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Abstract 
Attitudes towards the reference situation and the meetings between library users and librarians have become the 
subject of much debate in the library setting today. The aim of this two years master´s thesis has been to examine 
six librarian’s attitudes and apprehensions concerning the interactions between the librarian and the users in the 
library setting. We were also interested in knowing how a library can work to become more service oriented and 
customer centred. We conducted six interviews with librarians located at three different libraries in Sweden. We 
used three theories to explain our aim. These are Jürgen Habermas theory of social communication, theory about 
professions and Christian Grönroos theory of Service Management. 

We found that our informants both see the physical meeting with the library and the social exchanges with 
the librarians as important parts of the user’s experience of the library. 

The three libraries that we visited work in different ways to improve their customer service. One library has 
developed a policy for concrete ways to improve the social exchange with the library user. Another library is 
working with a policy and the third library handle attitude questions more implicit in the daily work and in a 
specialised group. We could see that the informants who worked at the library which had a policy and an under-
standing of the importance of customer service as a central part of the organisation regarded those questions as 
being very important. Some informants could not see how customer service could get improved in another way 
than just discussing these issues in groups, meetings or in connection to seminars. 

The changing of attitudes of members of the staff can be complicated however because it, at some level, is 
about individual changes. We believe that a person has to be motivated to make these changes. To improve this 
motivation the organisation has to create opportunities for the staff to critically reflect upon their working situa-
tion. In that way we believe that the staff can experience security and motivation to do a good job which then has 
a positive impact on the customer service provided. The acknowledgement of the importance of customer service 
within an organization has to engage everybody and the whole organisation at all its levels. 

We think that customer service in the library setting will become more important in the future as a response 
to the technical evolution and all the automated elements in our society. The importance of actual meetings in-
crease as our society increasingly communicates via digital means. 

Ämnesord 
Bemötande, folkbibliotek, service management, tjänstekvalitet, kommunikationssociologi. 

Key words 
Interpersonal relations, Public libraries, Social interaction, Attitude change, Service industries-Quality control, 
Communication-social aspects: interpersonal communication.  



 3 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ...................................................................................................................... 7 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................... 8 

Avgränsning ............................................................................................................... 8 

Definitioner ................................................................................................................ 9 

2 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................... 10 

BEMÖTANDE PÅ BIBLIOTEK ................................................................................................... 11 

BEMÖTANDE INOM OFFENTLIG SEKTOR .................................................................................... 19 

BEMÖTANDE INOM VÅRDEN.................................................................................................. 21 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................................... 25 

KOMMUNIKATIVT HANDLANDE .............................................................................................. 25 

Habermas och universalpragmatiken ........................................................................ 26 

Det kommunikativa handlandet som handlingsmodell .............................................. 27 

Kommunikation i arbetet med människor .................................................................. 29 

PROFESSIONSTEORI ............................................................................................................ 30 

Professionalisering av yrken ...................................................................................... 31 

Bibliotek och profession ............................................................................................ 32 

SERVICE MANAGEMENT I DEN OFFENTLIGA SEKTORN ................................................................... 35 

Service...................................................................................................................... 36 

Definition av begreppet kund .................................................................................... 36 

Tjänster .................................................................................................................... 36 

Serviceorientering..................................................................................................... 37 

Kvalitet ..................................................................................................................... 38 

Kundens behov ......................................................................................................... 40 

Organisationskultur .................................................................................................. 40 

Sanningens ögonblick ............................................................................................... 42 

4 METOD ........................................................................................................................... 43 

KVALITATIV INTERVJU .......................................................................................................... 43 

URVAL ............................................................................................................................ 44 

GENOMFÖRANDE .............................................................................................................. 44 

5. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN .................................................................................. 47 



 4 

INTERVJUPERSONERNA ........................................................................................................ 47 

BIBLIOTEKARIEYRKET........................................................................................................... 48 

Förväntningar på yrkesrollen .................................................................................... 51 

Social kompetens ...................................................................................................... 53 

Bibliotekarieyrket och akademiseringen .................................................................... 55 

BENÄMNING AV BIBLIOTEKSANVÄNDARE .................................................................................. 59 

VAD INNEBÄR BEMÖTANDE PÅ BIBLIOTEK? ................................................................................ 60 

Definition av begreppet bemötande .......................................................................... 61 

Vad ett bra bemötande är och hur det kan uppnås .................................................... 62 

Ett sämre bemötande och dess orsaker ..................................................................... 70 

Faktorer som kan påverka referenssituationen .......................................................... 74 

Ämneskunskaper och bemötande.............................................................................. 75 

Förändring i synen på bemötande ............................................................................. 77 

Bemötandets roll i verksamheten idag ...................................................................... 79 

ATT ARBETA MED BEMÖTANDE .............................................................................................. 80 

Lära bemötande ....................................................................................................... 81 

Arbete med bemötandefrågor .................................................................................. 84 

Hur länge biblioteken har arbetat med bemötandefrågor .......................................... 86 

Personligt arbetssätt för bättre bemötande .............................................................. 87 

Vad kan biblioteken göra mer för ett bättre bemötande? ........................................... 90 

Andra yrkesgrupper .................................................................................................. 92 

Mäta bemötande...................................................................................................... 93 

BEMÖTANDETS ROLL PÅ BIBLIOTEK I FRAMTIDEN ......................................................................... 96 

6. SLUTDISKUSSION .......................................................................................................... 99 

HUR SER BIBLIOTEKARIER PÅ FOLKBIBLIOTEK PÅ BEMÖTANDE? ....................................................... 99 

SES BEMÖTANDE SOM EN CENTRAL DEL AV YRKET OCH PROFESSIONEN? ..........................................100 

HUR HAR AKADEMISERINGEN PÅVERKAT BIBLIOTEKARIEYRKET? .....................................................101 

HUR SER BIBLIOTEKARIER PÅ BIBLIOTEKETS ANVÄNDARE? ............................................................103 

VAD INNEBÄR ETT BRA BEMÖTANDE PÅ BIBLIOTEK OCH HUR KAN DET UPPNÅS? .................................103 

VAD ÄR ETT SÄMRE BEMÖTANDE OCH VAD KAN DET FINNAS FÖR ORSAKER TILL DET? ..........................107 

HUR ARBETAR BIBLIOTEKEN MED BEMÖTANDEFRÅGOR? .............................................................108 

HUR SER BEMÖTANDE PÅ BIBLIOTEK UT I FRAMTIDEN? ...............................................................109 

SLUTLIGEN ......................................................................................................................110 

