folk kom och gick. [---] Men inte jätte-
mycket otrygg eftersom vi alltid är två som bemannar och det finns väktare i huset också och 
det har man fått instruktioner om hur man ska göra (informant 3). 

Informant 1 anmärker på hur lokalens utformning kan skapa otrygghet. Hen be-

skriver hur biblioteksrummet är utformat: “Det är väldigt knasigt, det är det, och 

det har å göra med hur det ser ut, hur det är ritat och nödutgångar och så där och 

det känns inte bra” (informant 1). Lokalens utformning är en materiell resurs som 

kan påverka hur trygg man känner sig på arbetsplatsen, men det är inte något vi 

kommer att gå närmare in på i den här uppsatsen. 
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I följande avsnitt kommer vi att presentera olika typer av strategier för att han-

tera besvärliga situationer som har kommit fram i undersökningen. De här strate-

gierna är även resurser, då de fungerar som tillvägagångssätt för att hantera situat-

ioner som kan vara stressande. 

Strategier 

Enligt Dewey (1938) ska en utbildning lära ut kunskap och färdigheter som blir 

ett instrument för förståelse och förbättrar hanteringen av framtida händelser. I 

utbildningen med simuleringsövningar lärs färdigheter ut som handlar om att han-

tera besvärliga situationer, något som ska hjälpa bibliotekarierna att hantera fram-

tida situationer. Några av deltagarna i studien uttrycker att de efter utbildningen 

känner sig mer förberedda inför möten med biblioteksanvändare. Flera uttrycker 

det som att besvärliga händelser sällan inträffar men att de tycker att det är bra att 

träna på “ovana situationer” (respondent) eller på bemötande generellt. Utbild-

ningen handlar om att träna på att hantera besvärliga biblioteksvändare, vilket gör 

att det är en utbildning vars mål är att förbättra hanteringen av framtida besvärliga 

situationer. Målet med utbildningen bör därmed alltså vara, om än outtalat, att ge 

bibliotekarierna de färdigheter de behöver för att lyckas med det. Färdigheter kan 

ses som strategier och verktyg man kan använda sig av.  

I resultaten framkommer flera olika tillvägagångsätt som används för att han-

tera besvärliga besökare eller besvärliga situationer. Den här handlingsberedskap-

en, eller de här färdigheterna, är en typ av resurser som vi beskrivit i tidigare av-

snitt. En av resurserna kallas personal characteristics, och kan vara personliga 

egenskaper eller färdigheter (Hobfoll 1989, s. 513–517). Ett exempel på en sådan 

resurs beskrivs av informant 2: 

Ja, det kan nog vara lugnet i så fall. Att man inte stressar upp sig och höjer tonen. [...] Det är 
väl personlighet tänker jag, det är inget jag tänker på. Det är nog så som jag också vill bli be-
handlad (informant 2). 

Hur man mår kan inverka på dina personliga egenskaper, det här “lugnet”, och 

informant 4 påpekar att de känslor du har kan påverka hur mötet med biblioteks-

användaren blir: 

En situation som uppstår behöver inte alltid bara bero på den besvärliga personen, utan det 
kan vara lite hur jag tar emot det med, ibland är jag mer mottaglig för att vara vänligt inställd 
och lyssna och en annan dag kanske jag har en dålig dag. Det är också lite bra med sådana här 
situationer [simuleringsövningar] för då ser man att beroende på hur jag gör så kanske motta-
garen blir mer eller mindre besvärlig, att man inte alltid lyfter över allt på någon annan per-
son, för det gör vi också i lite olika grad, om man tycker att allt alltid är den andres fel eller 
inte (informant 4). 

Det är även något som kommer fram i anteckningarna; att “känslorna kan ta över” 

och att det är viktigt att inte ta det personligt. “Ingen vill komma åt dig. De vill 
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bara lösa sitt problem” (anteckningar från gruppdiskussioner). Att behålla lugnet 

och “lyssna i stället för att eskalera” framkommer flertalet gånger som viktigt i 

besvärliga möten. Informant 5 berättar om en besvärlig situation hen var med om 

där hen använde en strategi som var att backa och hålla låg profil:  

Jag backade lite och kände att, nu så lämnar jag dig lite utrymme så att du inte tycker att jag 
pressar dig [---] Det kändes som att det spelade liksom ingen roll hur eller vad jag sa till 
henne, hon gillade inte mitt svar helt enkelt […] Jag kände att, backa och vara tyst eller... Jag 
vet inte om det var bra, men hon sa inget mer i alla fall (informant 5). 

Kahn (2008) anser att man ska bemöta upprörda besökare genom att lyssna noga, 

bekräfta och försöka att inte uppröra besökaren ytterligare (Kahn 2008, s. 67–74), 

i likhet med det som framkommer av anteckningarna. Även informant 3 pratar om 

att lyssna:  

Det ju det som är lite yrket också, att man lyssnar utöver vad frågan – man får en fråga, men 
det är inte alltid det som de söker efter som de frågar efter, utan att… man lyssnar, eller inter-
vjuar. Det är kanske sådant man har jobbat upp (informant 3). 

Informant 4 betonar även vikten av att förklara varför något förhåller sig på ett 

visst sätt: 

När jag fått den där frågan, att man tycker att någonting fungerar dåligt på biblioteket eller 
någonting som man vill ha tillgång till, att jag ändå tycker att jag har försökt lyssna och för-
klara hur det ligger till och inte bara säga “nej det går inte”, utan förklara varför det är som 
det är. Jag tänker själv att det gör ganska mycket om jag får en förklaring på varför det är som 
det är (informant 4). 

Kahn (2008) kallar den här tekniken, att lyssna och bekräfta, för “aktivt lyss-

nande”, en teknik som hon menar kan tränas upp. Här skulle simuleringsövningar 

kunna vara ett sätt att träna på aktivt lyssnande.  Det är en strategi som deltagarna 

på utbildningen får chans att träna på genom de scenarier med avatarer som var 

mycket känslosamma och hade långa utläggningar om sina livsförhållanden som 

förklaring på att de inte kunde betala en förseningsavgift. I dessa scenarier fram-

kommer det även en annan strategi som är att visa empati. En informant berättar 

om ett av scenarierna hon var med om då avataren, som var en ung kvinna, blev 

väldigt ledsen och informanten fick använda strategin “bli snäll”: 

Jag fick lägga en attityd, att i stället för att vara så där professionell så fick jag ju bli lite så 
där, ja, det var lite synd om henne egentligen, men, då blev hon…  för att komma ur den här 
situationen så tog jag till det, att jag hade förståelse för det och så där att hon fick… men jag 
backade inte på reglerna förstås, hon fick inte behålla boken (informant 1). 

Samma informant berättar om en verklig situation då även hon använt sig av den 

strategin, men reflekterar kring frågan om hur långt man bör gå som bibliotekarie 

i sin service: 
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Bara man stryker honom medhårs och så. Ibland får man ju va lite extra sådär…snäll. Det är 
ju frågan om hur långt man ska gå i sin service också naturligtvis, men ibland så gör vi 
kanske lite mer kanske än vad vi är ålagda att göra (informant 1). 