7. SAMMANFATTNING .....................................................................................................111 

8. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING .........................................................................113 

OTRYCKT MATERIAL ...........................................................................................................113 

I uppsatsförfattarnas ägo ........................................................................................113 

TRYCKT MATERIAL .............................................................................................................113 

9. BILAGA 1 ......................................................................................................................117 



 5 

INTERVJUFORMULÄR ..........................................................................................................117 



 6 

 



 7 

1. Inledning  

Bemötande på bibliotek är något som fått ökad uppmärksamhet på senare tid. En-

ligt Karin Sundström kan orsaken till detta vara att offentliga verksamheter blir 

allt mer kundorienterade. Samtidigt närmar sig den offentliga verksamheten den 

privata marknaden och hur det fungerar i detaljhandeln.
1
 Biblioteken tillhandahål-

ler tjänster och enligt Sundström är bemötande en av de främsta faktorerna för 

god tjänstekvalitet.
2
 I och med att verksamheten på biblioteket idag är mer använ-

darstyrd medför det att frågor som bemötande får ökad betydelse i biblioteksverk-

samheten. 

Ett bra bemötande känns för oss som en självklarhet och vi tror att många hål-

ler med oss om det. Vårt intryck är dock att det kan vara något som tas för givet. 

Vi tror att det kan finnas föreställningar om att bemötande är något som är svårt 

att jobba med och förbättra inom en verksamhet.  

För att kunna tala om bemötande måste vi först definiera vad vi menar med 

begreppet. Spontant tänker vi på ett möte mellan människor och ett sätt att uppträ-

da gentemot andra. Försöker vi oss på en djupare definition och sätter vi bemö-

tande i relation till biblioteksverksamheten blir begreppet bredare och pekar åt 

olika håll. Det blir inte helt självklart vad bemötande är och vi upptäcker att bety-

delsen kan variera från person till person. Vi ställer oss därför frågor som: Vad är 

ett bra bemötande? Hur ser bemötandet på biblioteken ut? Hur arbetar biblioteket 

med bemötandefrågor? Det är några av frågorna vi ska försöka finna svar på i 

denna uppsats. Vi ska försöka belysa begreppet bemötande ur olika perspektiv och 

belysa dess mångfald.  

Det finns inte mycket forskning om just bemötande på bibliotek vilket beror 

på att det är ett relativt nytt begrepp. En annan orsak är att det inte finns någon 

motsvarighet till bemötande på engelska.
3
  

Vi vill ta reda på om det, trots olika uppfattningar om bemötande och det fak-

tum att det är ett nytt begrepp, är möjligt att jobba med bemötande på bibliotek. 

Då det heller inte finns någon omfattande forskning inom området motiverar det 

oss att utforska området närmare och på ett nytt sätt. Vi hoppas därmed att denna 

uppsats kan komma att bli ett intressant bidrag till forskningen om bemötande på 

bibliotek.  

                                                
1 Sundström, K. (2008), Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet, s. 9. 
2 Sundström, K. (2008), s. 12. 
3 Sundström, K. (2008), s. 15.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka bemötande på folkbibliotek utifrån sex bib-

liotekariers perspektiv. Vi har valt att begränsa undersökningen till tre svenska 

folkbibliotek och att intervjua två bibliotekarier på varje bibliotek. Syftet är även 

att undersöka bibliotekariernas uppfattning och attityder om bemötande genom 

följande frågeställningar: 

 

 Hur ser bibliotekarier på folkbibliotek på bemötande? 

 Ses bemötande som en central del av yrket och professionen? 

 Hur har akademiseringen påverkat bibliotekarieyrket? 

 Hur ser bibliotekarierna på bibliotekets användare? 

 Vad innebär ett bra bemötande på bibliotek och hur kan det uppnås? 

 Hur arbetar biblioteken med bemötandefrågor? 

 Hur ser bemötande på bibliotek ut i framtiden? 

 

Bemötande är ett komplext begrepp. Med utgångspunkt från frågställningarna tror 

vi därför att det är nödvändigt att, för att förstå begreppets mångfald, beskriva 

bemötande både ur ett individperspektiv och ur ett organisationsperspektiv. 

 

Avgränsning 

Vi har valt att begränsa uppsatsen till bemötande på folkbibliotek och tar därmed 

inte hänsyn till förhållanden och förutsättningar som råder på universitetsbiblio-

tek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek eller liknande. Vi har även valt att be-

gränsa oss till det fysiska biblioteket och har inte med aspekter i bemötande som 

rör kommunikation via chatt, e-post eller telefon. 

Vi har även avgränsat området till bemötandet som sker mellan bibliotekarie 

och användare och inte exempelvis mellan kollegor även om många resonemang 

går att applicera på bemötande mellan människor i allmänhet.  

I mötet mellan bibliotekarie och användare har vi för avsikt att utgå från bib-

liotekariens perspektiv och förutsättningar i sitt yrkesutövande. Vi har valt att inte 

ta med användarens perspektiv i undersökningen då den skulle bli för omfattande 

och falla utanför ramen för syftet. 
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Definitioner 

 ”Bemötande: 1 uppträdande (mot ngn/ngt)”4  

Med bemötande avser vi bemötandet mellan bibliotekspersonal och biblio-

teksanvändare. Enligt Karin Sundström ses bemötande inte som ett möte mellan 

privatpersoner utan ett möte mellan personer som sker på en social arena och där 

personerna har sina roller definierade. Det kan också beskrivas som ett asymmet-

riskt möte eftersom det sker på olika villkor. Den professionella bär ansvaret att 

åstadkomma ett bra bemötande.
5
  

 

Bibliotekarier: Med bibliotekarier avser vi folkbibliotekarier. 