Att visa empati är en strategi för att hantera besvärliga situationer som framkom-

mer av anteckningarna: “Visa empati, det kan ligga andra saker bakom upprörd-

heten” och “Att försöka sätta sig in i användarens problem” (anteckningar från 

gruppdiskussioner). Viljan att visa förståelse och empati för en biblioteksanvända-

res situation kan komma i konflikt med viljan att följa regler, som informant 3 

uttrycker det: “Det är ju svårt, när de börjar gråta, då är det lätt att börja göra un-

dantag” (informant 3). 

Katz (2002) lyfter empati som en resurs som bibliotekarier använder sig av i 

hanteringen av krävande personer, tillsammans med bland annat självkontroll och 

tålamod. Katz (2002) menar att i mötet med besvärliga besökare tränas dessa stra-

tegier och hjälper bibliotekarien att utveckla självförståelse. Det blir en möjlighet 

till professionell utveckling. De här strategierna för att hantera besvärliga besö-

kare är något som lärs ut genom erfarenhet, skriver Katz (2002) och en utbildning 

med simuleringsövningar skulle kunna bli en erfarenhet (Katz 2002, s. 192–194). 

En av de viktigaste källorna till information om din upplevda self-efficacy, skriver 

Bandura (1977, 1997) är just din erfarenhet av att ha lyckats eller misslyckats, 

som vi har beskrivit i föregående avsnitt. På det sättet kan utbildningen med simu-

leringsövningar bidra med erfarenheter på ett sätt som kanske inte verkligheten 

alltid gör, då det enligt respondenters och informanters utsagor inte sker så många 

besvärliga situationer. Det Katz (2002) lyfter om bibliotekariers självkontroll är 

även det något som kan kopplas till Banduras (1977, 1997) teori om self-efficacy. 

Bandura (1997) kallar self-efficacy för “The exercise of control” och teorin hand-

lar i stort om just självkontroll; att individer tror på sin förmåga att klara av att 

kontrollera sina egna känslor och handlingar och därmed hantera olika slags situ-

ationer eller uppgifter. Som Katz (2002) redogör för, så är varje besvärlig situat-

ion och biblioteksanvändare en möjlighet för bibliotekarien att lära sig självkon-

troll, att utveckla sitt bemötande, vilket i sin tur är en möjlighet för bibliotekarien 

att stärka sin self-efficacy. En av nyckelresurserna för att bli stresstålig menar 

Hobfoll (2002) är just känsla av kontroll, tillsammans med optimism och själv-

känsla. De här nyckelresurserna, skriver Hobfoll (2002), är avgörande för hur 

stresstålig en person är och de påverkar varandra. Är en av nyckelresurserna 

starka i en individ är sannolikheten hög att de andra två också är det, medan mot-

satsen också gäller: om en av nyckelresurserna påverkas negativt kommer de 

andra två också göra det. Därmed är det av stor vikt för att göra personal stresstå-

lig att se till så att de här nyckelresurserna är starka. Som resultatet visar kan si-

muleringsövningar som ger bibliotekarier möjlighet att öva på besvärliga situat-

ioner ge dem erfarenheter, vilket i sin tur gör att de övar på just självkontroll, nå-

got som kopplas till både self-efficacy och en av nyckelresurserna.  
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Diagram 2 visar att majoriteten av respondenterna på frågeformuläret tycker 

att tydliga regler och stöd från kollegor är viktigt för att de ska känna sig trygga på 

arbetsplatsen. Det är alltså resurser som kan vara viktiga för att bibliotekarierna 

ska känna sig trygga på jobbet. Att hänvisa till regler kan vara en strategi för att 

avbryta besvärliga situationer. I anteckningarna framkommer: “Det är en utma-

ning att ej dras in i ‘spelet’ och i stället lugnt förklara regler, begränsningar och 

bibliotekets funktion” (anteckningar från gruppdiskussioner). Att bryta en situat-

ion är något som Emma Burman och Ellinor Krutholm lyfter som viktigt att träna 

på, vilket vi skrev tidigare. I anteckningarna framkommer även att deltagarna an-

ser det som viktigt att “stå kvar”, men samtidigt att lämna över till en kollega om 

man inte kommer framåt. Att ha en arsenal av uttryck “som stänger ner”, är även 

det något som tas upp under gruppdiskussionerna (anteckningar från gruppdis-

kussioner).  

Både att arbeta med att skapa fungerande regler och rutiner på arbetsplatsen 

samt att investera tid i att kunna dessa regler och rutiner kan vara resursskapande. 

Det kan vara väldigt tryggt att ha de där reglerna att förhålla sig till. [...] det kan ju vara att 
man inte alltid håller med själv om alla regler, då är det skönt att veta att de finns skrivna 
känner jag (informant 4). 

Vi tyckte att det var viktigt att vi har dom här reglerna i ryggmärgen, det är ju mycket lättare 
att ge svar då än om man börjar sväva på målet (informant 3). 

Viktigt att man kan och följer våra regler. Det är en trygghet att ha dem och kunna hänvisa till 
(respondent). 

Även i anteckningarna finns ett flertal kommentarer som handlar om regler. På 

frågan vad deltagarna kan göra för att underlätta i en sådan här situation svarar 

flera av deltagarna att de tycker det är viktigt med regler. Exempelvis: ”Att ha koll 

på våra regler – nästan aldrig göra undantag. Stå kvar!” och ”Att ha regelverket 

(bra svar) i ryggmärgen” (anteckningar från gruppdiskussioner). Informant 4 lyf-

ter problemet med att om en kollega gör ett undantag från en regel, kan det leda 

till att en konflikt uppstår med en annan bibliotekarie som följer regeln: 

Det kan ju komma någon som säger att ‘jag fick göra detta förra gången’, det kan ju vara en 
kollega som gjort ett undantag, det kan ju bli en sådan konfliktsituation (informant 4). 

Besökare som inte respekterar biblioteks regler tillhör kategorin ”social oro” en-

ligt Alm Dahlins (2019) definition, vilket är ett vanligt förekommande problem 

både på folkbibliotek och högskole- och universitetsbibliotek. Kulturförvaltning-

ens (2010) rapport lyfter gemensamma regler som en åtgärd som kan bidra till 

säkerheten på biblioteken (Kulturförvaltningen 2010 s. 18–23). Regler är både en 

källa till trygghet men kan också vara konfliktskapande. Det är kring reglerna som 

diskussioner med biblioteksanvändare ofta uppstår och Turner (2004) lyfter möj-
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ligheten att se konflikterna kring regler som ett tillfälle att tänka över situationer 

och problem och fundera över hur den bästa lösningen ser ut. Hon menar att regler 

inte alltid är lösningen utan att det snarare kan vara så att personalen behöver trä-

nas i att lösa och hantera olika typer av situationer. Detta synsätt stämmer väl 

överens med hur Turner (2004) väljer att inte sätta fokus på besökaren utan att 

man snarare ska analysera situationerna som uppstår, och att det är bibliotekariers 

jobb att lära sig hur olika problematiska situationer ska hanteras (Turner 2004, 

s. 12–17).   