 

Biblioteksanvändare/användare: Vi har valt att benämna de som blir bemötta av 

bibliotekspersonalen för biblioteksanvändare eller enbart användare. Intervjuper-

sonerna använder olika namn för dem som besöker biblioteket. Den tidigare 

forskningen och våra intervjupersoner använder främst låntagare, brukare eller 

kunder. Vi har dock valt att använda benämningen biblioteksanvändare/användare 

i uppsatsen och när vi beskriver intervjupersonernas åsikter för att underlätta läs-

ningen av texten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: bemötande. 
5 Sundström, K. (2008), s. 13. 
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2 Tidigare forskning 

 

När vi sökt tidigare forskning om bemötande på bibliotek har vi noterat att det 

finns ett begränsat utbud. Därför har vi insett att vi måste anta ett vidare perspek-

tiv för att beskriva den forskning som finns kring bemötande.  

Ofta ingår bemötande i artiklar och böcker som handlar om referenssituatio-

nen. Det är främst i och kring den situationen som biblioteken arbetar med bemö-

tande eftersom det är där mötet mellan bibliotekarie och användare äger rum.
6
 En 

magisteruppsats som dock behandlar just bemötande på folkbibliotek är Susanne 

Leek och Pernilla Magnussons uppsats ”…trevlig först och sedan kan man prata 

om det sakliga...”, en studie om bemötande på folkbibliotek. Uppsatsen undersö-

ker om personal och besökare har olika synsätt på bemötande.
7
   

De äldre svenska undersökningarna av referensverksamheten syftar i huvud-

sak till att undersöka referensverksamhetens kvalité genom mätningar av antal 

korrekta svar som ges på ställda frågor. Vi anser att referensverksamhetens kvalité 

inte enbart ska mätas i hur korrekta svaren är, utan också på vilket sätt svaret leve-

reras. 

När det gäller den engelskspråkiga litteraturen hittade vi mer ny forskning 

inom området vilket vi inte förväntat oss med tanke på avsaknaden av exakt mot-

svarighet till ordet bemötande på engelska. Det finns gott om handböcker och 

”How-to-do-it manualer” med konkreta tips om vad ett gott bemötande på biblio-

tek är. Exempel på sådana är Conducting the Reference Interview, a How-To-Do-

It-Manual for Librarians (2002) av Catherine Sheldrick Ross m.fl, Doing the 

Work of Reference: Practical Tips for Excelling as a Reference Librarian (2001) 

av Celia Hales Mabry m.fl. och The Reference Encounter, Interpersonal Commu-

nication in the Academic Library (1999) av Marie L. Radford. Vårt intryck är att 

dessa böcker ger oss konkreta tips på förbättringsåtgärder i referenssituationen 

men utan att gå på djupet. För att ta reda på vad som kan tänkas få bibliotekarien 

att på ett naturligt sätt spegla en inre trygghet i yrkesrollen och de normer och 

värderingar som biblioteket står för, har vi istället valt att hämta vårt huvudsakliga 

                                                
6 Sundström, K. (2008), s. 15. 
7 Leek, S. & Magnusson, P. (2007) ”…trevlig först och sedan kan man prata om det sakliga..”, en studie om 

bemötande på folkbibliotek, Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. 
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stöd på annat håll. Vi har valt att fördjupa oss i dokument om bibliotekarieyrkets 

utveckling, om professionellt bemötande inom offentlig verksamhet samt bemö-

tande inom vården. 

 Här är ett urval av texter som vi tagit del av och som vi i vårt uppsatsarbete 

kommer att referera till i våra resonemang.  

 

 

Bemötande på bibliotek 

Britta-Lena Jansson gjorde undersökningen Det här var svårt- referenstjänstens 

kvalitet vid folkbiblioteken på uppdrag av Statens kulturråd 1996. Hon är f.d. bib-

liotekschef i Färgelanda kommun. 

Undersökningen av referenssituationen genomfördes på 50 svenska folkbibli-

otek. Hon ställde samma sex frågor av lite olika karaktär och svårighetsgrad till 

samtliga bibliotek. Därefter värderade hon hur många korrekta svar hon fått samt 

på vilket sätt svaren levererats. Hon bedömde även klimatet i referenssituationen.8  

Studien resulterade i att 81 av 300 ställda frågor besvarades korrekt, alltså 27 

procent korrekta svar. 24,4 procent av frågorna möttes med passivitet från biblio-

tekariens sida, 24,7 procent hänvisade till andra verksamheter, 3,3 procent av sva-

ren var felaktiga, 3 procent delvis korrekta och 17,3 procent av frågorna försökte 

man besvara dock utan resultat.9 Av denna statistik drar Jansson slutsatsen att re-

ferenstjänsten på Svenska folkbibliotek ligger på en kvalitetsmässig låg nivå.10   

När det gäller bemötande observerade hon stora variationer mellan biblioteka-

rierna. Många saknade ett intresse av att lösa de problem de ställdes inför i frå-

gorna. Några bibliotekarier lade fram en hög med böcker på disken och förvänta-

de sig att hon skulle finna svaret själv. Några visade med en handvisning var hyl-

lan stod där informationen kunde finnas.11  

Jansson menar att i de fall då bemötandet varit bra eller mycket bra lade hon 

inte lika tydligt märke till de fall då hon faktiskt inte fått något svar på sina frågor. 

Resultatet kvarstår dock enligt Janssons undersökning och referenssituationen kan 

inte bli godkänd om inte svaret blir korrekt.12 Hon tog inte med bemötandet som 

en faktor i statistiken med motiveringen att det inte är något som kan mätas i siff-

ror. Hon upplevde det som att det ofta fanns en stor osäkerhet i användandet av 

informationsresurser.13 Det visar att ett gott bemötande inte kan göra hela jobbet, 

                                                
8 Jansson, B-L. (1996), ”Det här var svårt”, referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken, s. 20 ff. 
9 Jansson, B-L. (1996), s. 50 f. 
10 Jansson, B-L. (1996), s. 55. 
11 Jansson, B-L. (1996), s. 57 ff. 
12 Jansson, B-L. (1996), s. 62. 
13 Jansson, B-L. (1996), s. 60. 
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det måste finnas en professionalitet och säkerhet hos bibliotekarien för att utföra 

sitt jobb.  

Margaretha Ullström är folk- och gymnasiebibliotekarie som nu tjänstgör som 

universitetsadjunkt i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. I boken Samtal 

på bibliotek (2005) skriver hon om konsten att samtala på biblioteket. Det är bland 

annat referenssituationens samtal som hon undersöker och problematiserar.  