Utbildningen med simuleringsövningar ger möjlighet att öva på att hantera 

olika typer av situationer, vilket även gör att bibliotekarierna får öva på att till-

lämpa regler och reflektera kring reglerna. Det blir ett inövat beteende som 

Hugelius och Tapani (2017) skriver om; ett inövat beteende som gör att bibliote-

karien inte behöver tänka efter i en stressad situation utan kan agera snabbt, vilket 

gör situationen säkrare (Hugelius och Tapani 2017, s. 204). Regler, att känna till 

reglerna och kunna tillämpa och reflektera kring reglerna, är en resurs som 

Hobfoll (1989, 2002) definierar som en energikälla i form av information och 

kunskap. Att investera i kunskap kring vilka låneregler som gäller på bibliotek 

kan stärka personalens resurs-pool, som Westman et al. (2005) skriver om, och 

skulle på så sätt kunna minska stress och öka känslan av trygghet vilket informan-

terna ovan vittnar om. Utbildningen med simuleringsövningar har gett tillfälle att 

öva och diskutera hur man kan agera då konflikter relaterade till regler uppstår, 

exempelvis i det scenario under simuleringsövningen där en avatar är ledsen som 

citeras ovan. Informant 1 avslutar det med att tillägga: “Men jag backade inte på 

reglerna förstås.” Att känna till reglerna kan öka bibliotekariernas känsla av kon-

troll, vilket, som vi skrivit tidigare i avsnittet, är en av nyckelresurserna för att bli 

stresstålig (Hobfoll 2002, 308–310). Den här erfarenhetsbanken som byggs upp 

kan stärka bibliotekariernas self-efficacy vilket gör dem stresståligare. Som flera 

respondenter och informanter sagt så ville de gå utbildningen för att få chansen 

“att träna på situationer” och bemötande. 

Hobfoll (1989) beskriver olika typer av resurser, där förutsättningar eller vill-

kor är huvudtyper som han tar upp. Att ha en närvarande chef tog vi upp i avsnit-

tet om socialt stöd och det kan räknas som en eftertraktad förutsättning som kan 

reducera stress. Att hänvisa till en chef eller annan kollega är en strategi som 

kommer upp flera gånger under intervjuerna:  

Ibland så kan man ju alltid gömma sig bakom den där masken ’ja, men våra regler säger…’ 
och ’ett ögonblick jag ska ringa min chef, så du får prata med överordnad’ och så där. Och det 
är jättesällan det händer men man har ju tagit till det, det har man ju (informant 1). 

Jag har inte jätteofta varit med om att folk har varit otrevliga med däremot kan de vara påstri-
diga. Och kanske inte vill släppa en fråga eller så, och då kanske man tillslut får säga, det har 
väl hänt några gånger under min karriär, att nu kommer jag inte längre, du får prata med min 
kollega här, och ibland har det då kanske varit min chef. Men just att man känner att, jag når 
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inte fram och jag börjar bli irriterad, då kanske det är bättre att se om någon annan kan ta det 
här och om de kan komma in med lite lugn (informant 4). 

Informant 5 beskriver att hen flera gånger upplevt att själva proceduren med att 

hämta chefen gör att låntagaren blir lugnare under den tiden det tar för biblioteka-

rien att hämta chefen; “den väntan som den här låntagaren blir utsatt för gör att 

den där styrkan krymper på något sätt” (informant 5). Den här strategin är dock 

inte en som deltagarna använder under simuleringsövningarna, kanske för att öv-

ningarna framstår som något deltagarna ska klara av själva. Ellinor Krutholm 

kommenterar det, att “många kollegor står ut med mycket mer än man skulle 

önska”. En informant kommenterar simuleringsövningarna på följande sätt: 

Det här [scenariot] går ju in absurdum, ungefär, så här långt skulle det aldrig gå i en riktig si-
tuation (informant 1).  

Samtalsledare Emma Burman beskriver att de inte medvetet tränat på olika strate-

gier under utbildningen utan att det i första hand handlat om att få ett diskussions-

underlag för att senare kunna resonera kring vilka strategier som kan användas i 

olika besvärliga situationer:  

Vi har inte tränat egentligen på några strategier […], det är ganska oförberett, sedan har vi 
diskuterat efteråt, vad gick bra och dåligt. […] Sedan har vi diskuterat, vad kan man göra i 
sådana här situationer och kommit fram till lite olika strategier, och det är ofta det de tar med 
sig ut i verkligheten sedan (Emma Burman). 

Samtidigt har vi sett hur ett antal strategier som bibliotekarierna redan behärskar 

och använder sig av i verkligheten även har kunnat tränats på under simulerings-

övningarna, exempelvis att visa empati, aktivt lyssnande och att tillämpa regler. 

Som vi skrev under rubriken Stöd från kollegor, är collective efficacy (Bandura 

1997, s. 477–480) gruppens efficacy, något som är starkare än individernas egna 

efficacies tillsammans. En person med låg self-efficacy kan, med hjälp av att delta 

i en grupp med hög collective efficacy, ändå klara av utmanande situationer till-

sammans med de andra i gruppen. Collective efficacy stärks bland annat genom 

att gruppen har gemensamma strategier. I utbildningen framkommer det att flera 

av informanterna och respondenterna har samma slags strategier och att de under 

gruppdiskussionerna även pratat om dessa; vilka fungerar när, och så vidare. Det 

är något som kan stärka bibliotekariernas collective efficacy, vilket i sin tur kan 

göra att de som arbetsgrupp presterar bättre (Bandura 1997, s. 480).  

Westman et al. (2005) menar att arbeta förebyggande i en organisation för att 

hindra förlust-cykler av resurser, som kan ske i stressfulla situationer, är mycket 

viktigt. Resurs-pooler som kan ses som källor till resurser som hjälper till att före-

bygga stress på arbetsplatsen, där socialt stöd och kännedom om regler och ruti-

ner, är viktiga delar av en resurs-pool på ett bibliotek (Westman et al. 2005, 

s. 167–206). Således skulle en utbildning med simuleringsövningar kunna fungera 
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som ett verktyg för en “resurs-pool”; ett förebyggande arbete för att reducera 

stress.  

Informanter och respondenter är trygga på sina arbetsplatser och de har inte 

upplevt särskilt många besvärliga situationer, visar vår undersökning, men det kan 

hända och att arbeta förebyggande genom att med en sådan här utbildning bygga 

upp de resurser vi skrivit om kan man hjälpa bibliotekarier i deras arbete.  

Har utbildningen gjort bibliotekarierna tryggare? 

Diagram 3. Känner du dig tryggare på din arbetsplats efter genomförd utbildning? (19 svar.)  

Källa: Egen bearbetning av resultat från frågeformulär. 

På frågeformulärets fråga om utbildningen gjort bibliotekarierna tryggare på sin 

arbetsplats svarar majoriteten att den gjort liten eller ingen skillnad. De flesta av 

deltagarna i studien har svarat att de känner sig trygga på sin arbetsplats och att 

det sällan inträffar besvärliga händelser, hot och oroligheter där, vilket gör att sva-

ret på ovan nämnda fråga blir förståeligt. Resultatet bör också tolkas utifrån att 

utbildningen var kort och att flera informanter och respondenter uttryckt önskan 

om att arbeta vidare med samma typ av utbildning och ha upprepade tillfällen. 

Samtidigt är det lite mer än en tredjedel som svarat ”Ja, lite grann” vilket ändå 

talar för att utbildningen med simuleringsövningar har gett några av deltagarna en 

känsla av trygghet.  

Jag känner mig tryggare i att jag kan hänvisa till våra låneregler samt att jag kan lämna över 
till chef eller liknande vid ett tidigare stadium. Jag behöver inte alltid lösa situationen (re-
spondent).  

Ja, jag känner mig mycket 
tryggare

5%

Ja, lite grann
37%

Ingen skillnad
53%

Vet inte
5%
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Frågeformuläret innehöll en fråga som handlade om huruvida utbildningen för-

ändrat deras bemötande av biblioteksanvändare. På frågan svarar 10 av 17 anting-

en nekande eller att de inte haft pass i yttre tjänst och inte kan uttala sig om det, 

eftersom de inte träffat biblioteksanvändare. Resterande 7 svarade att de kände sig 

till viss del mer trygga, eller förberedda. Även denna fråga kan tolkas utifrån ut-

bildningens längd och effekterna av pandemin. Två respondenter svarar: 

Kanske känner mig lite mer förberedd på vad som kan hända men det behövs nog fler till-
fällen med olika situationer (respondent). 

Ja man känner sig mer lugn då man kunnat simulera och sedan diskutera hur man kan /ska 
göra och hantera situationer och vilka hjälpmedel man kan ta till. Man blir inte så "låst" i situ-
ationen och kan ta till de strategier "verktyg" som finns för att öppna en situation och hindra 
den från att eskalera/trappas upp (respondent). 

De här “hjälpmedlen” och “verktygen” som respondenten ovan återger skulle 

kunna vara de strategier som vi skrivit om tidigare, alltså strategier för att hantera 

en besvärlig situation. I anteckningarna svarar en deltagare, på frågan om vad hen 

kan ta med sig från utbildningen ut i verkligheten, att hen “känner sig modigare” 

och att hen “fått några ‘verktyg’” (anteckningar från gruppdiskussioner). Både 

simuleringen och gruppdiskussionerna tycks ha gett respondenten dessa verktyg, 

strategier, vilket är en positiv effekt. Ett annat verktyg för att hantera besvärliga 

situationer, som utbildningen gett en deltagare, är att tänka sig besvärliga biblio-

teksanvändare som en avatar: 

Ja, men jag tänker ju lite på det, eller, inte så att jag kommer ihåg exakt situationer och så, 
men det ligger i bakhuvudet någonstans att om det skulle komma nån jobbig, man skulle 
kunna tänka sig den jobbiga som en avatar (informant 2). 

Samma informant svarar ja på frågan om hen känner sig tryggare på sin arbets-

plats efter genomförd utbildning. På följdfrågan om och på vilket sätt hen har bli-

vit hjälpt av utbildningen svarar informanten: “Det kan vara det här att man 

kanske tänker igenom hur man ska vara, eller vad man ska svara, för att man har 

gjort det en gång, man har fått uppleva det.” Informanten kände sig således mer 

förberedd efter utbildningen. Hugelius och Tapani (2017) betonar vikten av att få 

öva på besvärliga situationer för att öva in ett beteende, eller strategier, för att 

lättare kunna hantera framtida situationer (Hugelius och Tapani 2017, s. 204). 

Som informant 2 uttrycker det; “man har gjort det en gång”. Utbildningen med 

simuleringsövningar ger deltagarna möjlighet att öva in ett beteende, en strategi, 

för att hantera framtida situationer. En situation som kunde ha varit stressande 

behöver inte bli stressframkallande om bibliotekarien har de här verktygen med 

sig för att hantera den. Samma sak skriver Bauer och Kristiansson (2019); att få 

träna på situationer kan reducera stress. “Hjärnan lär sig att hantera oväntade och 

utmanande situationer och det kan reducera både fysiologisk och känslomässig 
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stress” (Bauer och Kristiansson 2019, s. 111). Man blir mer förberedd, helt enkelt, 

vilket kan ses som ett led i arbetet med att motverka stress på arbetsplatsen.  

Bandura (1977, 1997) skriver om fysiologisk spänning, som är en av inform-

ationskällorna som kan påverka vår self-efficacy. Om vi reagerar starkt på en 

stressande situation genom fysiologiska reaktioner som till exempel hög puls och 

ytlig andning kan vi tolka det som att vi inte klarar av en uppgift. Bandura (1997) 

betonar dock att det inte är reaktionerna i sig som påverkar vår self-efficacy, utan 

hur vi förhåller oss till dem. Enligt det här resonemanget kan stressande situation-

er som gör att vår kropp reagerar fysiologisk, påverka vår self-efficacy positivt 

om vi också ser att vi lyckas hantera situationen. I intervjuer och frågeformuläret 

framkommer det att situationen där hen har fått agera mot en avatar, och dessutom 

inför kollegor, har inneburit en anspänning. Om denna anspänning blir på en la-

gom nivå för individen som deltar borde det kunna påverka self-efficacy på ett 

positivt sätt. (Bandura 1977, s. 194–198; Bandura 1997, s. 79–113). Informant 2 

ger exempel på hur övningen med att agera mot en avatar både gjorde henne 

”skakis” och samtidigt gav henne en positiv känsla: 

Jag hade inga problem med det gentemot kollegorna, för man levde sig så in i det, så det var 
ju som sagt både läskigt och samtidigt så kul och se, för man visste ju att det inte var på rik-
tigt, fast man fick öva. Så jag hade en bara en väldigt positiv känsla även om man var helt 
skakis efteråt, om ni förstår (informant 2). 

Som nämnts tidigare i det här avsnittet har pandemin sannolikt påverkat de even-

tuella effekter utbildningen kan ha haft, på grund av ändrade öppettider, hemar-

bete och minskat antal biblioteksanvändare som besökt biblioteket. Informant 5 

svarar på frågan om huruvida utbildningen skapat en större känsla av trygghet, 

och lägger tyngdpunkten på utbildningens gruppdiskussioner: 

Delvis kan man väl säga det, eftersom det alltid ger en hel del att diskutera med sina arbets-
kamrater, diskutera och bena ut, de olika problematiska situationerna, så jag tror nog att det 
kan bidra till att man känner sig tryggare, att man pratar om det helt enkelt (informant 5). 