Vid en efterforskning kring vad som skrivits inom området tidigare konstate-

rar Ullström att det som finns inom svensk forskning mestadels handlar om refe-

rensarbetets strävan efter korrekta svar. Det finns ingen forskning om olika sam-

talsmetoder eller sätt på vilket svar kan fastställas relaterade till bibliotekens verk-

samhet.14 

Ullström presenterar konkreta tips för samtalsmetod i referensdisken som 

mycket väl hör samman med bemötande. Hon menar att ett referenssamtal har 

samma uppbyggnad som ett tal eller en uppsats. Det ska finnas en inledande fas, 

en utredande och ett avslut.15 Hon betonar vikten av småpratet som ett verktyg för 

att få användaren att känna sig väl till mods. Hon nämner även hur viktigt det är 

med lyssnandet, att visa positiv bekräftelse och engagemang i frågan som ställs. 

Hon menar att det viktigaste ligger i att försöka förstå användarens informations-

behov, om inte den förståelsen finns kommer ingen effektiv referenssituation 

uppnås. Därför är det viktigt att känna till samtalets konster och hur mycket det 

faktiskt påverkar situationen.16  

Rickard Olsson är bibliotekarie på Stagneliusskolan i Kalmar och har skrivit 

boken Etiken och biblioteken (2007) om etikens roll inom biblioteksverksamhe-

ten. 

För att bli en bra bibliotekarie handlar det inte enbart om att utföra bestämda 

arbetsuppgifter som är kopplade till professionen, det krävs även ett tillägnande av 

etisk medvetenhet. Det är först då det finns en förutsättning att göra ett bra jobb, 

enligt Ohlsson.17 

Det är bibliotekariens plikt att verka för tillgängliggörandet av information. 

De etiska dilemman som kan uppkomma för en bibliotekaries del rör således detta 

uppdrag och i förhållande till bibliotekets användare, bibliotekariens kollegor eller 

arbetsgivare. Det är yrkesetikens uppgift att reda ut hur rättigheter och skyldighe-

ter motiveras i de situationer då en etisk konflikt uppstår.18  

Yrkesetik är en tillämpning av allmän etik vilken är gemensam för alla yrken. 

Den kan härledas från de grundläggande normer och värderingar som samhället 

innefattar. Yrkesetiken är ett försök till att utveckla en modell för hur den allmän-

                                                
14 Ullström, U. (2005), Samtal på bibliotek. Om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet, s.73. 
15 Ullström, U. (2005), s. 66 ff. 
16 Ullström, U. (2005), s. 76 f. 
17 Ohlsson, R. (2007), Etiken och biblioteken, s. 50. 
18 Ohlsson, R. (2007), s. 14. 
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na etiken kan appliceras inom ett visst yrke. Ohlsson beskriver att exempelvis en 

polis och en bibliotekarie kommer i kontakt med olika yrkesetiska dilemman och 

behöver således olika tillämpade modeller.19  

Ohlsson ställer sig frågan vad yrkesetiken medför till medarbetare i en organi-

sation och konstaterar att de inte är till någon hjälp när yrkesrelaterade etiska pro-

blem inträffat. Däremot sätter den fokus på, och synliggör de etiska problem yr-

kesutövningen kan medföra. Detta framhäver det personliga ansvaret som varje 

professionell bör känna inför sina val och handlingar i yrkesutövandet.20 

De yrkesetiska riktlinjerna som gäller för bibliotekarier är följande: 

 

 Bibliotekarien skall utifrån bibliotekets mål och dess användares behov 

arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög 

kvalitet och lättillgängliga. 

 Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena. 

 Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, 

opartiskt och jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl 

vad gäller personliga förhållanden och erhållen information om lånat ma-

terial. 

 Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till 

information oavsett medium. 

 Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla 

och utveckla sin yrkesskicklighet. 

 Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och 

deras professionella kompetens. 

 Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksam-

hetens mål.
21

 

 

Karin Sundström arbetar som utvecklingsledare för Regionbibliotek Stockholm 

och har skrivit rapporten Bemötande på bibliotek, både service management och 

solidaritet (2008). Den presenterar resultat av undersökningar som handlar om hur 

bibliotekspersonal och biblioteksanvändare ser på bemötande på bibliotek. 

Sundström vill ge en mer fördjupad bild av bemötande och dess komplexitet. 

Bemötande är ett begrepp som det talas allt mer om på biblioteken. Det finns två 

                                                
19 Ohlsson, R. (2007), s. 51. 
20 Ohlsson, R. (2007), s. 49. 
21 Ohlsson, R. (2007), s. 107. 
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bidragande faktorer till detta. Dels har offentliga verksamheter blivit allt mer 

kundorienterade och vill nå ut med sin verksamhet. Dels har verksamheter också 

börjar närma sig den privata sektorn och hur man där arbetar med kundtänkande.22  

Sundström definierar bemötande som vem man bemöter. Bemötande är inte 

något som sker på en neutral plats mellan två personer som träffas privat utan ett 

möte på en social arena som exempelvis ett bibliotek. Det är bibliotekarien som 

ansvarar för att det blir ett bra bemötande och är den som ska bemöta den andre. 

Det handlar därför om en situation som inte är på lika villkor. Frågan är också 

vem bibliotekarien bemöter. Det finns många namn som besökare, låntagare, an-

vändare och kund. Sundstöm anser att kund är ett bra namn att använda.
23

  

Det finns inte någon motsvarighet till bemötande på engelska utan det finns 

här ett flertal begrepp som bl.a. attitude, approach och reception. 
24

 

Sundström ser två spår när det gäller bemötande. Det ena spåret är marknads-

föring där man talar om tjänstekvalitet och att bemötande är ett mått på detta. Det 

andra spåret är etik där alla ska bemötas på samma sätt. Alla ska känna sig trygga 

i sitt möte med den offentliga verksamheten oberoende vem man är. Det kan 

handla om kön, handikapp men även om individens personlighet. Här ställer 

Sundström frågan om bemötande ses som en del av professionen som det gör för 

exempelvis sjuksköterskor.
25

 

Begreppet bemötande förkommer ofta inom biblioteksvärlden och kan delas 

upp i tre kategorier enligt Sundström, dessa är bemötande av särskilda grupper, i 

samband med referenssamtal och bemötande generellt.  