Att diskutera de här frågorna, om bemötande och besvärliga situationer, lyfts flera 

gånger som något som deltagarna i studien uppskattar. Som tidigare beskrivits, 

den sociala biten av utbildningen, där samtalen och feedbacken var en del, tycks 

ha gett effekt hos deltagarna. En informant uttrycker det som att det var positivt 

att få bekräftat att det var okej att prata om de här sakerna. Det kanske inte var ett 

vanligt samtalsämne innan, trots att behovet fanns.  
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Med blicken framåt: utbildningens användbarhet och poten-

tial 

Flera av informanterna har tankar och förslag på hur utbildningen med simule-

ringsövningar skulle kunna användas på fler sätt. Informant 1 föreslår att simule-

ringsträning skulle kunna genomföras på bibliotekarieutbildningen på liknande 

sätt som man gjort på lärarutbildningen på universitetet.  

Jag tänker på användbarheten i bibliotekarieutbildningen, det är ju på praktiken man lär sig, 
men det kanske inte alltid blir optimalt där heller, och då kan ju det här vara ett riktigt bra 
verktyg. Det är ju för lärarstudenter som det har tagits till vid universitetet från början och     
[---] de upplever det väldigt användbart, de här studenterna (informant 1).  

Flera deltagare i studien beskriver att bemötandefrågor är något man behöver 

jobba med kontinuerligt och vill gärna fortsätta med den här typen av övningar. 

Informant 2 berättar att hon tycker att det är viktigt och att hon gärna skulle göra 

det igen och föreslår att ha en regelbunden aktivitet i form av en bemötandeaktivi-

tet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter påtalar att det är arbetsgivarens ansvar att vidta 

åtgärder för att psykiskt påfrestande situationer inte ska leda till ohälsa hos arbets-

tagarna. De rekommenderar bland annat regelbundna utbildningsinsatser för att 

kunna hantera krävande situationer i kontakt med kunder med flera (AFS 2015:4, 

s. 9–10). Att arbeta just regelbundet med bemötandefrågor skulle alltså vara enligt 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer och ett sätt att göra arbetsmiljön tryggare.   

Den femte punkten i IFLA:s etiska ramverk föreslår att bibliotekarien ska ar-

beta med att utveckla sina professionella förmågor och mot en hög servicenivå 

(IFLA 2016). Simuleringsövningarna kan vara ett sätt att arbeta mot detta mål och 

det skulle vara möjligt att träna på andra situationer än de som kallas för besvär-

liga. På så sätt kan bibliotekariernas kompetens i olika typer av situationer utveck-

las. Ett förslag som biblioteket arbetar med är att använda simuleringsövningarna 

till att träna på referenssamtal. En annan roll som bibliotekarier på universitetsbib-

liotek kan ha är att undervisa, och funderingar finns om man skulle kunna an-

vända simuleringsövningar för att träna på utmanande situationer i undervis-

ningsmiljö. Ytterligare ett förslag är att få möjligheten att träna på hur man ska 

göra om en kollega beter sig på ett olämpligt sätt i disken, till exempel genom att 

uttrycka sig klumpigt.  

Sammanfattningsvis ser vi att en utbildning med simuleringsövningar har stor 

användbarhet och potential för att vara till nytta för bibliotekarier i deras arbete. 
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Slutdiskussion  

Uppsatsens syfte var att genom att utvärdera en utbildning med simuleringsöv-

ningar, undersöka hur en sådan utbildning skulle kunna hjälpa och stärka bibliote-

kariers förmåga att hantera besvärliga situationer med biblioteksanvändare. Ef-

tersom utbildningen var unik i sitt slag i Sverige och framför allt i en biblioteks-

kontext, undersökte vi formen med simuleringsövningars för - och nackdelar samt 

huruvida formen gynnade lärandet.  För att undersöka hur och om utbildningsfor-

men gynnade lärandet användes John Deweys utbildningsteori. Då utbildningen 

handlade om att hantera besvärliga situationer på bibliotek undersökte vi även om 

utbildningen var relevant för deltagarna samt om och i så fall hur en sådan här 

utbildning kan hjälpa bibliotekspersonal att känna sig tryggare på sin arbetsplats. 

Då användes Hobfolls resursteori för att undersöka vilka resurser som utbildning-

en med simuleringsövningar skulle kunna mobilisera hos deltagarna. En specifik 

resurs som undersöktes närmare är tilltron till den egna förmågan, eller self-

efficacy, ett begrepp som utvecklats av socialpsykologen Albert Bandura. Utifrån 

det begreppet, frågade vi oss hur en utbildning med simuleringsövningar kan 

stärka bibliotekariers self-efficacy.   

Uppsatsens syfte och frågeställningar har undersökts med hjälp av en kombi-

nation av frågeformulär och intervjuer av fem utbildningsdeltagare, samt två av de 

bibliotekarier som varit ansvariga för och utformat utbildningen. I källmaterialet 

ingår även anteckningar från gruppdiskussioner som hölls efter simuleringsöv-

ningarna, samt att uppsatsförfattarna deltog i en varsin simuleringsövning. Efter-

som vår undersökning är begränsad till ett bibliotek och en utbildning har vi inte 

för avsikt att dra några generella slutsatser om huruvida en sådan här utbildning 

kan ha effekter utanför den här kontexten eller med ett längre tidsperspektiv.  

 

I frågeformuläret framkommer att de flesta respondenter upplever att besvärliga 

eller obehagliga möten inträffar mycket sällan. När vi i intervjuer ställt frågor om 

hur arbetsmiljön upplevs berättar alla att besvärliga situationer inte uppstår sär-

skilt ofta och de flesta ger en positiv bild av en trygg arbetsmiljö. Viktigt att be-

tona är dock att den här studiens samtliga informanter har kunnat beskriva besvär-

liga situationer som de har varit med om. Tidigare forskning bekräftar bilden av 

att arbetsmiljön på högskole- och universitetsbibliotek är mestadels lugn och att 

det sällan inträffar incidenter i form av hot, våld eller liknande. Dock är tidigare 

forskning om arbetsmiljö på just högskole- och universitetsbibliotek begränsad i 
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sin omfattning. Det mesta av den forskning vi tagit del av gäller folkbibliotek och 

där ser bilden annorlunda ut, med fler besvärliga situationer och incidenter. Rap-

porterna från fackförbundet DIK, har fått relativt stor uppmärksamhet i media 

men har samtidigt fått kritik bland annat för den låga svarsfrekvensen (34 procent 

av 1618 bibliotekarier svarade på enkäten). Uppgifterna bör därmed tolkas med 

viss försiktighet.  

Utifrån den bild vi fått av hur arbetsmiljön ser ut på Linköpings universitets-

bibliotek kan vi dra slutsatsen att utbildningen är relevant, men inte på grund av 

att det inträffar så många allvarliga incidenter. Däremot uppstår möten som kan 

upplevas som besvärliga vilket är naturligt på en öppen plats som ett bibliotek. 

Informanter och respondenter i vår studie lyfter att ”få träna på situationer” och 

bemötande som något som de tycker är viktigt. Många informanter beskriver trä-

ning i bemötande som en process som man alltid kan – och ska – utvecklas i. 

Även om mer allvarliga incidenter sällan inträffar lyfter flera deltagare i studien 

att de tycker det är bra att vara förberedd om något skulle inträffa. Det handlar 

alltså både om att träna inför eventuella allvarliga situationer, och om att utveckla 

kompetensen i det dagliga mötet med biblioteksanvändarna. Enligt Hobfolls 

(1989, 2002) resursteori är det viktigt att arbeta förebyggande och stärka och 

bygga upp personalens resurser. Westman et al. (2005) kallar den samlade till-

gången till resurser för resurs-pool. En bra resurs-pool gör att personalen kan 

möta de utmaningar som kan uppstå på arbetsplatsen utan att det får negativa kon-

sekvenser i form av ökad stress och ohälsa. 

Vilka resurser har utbildningen mobiliserat i deltagarna? Vårt resultat visar att 

de resurser som har gynnats av utbildningen är framför allt socialt stöd, färdighet-

er samt energikällor såsom kunskap och information. I frågeformuläret och inter-

vjuerna framkommer att deltagarna i utbildningen tyckte att det sociala har varit 

en mycket viktig del. Att få prata om bemötande och besvärliga situationer har 

lyfts som något som alltid är relevant. Att ha det här sociala stödet som deltagarna 

i studien pratar om, kan skapa psykologisk resiliens (Bonanno et al. 2007) som 

gör en stresstålig. Att känna att man har stöd från sin chef är också en viktig re-

surs som är en del av det sociala stödet. Det är dock en resurs som mestadels 

framkommit i de verkliga scenarier som informanter och respondenter beskrivit 

och inte en som kommit fram under utbildningens scenarier. Samtidigt har det 

diskuterats under gruppdiskussioner i samband med simuleringsövningarna. 

Den sociala delen av utbildningen i form av gruppdiskussionerna har byggt 

upp resursen “kunskap”; deltagarna har fått kunskap om sina egna förmågor och 

fått höra andras tankar om hur man kan hantera besvärliga situationer. Även kun-

skap och information om regler är en resurs. Flera informanter och respondenter 

menar att känna till regler och att tillämpa dem, ha dem att luta sig mot, är ett sätt 

att hantera besvärliga situationer. På så sätt blir kunskap om regler en resurs i 

form av en strategi. Strategier kan ses som färdigheter, en slags handlingsbered-
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skap, som deltagarna har tränat på under utbildningen. Däribland strategin att till-

lämpa en regel. Andra strategier som informanter och respondenter har använt sig 

av för att hantera de scenarier som utspelat sig i simuleringsövningarna, är att visa 

empati och att lyssna. De strategierna är en resurs i form av personliga egenskaper 

och färdigheter. Det är även strategier som deltagarna berättar att de använt i be-

svärliga situationer de har varit med om i verkligheten.  

En resurs som vi tittat närmare på är self-efficacy, som handlar om individens 

tilltro till sin egen förmåga, alltså hur människor upplever sin egen förmåga att 

klara av specifika uppgifter. Bandura (1997) skriver att self-efficacy bygger på 

fyra informationskällor där erfarenheter av att ha lyckats eller misslyckats är den 

viktigaste källan. I vårt resultat har vi sett att utbildningen med simuleringsöv-

ningar är ett sätt att få erfarenhet som kan stärka deltagarnas self-efficacy. Genom 

att deltagarna har fått prova på att utsättas för utmanande situationer och också 

lyckats har deras self-efficacy kunnat stärkas. Flera deltagare vittnar om att de i 

utbildningen upplevde att de ”klarat av” att hantera situationen de ställts inför. En 

annan informationskälla som kan påverka vår self-efficacy är observation, att se 

andras erfarenheter. Den erfarenheten blir då en ställföreträdande erfarenhet och 

därmed en informationskälla som kan påverka vår self-efficacy. Utbildningen med 

simuleringsövningar byggde till stor del på att se andra agera, och många delta-

gare ger exempel på hur de genom att se andra har både fått inspiration och i vissa 

fall tänkt ut alternativa sätt att agera. Att hitta alternativa lösningar på andras age-

rande kan enligt Bandura (1997) påverka vår self-efficacy i en positiv riktning. 

Att samtala om erfarenheterna, hur man tänkte när man agerade, är viktigt för att 

förstärka informationskällan observation och kan stärka self-efficacyn.  

Hur vi ser på vår förmåga behöver inte bara ses ur individperspektiv, utan kan 

också kopplas till den grupp vi tillhör, i det här fallet arbetsgruppen. Bandura 

(1997) kallar det här collective efficay. I vårt resultat framkommer att gruppens 

efficacy kan stärkas tack vare att utbildningen bygger på social interaktion där 

deltagarna bland annat gemensamt får diskutera och reflektera kring besvärliga 

situationer. Tillsammans har deltagarna hittat strategier som kan användas i ar-

betslivet. Deltagarnas kommunikation och interaktion, grunden för att stärka coll-

ective efficacy, har utvecklats. De två sista källorna till self-efficacy, övertalning 

och fysiologisk spänning, syns inte lika tydligt i vårt resultat och är enligt Bandura 

(1997) inte heller lika avgörande som de två första. Informationskällan övertal-

ning kan dock ses genom interaktionen i utbildningen där deltagarna till exempel 

gett varandra positiv feedback. Några informanter vittnar om att utbildningen har 

medfört en del fysiologisk spänning, eller anspänning, vilket talar för att simule-

ringsövningarna har potential att stärka self-efficacyn hos deltagarna eftersom det 

samtidigt har varit en positiv erfarenhet.  

Våra resultat visar på att utbildningen utgör en god grund för att kunna stärka 

och utveckla resurser och self-efficacy hos deltagarna. Det går inte att tydligt säga 
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att deltagarna som grupp känner sig tryggare på sin arbetsplats efter utförd utbild-

ning, även om några beskriver att de gör det. Delvis handlar det om att majoriteten 

kände sig trygga på sin arbetsplats redan innan. Två ytterligare orsaker till att vi 

inte kan uttala oss om huruvida känslan av trygghet har ökat, är att pandemin med 

Covid-19 medfört färre möten med biblioteksanvändare samt att utbildningen är 

så pass liten i sin omfattning.  

 

Utbildningens form med simuleringsövningar är unik för bibliotekarier och en av 

uppsatsens frågeställningar handlade om just formen, dess för- och nackdelar och 

huruvida den gynnar lärande utifrån Deweys utbildningsteori. I utbildningen får 

deltagarna aktivt delta, de står framför skärmen och får agera, göra, vilket är en 

fördel och något som Dewey (1938) lyfter som viktigt i en utbildning. En bra ut-

bildning ska bygga på verkliga erfarenheter och för framtida erfarenheter, vilket 

utbildningen gjort. Scenarierna har utvecklats med hjälp av bibliotekariernas egna 

erfarenheter, situationer de varit med om som de med stor sannolikhet kommer 

vara med om igen. Det gör att utbildningen gynnar lärandet. För att bygga bra 

erfarenheter behövs både interaktion och kontinuitet, enligt Dewey (1938). Vårt 

resultat visar att simuleringsövningarna grundar sig i interaktion men saknar kon-

tinuitet eftersom den är kort och saknar uppföljning. Eftersom utbildningen nylig-

en genomfördes är svårt att uttala sig om effekter på lång sikt.    