Biblioteken arbetar särskilt med att förbättra sitt bemötande gentemot funk-

tionshindrade. Andra grupper som också är viktiga i bemötandearbetet är vuxen-

studerande och personer med svenska som andraspråk. Folkbiblioteket har som 

uppdrag att ge service till alla medborgare och då går det inte att prioritera bort 

vissa grupper. Sundström menar att folkbiblioteken har som uppgift att ge god 

service till alla samhällsmedborgare och därför är alla grupper viktiga. Hon menar 

att biblioteken inte ska utgå från så många gruppindelningar när de talar om be-

mötande.
26

 

Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete innehåller 

mycket som handlar om bemötande. Enligt Sundström är gemensamma rekom-

mendationer för referensarbete dock inte en garanti för ett sätt att arbeta som till-

lämpas i verkligheten.
27

 

Fackförbundet DIK har upprättat övergripande etiska riktlinjer för biblioteka-

rier. Det finns motsvarande riktlinjer för bemötande i exempelvis Storbritannien 

                                                
22 Sundström, K. (2008), s. 9. 
23 Sundström, K. (2008), s. 11 ff. 
24 Sundström, K. (2008), s. 15. 
25 Sundström, K. (2008), s. 19. 
26 Sundström, K. (2008), s. 21 f. 
27 Sundström, K. (2008), s. 22 f. 
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och USA. Det kan också finnas specifika styrdokument för de enskilda bibliote-

ken. Kommunen kan ha upprättat måldokument som är gemensamma för hela 

kommunens verksamhet. Detta är ett sätt för kommunerna att kunna mäta och 

utvärdera verksamheten. Det förkommer också kurser i bemötande på biblioteken 

och även handledning i dessa frågor.
28

 

Det finns många bra idéer att hämta från teorier om marknadsföring. En viktig 

marknadsföringsteori är ”sanningens ögonblick” där man menar att det första in-

trycket är avgörande för hur kunden uppfattar en produkt eller tjänst. För att kun-

na tala om sanningens ögonblick måste kunden först enligt Sundström ha blivit 

bemött. Det sker vanligtvis genom personalen. Det ställer krav på att kunden ska 

kunna identifiera personalen.
29

 

Inom butiksvärlden använder man sig av konceptet HÖLM som står för: 

Hälsning, Ögonkontakt, Leende och Mer-fråga. Enligt Sundström är det viktigt att 

bli sedd och även om biblioteksanvändare många gånger klarar sig själva är det 

viktigt att bli bekräftad. Mer-frågan från handeln där det handlar om merförsälj-

ning handlar för bibliotekets del om uppföljning. Det kan vara en fråga till biblio-

teksanvändaren om besöket blivit som det var tänkt.
30

 

De flesta vill klara sig själva när de besöker biblioteket. Det ska vara så enkelt 

som möjligt och samtidigt så inbjudande som möjligt. Många kunder tycker om 

automater och enligt undersökningar från handeln beror detta på att kunder gärna 

önskar vara anonyma. Samtidigt upplever många kunder att det går snabbt och 

enkelt med automatiserade moment. Det är viktigt hur biblioteket organiserar be-

söket och själva bibliotekslokalen för att möta kundernas behov på bästa sätt. 

Tydlig skyltning och bra belysning är viktigt för att kunden ska få ett bra intryck 

av biblioteket.
31

 

Biblioteksverksamheten innebär att tillhandhålla tjänster. Sundström tar upp 

problematiken med hur kvaliteten på tjänster kan mätas. I och med att tjänster till 

stor del består av en upplevelse räcker det inte med att använda statistik för att 

mäta kvaliteten.
32

  

Service management är något som blivit allt större på senare tid. Service ma-

nagement är ett synsätt som utgår från kundens behov och önskemål. Det är något 

som kan appliceras på biblioteksverksamheter. Sundström frågar sig om det finns 

service management- tänkande på biblioteken idag med allt arbete med förbätt-

ringsåtgärder för exempelvis bemötandet. Är det bara en förändring på ytan eller 

kan det ses som att biblioteken arbetar med dessa frågor på ett genomgripande 

                                                
28 Sundström, K. (2008), s. 24 f. 
29 Sundström, K. (2008), s. 30 ff. 
30 Sundström, K. (2008), s. 34 f. 
31 Sundström, K. (2008), s. 35 f. 
32 Sundström, K. (2008), s. 39 ff. 
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sätt? Karolinska institutets universitetsbibliotek arbetar på ett sätt där kunden står 

i centrum vilket är ett bra exempel på där service management tillämpas.
33

 

Många menar att bibliotekarieyrket är en profession eller en semiprofession. 

Professionalisering kan ses leda till en kompetensgaranti för allmänheten eller 

leda till en samhörighet inom medlemsgruppen. Det kan också leda till högre sta-

tus. Pernille Drost från danska biblioteksförbundet menar att bibliotekarier som 

står bakom en disk sänder signaler om att de är lärare. Kunden däremot uppfattar 

disken som en kassa och vill ha service. Biblioteksyrket kan både ses som ett kall 

och som en profession. Om det ses som ett kall betyder det att bibliotekarien di-

stanserar sig från rollen att ge service. Vidare menar Pernille Drost att bemötande 

är själva kärnan i bibliotekarieyrket.
34

  

Kunskap och trygghet är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande. En osäker 

person kan troligen inte ge ett bra bemötande. Det krävs därför att personalen får 

stöd i form av faktakunskaper, etiska diskussioner och kommunikation. Självkän-

nedom kan leda till att personalen kan hantera mötet med användare på ett bättre 

sätt.
35

 

Det finns olika tillvägagångssätt för att mäta bemötande som bl. a. dokument-

analys, observationer, mystery shopping, enkätundersökningar och kvalitativa 

metoder. Med dokumentanalys menas att man tittar på de dokument som finns 

upprättade. Det kan vara biblioteksplanen och/eller en bemötandepolicy. Det sä-

ger dock inget om det faktiska bemötandet. Mystery shopping innebär att personer 

låtsas vara kunder och besöker verksamheten för att undersöka exempelvis servi-

cen. Enligt Sundström kan en sådan undersökning hjälpa till att identifiera objek-

tiva faktorer som skyltning. Det är också möjligt när det gäller bemötande att få 

ett underlag för hur frågor besvaras. Det kan handla om vilka svar som fås på en 

och samma fråga och hur lång tid det tar att besvara frågan.
36

  

Vad är då ett gott bemötande på bibliotek? Sundström menar att det handlar 

om att ge samma bemötande till alla kunder oavsett servicesammanhang. Kunder-

na önskar exempelvis vänlighet, hjälpsamhet, tillgänglighet och kunnighet. Ett 

dåligt bemötande består av det motsatta eller att dessa goda egenskaper saknas.
37

 

Enligt Dennis S. Miller i artikeln ”An Attitude of Caring” (1998) är det inte så 

många biblioteksutbildningar idag som lär ut kundbemötande.38 Att ge bra service 

handlar snarare om inställning och attityd än om något som kan läras ut, enligt 

Miller. Bibliotekarier som jobbar utåtriktat ska vara serviceinriktade, ha ett natur-

ligt intresse för andra människor och vilja ge den hjälp som efterfrågas, och gärna 

lite till. Miller menar att det kan hjälpa att inta ett användarperspektiv för att förstå 

                                                
33 Sundström, K. (2008), s. 41 ff. 
34 Sundström, K. (2008), s. 48 ff. 
35 Sundström, K. (2008), s. 51 f. 
36 Sundström, K. (2008), s. 59 ff. 
37 Sundström, K. (2008), s. 64 f. 
38 Miller, Dennis  S. (1998) ”An attitude of caring”, s. 139. 
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hur det känns att vara den som söker hjälp och möter en bibliotekarie. Han menar 

att bibliotekarier som inte har denna naturligt positiva attityd inte hör hemma som 

kontaktskapande bibliotekarier.39 Vidare presenterar han en lista med saker en 

bibliotekarie bör tänka på i mötet med användaren. Bibliotekarien ska se till att ge 

korrekt information, fundera på att presentera likvärdiga informationsalternativ 

istället för att nöja sig vid första sökträff, att arbeta snabbt, och att le och ha ett 

trevligt tonläge.40 Det handlar om att överstiga användares förväntningar och att 

alltid ge dem ett positivt intryck.41 

Celia Hales Mabry beskriver i artikeln ”The Reference Interview as Partner-

ship: An Examination of Librarian, Library User, and Social Interaction” (2003) 

att ett referenssamtal ska vara ett samarbete mellan användaren och bibliotekarien. 

Hon menar att bibliotekarien och användaren ska betraktas som helt jämlika och 

att det inte ska finnas något lärare-elev förhållande dem emellan. Bibliotekarien är 

specialist på bibliotekets samlingar och resurser och användaren vet mer om sitt 

informationsbehov.42  

Hon lyfter fram olika faktorer som kan påverka situationen och menar att det 

är upp till bibliotekarien att se till att det blir ett bra möte. Hon beskriver de första 

femton sekunderna som avgörande för ett första intryck och att kroppsspråk, kläd-

sel, tonläge och ett leende är avgörande faktorer.43  

Hon beskriver att det är nödvändigt att bibliotekarien frågar informationssöka-

ren om hjälp för att göra en så bra informationssökning som möjligt. Bibliotekari-

erna ska komma ihåg att de är informationssökningsexperter medan användaren 

har ämneskunskaper eller åtminstone är mer bekant med sitt informationsbehov än 

någon annan. Det bästa är att bibliotekarien erkänner de fall då han/hon inte är så 

insatt i ett visst ämnesområde som användaren är ute efter. Det bästa är att säga att 

båda parter ska ta reda på svaret tillsammans, menar Hales Mabry.44  

Sättet vi förmedlar information är viktigare än informationen själv och moti-

verar därmed hur viktigt bemötande och attityd är i referenssituationen.45 En van-

lig fråga ställs många gånger i referensdisken men det gäller att ha en förståelse 

för att det är första gången just den användaren ställer frågan. På så sätt blir bib-

liotekarien mer medveten om nuet och att det aldrig går att ta tillbaka ett första 

intryck.46 

Artikeln ”Affect, emotional intelligence and librarian-user interaction” (2006) 

av John Mills och Damian Lodge utgår från biblioteksanvändarens perspektiv 

                                                
39 Miller, Dennis  S. (1998), s. 141. 
40 Miller, Dennis  S. (1998), s. 142. 
41 Miller, Dennis  S. (1998), s. 141. 
42 Hales Mabry, C. (2003),”The reference interview as partnership, an examination of librarian, library user 
and social interaction”, s. 43. 
43 Hales Mabry, C. (2003), s. 44 f. 
44 Hales Mabry, C. (2003), s. 46 f. 
45 Hales Mabry, C. (2003), s. 47. 
46 Hales Mabry, C. (2003), s. 53. 
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snarare än bibliotekariens. Utifrån hur användare upplever biblioteket och dess 

service kan bibliotekarier jobba med förbättring och att förhindra oväntade för-

väntningar. Artikeln tar upp olika faktorer som spelar in i en referenssituation och 

författarna menar att det är ett komplext sätt dessa faktorer verkar med varandra 

och referenssituationen. Exempel på inverkande faktorer är uppfattningar av mil-

jön, uppfattningar och erfarenheter som säger vart man ska vända sig för att söka 

information, förväntningar på vad informationsbärare har att komma med, emo-

tionell intelligens, uppfattningar om bibliotekariens roll, kommunikationsförmåga 

mm.47 

Mills och Lodge kommer fram till ett antal punkter som en bibliotekarie mås-

te ha insikt i som relaterar till de faktorer som de anser påverkar situationen. Det 

kan vara att inse att användare har en annan uppfattning om bibliotekskatalogen, 

utformningen av lokalen och bibliotekariens roll. Bibliotekarien bör uppskatta de 

olika sätten att se på verksamheten och arbeta utifrån detta genom att visa öppen-

het och kunna ta hand om de olika förväntningarna.48 

Folkbiblioteken har till uppgift att tillhandahålla service till samhället. Det är 

därför viktigt för folkbiblioteken att ge god service. Det kan vara svårt att mäta 

service och därför har ett mått för detta utvecklats som kallas för ”Friendliness 

Factor” som Mary Wilkins Jordan skriver om i artikeln “What is your library's 

Friendliness Factor?” från 2007. 