Informanter uttrycker att de tyckte att det var roligt och att det var bättre än 

exempelvis rollspel med kollegor. En annan fördel med formen är att deltagarna 

har kunnat träna på besvärliga och obehagliga situationer i en trygg miljö utan 

verkliga konsekvenser. En annan fördel med den här formen är att man kan pausa, 

ta ett steg tillbaka, reflektera och göra om. Något som forskningen om simulering-

ar även tagit upp som en viktig fördel. En fördel med att utbildningen har genom-

förts via datorer är att den har kunnat ske på distans, där deltagare och simule-

ringsspecialisten har kunnat sitta på olika ställen.  

Nackdelar med utbildningen med simuleringsövningar handlar om tekniken. 

Det kostar både pengar och tid att köpa in tekniken och licensen, att utbilda per-

sonal samt underhållningen av utrustning. Tekniken kan ibland fungera dåligt 

vilket flera respondenter och informanter vittnat om. Ljudet har emellanåt varit 

hackigt och det har varit fördröjning, vilket upplevts som störande. Att avatarerna 

inte kan röra sig så mycket eller uttrycka sig på så många olika sätt är en begräns-

ning, som gör att scenarierna behöver anpassas utifrån det. Det kan leda till att 

scenarierna upplevs som mindre verklighetstrogna.    

En annan nackdel är att stå framför skärmen och agera inför kollegor kan 

framkalla nervositet, vilket kan leda till att vissa drar sig för att delta eller så på-

verkar det lärandet och upplevelsen negativt. Utbildningen har dock utformats så 

att det ska bli så tryggt som möjligt för deltagarna, med små grupper och en en-

klare uppvärmningsövning i början. 
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Sammanfattningsvis är bibliotek en öppen plats och en viktig arbetsuppgift för 

bibliotekarier är att möta biblioteksanvändarna. Den här öppenheten betyder att 

hur än arbetsmiljön ser ut på bibliotek gällande besvärliga eller obehagliga situat-

ioner, är det alltid viktigt att utvecklas i bemötandet av biblioteksanvändare. Del-

tagarna i den här studien tycker att det är en viktig fråga att kontinuerligt arbeta 

med. Flera av de som deltagit i studien uttrycker en vilja att lära sig mer, hur länge 

man än har arbetat, så ser de en utvecklingspotential. Just den här utbildningsfor-

men med simuleringsövningar har visat prov på att vara ett bra sätt för att träna på 

bemötande. Utbildningsformen utgör en bra grund för de fyra informations-

källorna till self-efficacy, vilket kan stärka bibliotekariers self-efficacy och där-

med deras stresstålighet och förmåga att ge alla ett gott bemötande. Det kan även 

öka känslan av trygghet för bibliotekarierna i deras arbetsroll och på arbetsplatsen. 

Gundel et al. (2019) har skrivit om att ju högre self-efficacy man har, desto högre 

mål och starkare engagemang har man i sitt arbete vilket naturligtvis skulle ha en 

positiv effekt på bibliotekarierna i deras arbete (Gundel et al. 2019, s. 246). 

Avslutningsvis kan vi med den här studien säga att utbildningen med simule-

ringsövningar har potential att stärka bibliotekariernas förmåga att hantera besvär-

liga och obehagliga situationer med biblioteksanvändare. Samtidigt kan utbild-

ningen vara ett led i arbetsmiljöarbetet. Eftersom utbildningen genomfördes nyli-

gen och är liten i sin omfattning, både vad gäller längd och antal tillfällen, kan vi 

inte dra några slutsatser om utbildningen gett effekter på lång sikt. Genom att un-

dersöka flera olika faktorer har vi sett att utbildningsformen gynnar lärande. Ex-

empel på det är att deltagarna får göra och agera med hela kroppen i trovärdiga 

scenarier som baseras på, för bibliotekarierna, relevanta och verklighetsbaserade 

erfarenheter. Utbildningen sker i en trygg miljö vilket är en viktig förutsättning 

för lärande. Utbildningen kan även lära ut självförståelse och ge konkreta strate-

gier för att hantera besvärliga situationer, vilket kan stärka gruppens collective 

efficacy och andra resurser.   

 

Det hade varit intressant med fortsatt forskning som tittar närmare på vad en ut-

bildning med simuleringsövningar skulle ha för effekt om den var längre, fler till-

fällen och med kontinuerlig uppföljning. Ett forskningsområde som kan undersö-

kas närmare är om säkerheten för bibliotekarier och deras känsla av trygghet på-

verkas av den här typen av utbildning, genom att designa en studie där man jäm-

för resultaten med en kontrollgrupp. En jämförande studie skulle också kunna 

genomföras där en annan grupp genomgår en utbildning med rollspel i stället för 

att agera mot avatarer. Dessutom vore det bra att göra studien på folkbibliotek, där 

problemen med besvärliga besökare är större än på universitets- och högskolebib-

liotek.  
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Ett annat område där vi kan se att den här typen av utbildning skulle kunna 

göra nytta är inom bibliotekarieutbildningen, där många utbildningar har lite eller 

ingen praktik. Det vore intressant att undersöka om den här typen av utbildning 

skulle kunna göra bibliotekariestudenter mer trygga inför praktik eller när de ska 

ut i arbetslivet, till exempel genom att undersöka om studenternas self-efficacy 

påverkas. Att utbildningen kan genomföras på distans är en fördel i samman-

hanget.  

Som vi tog upp inledningsvis i den här uppsatsen, är problemen med besvär-

liga situationer, oro och stök, ett aktuellt arbetsmiljöproblem på folkbibliotek. 

Även högskole- och universitetsbibliotek har en öppenhet gentemot samhället och 

bemötande är därmed viktigt både på folk- högskole- och universitetsbibliotek. 

Flera rapporter tar upp utbildning av personal som en del av lösningen för att 

komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på bibliotek. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeformulär 

Inom masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala uni-

versitet, kommer vi två studenter att under vårterminen 2021 skriva vårt masterar-

bete. Vi kommer att utvärdera utbildningen med simuleringsövningar som genom-

förts på Linköpings universitetsbibliotek.  

  

Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i. Vi är glada om du vill delta i studien ge-

nom att svara på frågorna nedan. Vi vill ha ditt svar senast den 31 januari. Du är 

anonym och dina svar kommer behandlas enligt Vetenskapsrådets forskaretiska 

principer.  

  

Vid frågor får ni gärna höra av er till någon av oss: 

sofie.hermansson.1361@student.uu.se 

ingrid.backstrom.2558@student.uu.se 

  

Ingrid Bäckström och Sofie Hermansson 

  

Tack för att du deltar i studien! 

 

 

Hur länge har du arbetat på Linköpings universitetsbibliotek? 

o Mindre än ett år 

o 1–2 år 

o 2 år eller mer 

 

Finns det möten med biblioteksanvändare som du upplever som besvärliga eller 

obehagliga? Beskriv gärna. 