Biblioteksbesökarna ska få en positiv upplevelse när de besöker biblioteket. 

Det handlar om vad besökarna uppfattar vid ett biblioteksbesök. Det är viktigt att 

se biblioteket ur besökarens synvinkel och att ständigt försöka förbättra bibliote-

kets image. Författaren frågar sig hur många bibliotek som verkligen utvärderar 

den service som ges. För att lyckas med att tillhandahålla bra service krävs träning 

och utvärdering. Friendliness Factor kan vara en hjälp för biblioteket att uppnå 

detta. Det räcker inte med att bara se till att möta biblioteksanvändares behov och 

önskemål de måste också uppleva besöket så positivt att de vill återvända.
49

 

Vivian Reed frågar sig i artikeln “Is the Reference Desk No Longer the Best 

Point of Reference?” från 2007 om referensdisken på biblioteken kommer att för-

svinna på samma sätt som de gamla kortkatalogerna. Enligt Reed har några biblio-

tekarier i Kalifornien ändrat sättet de arbetar med referensarbete för att på ett bätt-

re sätt möta allmänhetens behov. Detta förändringsarbete har resulterat i bättre 

och effektivare service. Förändringarna har inte varit helt lätt att genomföra.
50

 

Bibliotekarierna kände sig frustrerade över ökningen av komplexa informa-

tionssökningsfrågor och att också ge snabb service när de arbetade i informations-

disken. En enklare informationsdisk inrättades istället där ny personal anställdes 

                                                
47 Mills, J. & Lodge, D. (2006), ”Affect, emotional intelligence and librarian-user interaction”, s. 588 ff. 
48 Mills, J. & Lodge, D. (2006), s. 595. 
49 Wilkins Jordan, M. (2007), “What is your library's Friendliness Factor?”, s. 82 f.   
50 Reed, V. (2007), “Is the Reference Desk No Longer the Best Point of Reference?”, s.77.  
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för att svara på de enklare frågorna. De nyanställda var inte utbildade bibliotekari-

er. Biblioteket beslutade att det inte skulle finnas någon dator i informationsdis-

ken. Detta var ett medvetet val för att undvika att djupare informationsfrågor skul-

le besvaras vid informationsdisken. Personalen i informationsdisken kontaktade 

istället en bibliotekarie per telefon när de fick en referensfråga. Användarna fick 

då hjälp vid bibliotekariens egen arbetsplats och inte som tidigare vid informa-

tionsdisken. I början upplevde bibliotekarierna att de blev avbrutna i sitt eget ar-

bete när det kom en referensfråga men det var ett övergående problem. Sedan 

upplevde de att det gav mer att arbeta med referensfrågor vid det egna skrivbor-

det. Bibliotekarierna började också samarbeta med användaren på ett annat sätt än 

tidigare för att hitta den efterfrågade informationen. Användarna var nöjda med 

den nya servicen.
51

 Förändringarna har resulterat i ett bättre och effektivare sätt att 

arbeta samt en mer professionell service.
52

 

 

Bemötande inom offentlig sektor 

Katarina Weiner Thordarson är egenföretagare som tidigare bland annat arbetat 

som kompetens- och organisationsutvecklare. I boken Professionellt bemötande- 

att möta kunder i offentlig verksamhet (2009) skriver hon allmänt om professio-

nellt bemötande inom offentlig verksamhet.  Weiner Thordarson menar att bemö-

tande till stor del handlar om hur man beter sig mot andra människor och om för-

mågan att anpassa sig till olika personlighetstyper. Vidare menar hon att bemö-

tande handlar om kreativ problemlösning. Det kan handla om en oväntad situation 

som uppstår eller att kunna hitta fungerande lösningar på problem.
53

  

Enligt Weiner Thordarson är dagens kunder mer krävande än vad de var för 

bara 10 år sedan. Detta beror på att de som gick i skolan och på universitet under 

70 och 80-talet fått lära sig att ifrågasätta och kritiskt granska kunskap. Detta har 

medfört att de är mer krävande som kunder och att de är mer medvetna om sina 

rättigheter. I och med att den generationen är mer ifrågasättande innebär det också 

en förändring för dem som arbetar med att möta människor. Utmärkande för dessa 

kunder är bl. a. att de är medvetna om sina rättigheter, ställer högre krav och är 

mer sakkunniga. De hittar stöd hos olika föreningar för att tillvarata sina intressen, 

de driver frågor vidare till olika typer av ansvarsnämnder och de vänder sig också 

till media.
54

 

                                                
51 Reed V. (2007), s.77. 
52 Reed V. (2007), s. 78 f.   
53 Weiner Thordarson, K. (2009), Professionellt bemötande: att möta kunder i offentlig verksamhet, s. 7. 
54 Weiner Thordarson, K. (2009), s.7 f. 
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Enligt Weiner Thordarson avgörs om ett bemötande är bra eller dåligt av tre 

faktorer. Den första faktorn handlar om avsikten med handlingen. Den andra fak-

torn är handlingen i sig, där det är själva genomförandet av mötet som avses. Slut-

ligen påverkas bemötandet också av konsekvensen av handlingen som är själva 

resultatet av hur man handlat. Detta resonemang visar att alla har möjligheten att 

göra ett val när det gäller avsikt, handling och därmed även konsekvens. Så länge 

handlingen är god oavsett god eller ond avsikt kommer det att resultera i en god 

konsekvens.
55

 

Det är den anställde som bär hela ansvaret för bemötandet. Kunder kan vara 

aggressiva, hotfulla eller psykiskt instabila, men trots detta kan kunden ställa 

många fler krav på den anställde än tvärtom. Det är upp till den anställde att skapa 

ett professionellt bemötande.
56

    

Weiner Thordarson ger olika tips för att bemöta krävande kunder. Det är vik-

tigt med bekräftelse och de flesta bär outtalade frågor inom sig som kunden ställer 

indirekt i mötet med den anställde. Dessa frågor kan exempelvis vara: Förstår du 

mig? Lägger du märke till mig och mina behov? Lyssnar du på mig? Tar du mig 

på allvar? Är jag en viktig person för dig? Kan jag känna mig trygg tillsammans 

med dig? All god kontakt med kunden bygger på bekräftelse av dessa frågor.
 