 

Hur ofta har du upplevt besvärliga eller obehagliga möten de senaste två åren? 

o Några gånger per år. 

o Några gånger i månaden. 

o Några gånger i veckan. 

o Någon gång per dag. 
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o Aldrig. 

o Vet inte. 

 

Vad är viktigast för dig för att du ska känna dig trygg och säker på din arbets-

plats/i din arbetsroll? Kryssa i ett eller flera alternativ. 

o Stöd från kollegor. 

o Att ha tydliga låneregler och rutiner att luta sig mot. 

o Erfarenhet. 

o En närvarande chef att hänvisa till. 

o Kännedom om rutiner vid hotfulla situationer. 

o Att veta att det finns en vakt som kan komma snabbt vid behov. 

o Annat. 

 

Om du svarade Annat på föregående fråga, eller vill utveckla ditt svar, gör det 

gärna här. 

 

När deltog du i simuleringsutbildningen? Ange månad och år. 

 

Av vilken anledning deltog du i simuleringsutbildningen? 

 

Fick du information innan utbildningen om vad den skulle innehålla? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

Om du svarat Ja på föregående fråga: Med tanke på informationen om utbildning-

en, motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

Inte alls som jag förväntade mig --------------------- Precis som jag förväntade mig 

 

Tycker du att något i utbildningen hade kunnat göras annorlunda, eller saknade du 

något i utbildningen, i så fall vad? 

 

Hur upplevde du situationen, att agera mot en datoranimerad avatar? 

 

Har du tagit med dig något från utbildningen som du har haft nytta av i ditt ar-

bete? Beskriv gärna. 

 

Har utbildningen förändrat ditt bemötande av biblioteksanvändare och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Känner du dig tryggare på din arbetsplats efter genomförd utbildning? 
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o Ja, jag känner mig mycket tryggare. 

o Ja, lite grann. 

o Ingen skillnad. 

o Jag känner mig mindre trygg efter utbildningen. 

o Vet inte. 

 

Om du har några kommentarer eller reflektioner du skulle vilja lägga till, gör det 

gärna här. 

 

Om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju (via zoom) om utbild-

ningen, skriv din e-postadress här så kontaktar vi dig! 
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Bilaga 2. Intervjuguide 1 

 

Inledande frågor 

 

• Hur länge har du jobbat på bibliotek? 

• Vad tycker du bäst om med ditt jobb? 

• Hur kom det sig att du gick utbildningen? 

 

Frågor om besvärliga besökare 

 

• Kan du beskriva en situation med en biblioteksanvändare som du tyckte 

var besvärlig? 

o Berätta mer om…  

o Finns det fler sådana situationer du, eller någon annan, varit med 

om?  

• Kommer du ihåg någon situation med en besvärlig biblioteksanvändare 

som du själv tycker att du hanterat bra? 

o Vilken strategi använde du dig av?  

o Hur har du lärt dig den? 

• Finns det tillfällen under en arbetsdag då du känner dig otrygg? Beskriv. 

 

Frågor om utbildningen  

 

• Utbildningens form med datoranimerade avatarer, berätta hur du upplevde 

det. 

o Beskriv hur det kändes att stå framför skärmen och agera mot ava-

taren. 

o Att du fick göra, i stället för att till exempel läsa instruktioner om 

hur man kan agera, tror du att det gjorde någon skillnad för hur och 

vad du lärde dig? 

o Hur fungerade tekniken under utbildningen? 

• Vilka scenarier fick du prova på?  

o Kändes det verkligt/naturligt? 

o Berätta mer om… 

o Hur kändes det att agera inför kollegor? 

o Hur var det att se dina kollegor agera?  

• Upplägget på utbildningen, mixen av övningar och diskussion, vad tyckte 

du om den? 

• Vad har du för tankar om gruppdiskussionerna? 

o Vad var bäst/intressant/lärande? 



 

86 

 

o Kan du berätta något om vad ni pratade om under gruppdiskuss-

ionerna? 

• Har utbildningen hjälpt dig känna dig tryggare på din arbetsplats?  

o Om ja: Beskriv på vilket sätt, mer specifikt, hur utbildningen gjort 

dig tryggare. 

o Om nej: Utveckla. 

• Vi är medvetna om att pandemin har medfört att du förmodligen har träffat 

färre biblioteksanvändare, men kan du ändå säga någonting om huruvida 

ditt bemötande av biblioteksanvändare förändrats av utbildningen? 

• Vad är det viktigaste du lärde dig på utbildningen? 

 

I mån av tid 

 

• Har du gått någon liknande utbildning tidigare? 

• Skulle du vilja jobba vidare med den här typen av frågor/utbildning?  

• Vad har du för tankar om arbetsmiljön gällande besvärliga situationer, hot 

och trakasserier, på bibliotek? 

• Återkommande teman i diskussioner från utvärdering/post-it-lappar: 

o Regler är viktiga 

o Empati 

o Hänvisa till annan 

o Ta hjälp 

o Socialt stöd 

o Att inte ta med sig dåliga erfarenheter till nästa pass 

 

Hur ser du nu på dessa/eller någon av dessa frågor? 

 

Summera 

 

• Har du något du skulle vilja lägga till eller utveckla? 
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Bilaga 3. Intervjuguide 2 

 

 

• Hur kom det sig att ni började arbeta med de här simuleringsövningarna?  

 

• Hur upplever du arbetsmiljön på biblioteken gällande besvärliga besökare 

och situationer?  

o Hur ser behovet ut för den här typen av utbildning? 

o Har behovet förändrats sedan ni började med utbildningen? 

o Kan du beskriva en besvärlig situation som du eller någon annan 

varit med om? 

 

• Vilken information fick deltagarna innan utbildningen? 

  

• Vad hade ni för mål med utbildningen? 

 

• Hur skrev ni manus till scenarierna?  

 

• Hur fungerade tekniken under utbildningen? 

 

• Hur kom ni fram till upplägget med antal scenarier/och gruppdiskussion-

er?  

 

• Kan du berätta om gruppdiskussionernas upplägg och teman som kom 

upp? 

 

• Vilka strategier för att hantera besvärliga besökare och situationer har ut-

vecklats och tränas under utbildningen? 

o Berätta vilka strategier vi har sett. (visa empati, hämta en kollega, 

lyssna, förklara, vara extra snäll, hålla sig till reglerna) 

 

• Hur tror du att den här utbildningen kan hjälpa personalen? 

o Trygghet? 

o Tilltro till sin egen förmåga? 

 

• Upptäckte du några effekter som ni inte hade tänkt på innan? (Vilken var 

den dolda läroplanen?) 

 

• Vi har förstått att ni kommer att fortsätta arbeta med utbildningen. Kom-

mer upplägget att vara detsamma? 

o Vad tar du med dig inför kommande arbete med utbildningen? 

 

Summera. 

 

• Har du något du skulle vilja lägga till eller utveckla? 