Be-

mötandekompetens innebär att vara lyhörd och förstå när en besvärlig situation 

håller på att uppstå. Det är också viktigt att kunna hantera känslor och att vara 

komptent i sociala situationer för att kunna bemöta krävande kunder. Det kan vara 

viktigt att förstå att även kroppsspråk ger mycket information om en person.
57

  

Philip Calvert undersöker om det är möjligt att använda mystery shoppers 

som en mätmetod för att utvärdera bibliotekens service i artikeln “It's a mystery: 

Mystery shopping in New Zealand's public libraries” (2005). Mystery shopping är 

en metod för att mäta kvaliteten av en verksamhets tjänster där utbildade undersö-

kare uppträder som kunder för att bedöma kundservicen. Organisationer använder 

ofta resultatet för att förbättra servicearbetet och personalens beteende. Detta har 

blivit en accepterad metod inom den privata sektorn som på exempelvis banker.
58

 

En kvalitetsmätning av detta slag kan ses som en utgångspunkt för att förbättra 

servicen. De anställda får veta att det kommer ske en kvalitetsmätning men inte 

när. Genom att använda sig av mystery shopping som mätmetod kan arbetsmeto-

der och arbetsprocesser förbättras.
59

 Nackdelen med mystery shopping är att ett 

samtal från en mystery shopper när någon har en dålig dag på jobbet kanske inte 

speglar den faktiska servicenivån. Det är också dyrt att använda metoden i en stör-

re omfattning.
60

 Enligt artikeln kan även bibliotek använda sig av denna typ av 

                                                
55 Weiner Thordarson, K. (2009), s. 9f. 
56 Weiner Thordarson, K. (2009), s. 33. 
57 Weiner Thordarson, K. (2009), s. 37 ff. 
58 Calvert, P. (2005) “It's a mystery: Mystery shopping in New Zealand's public libraries”, s. 24 f. 
59 Calvert, P. (2005), s. 25 ff. 
60 Calvert, P. (2005), s 27. 
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kvalitetsmätning och undersökningar har visat att det är en bra mätmetod för bib-

liotek. De bibliotek som använt mystery shopping anser att det är en användbar 

mätmetod.
61

 

 

  

Bemötande inom vården 

Ulla Holm är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt docent i pedagogik 

vid Uppsala universitet. I boken Det räcker inte att vara snäll. Om empati och 

professionellt bemötande i människovårdande yrken (2009) skriver hon om pro-

fessionellt bemötande inom vården baserat på observationer hon gjort av läkare, 

assistenter och sjuksköterskor.  

Boken ger en förståelse för varför möten blir som de blir beroende på hur 

människan tänker och vilka känslor som är inblandade. Känslor och tankemönster 

är grundläggande förutsättningar för människans handlande. Med en ökad förstå-

else för vilka känslor och tankemönster som kan ligga bakom ett visst beteende 

ökar också förståelsen för vad man som professionell ”hjälpare” kan göra för att 

bemöta det aktuella beteendet på rätt sätt.62 Det kan handla om starka känslor inom 

vården då människors hälsa är ett så fundamentalt inslag i livet. Således finns en 

viss skillnad vid jämförelse av bemötande inom vården och andra serviceyrken.  

Något som Holm menar spelar en viktig roll i det professionella förhållnings-

sättet är förmågan till att känna och hantera empati på ett bra sätt. Så här definie-

rar Holm denna egenskap: 

Empati betyder att fånga upp (affektiv del) och förstå (kognitiv del) en annan människas 
känslor och att vägledas av den förståelsen (beteendedel) i kontakten med den andra. Det är 
alltså fråga om både en inre process att nå förståelse och ett sätt att kommunicera denna för-
ståelse, inte bara i ord utan i alla de handlingar som riktas mot den andra.63 

 

Empatin tar sig till uttryck så att hjälparen förhåller sig genuint intresserad av pa-

tienten. Holm menar att intresset i den andre uppstår om den egna uppfattningen 

av yrkesrollen inkluderar att inleda ett samarbete med den andre, att ha en helhets-

syn och att vara empatisk.64 

                                                
61 Calvert, P. (2005), s. 29 ff. 
62 Holm, U. (2009), Det räcker inte att vara snäll, om empati och professionellt bemötande i människovår-
dande yrken, s. 10. 
63 Holm, U. (2009), s. 88. 
64 Holm, U. (2009), s. 102. 



 22 

Holm har noterat i sina observationer på ett sjukhus, att de med lägre utbild-

ning hade svårare för att visa empati och agera professionellt medan läkare eller 

de med högre utbildning lättare hanterar samma situation.65  

Holm tar upp en del faktorer som kan förbättra förmågan att förhålla sig em-

patisk i sin yrkesutövning. En faktor är förmågan att vara medveten om sitt eget 

sätt att reagera i vissa situationer och en medvetenhet om sina egna känslor. Med 

en sådan medvetenhet kan egna känslor hållas i schack när svåra situationer upp-

står. Då kan situationen hanteras på ett bättre sätt. Ett exempel på ett dåligt bemö-

tande är när den professionelle kopplar det patienten säger till egna personliga 

reflektioner. Detta är en naturlig reaktion hos människan för att svara mot sitt eget 

behov av att bli sedd. Det måste dock göras avsteg från detta i ett professionellt 

sammanhang eftersom det avleder uppmärksamheten från patienten och 

hans/hennes behov. Det finns en skillnad mellan att vara personlig och vara privat. 

Att vara personlig är att visa intresse och att se den andre som en medmänniska 

och att möta en annan person med glimten i ögat. Att vara privat är något helt 

annat och är ett tecken på ett oprofessionellt bemötande.66 

Ett annat exempel på oprofessionellt bemötande är att göra relationen mellan 

läkare och patient jämställd när en patient har synpunkter på verksamheten eller 

dess service. En vanlig reaktion på klagomål kan vara att förklara varför det inte 

går att möta förväntningarna genom att t.ex. säga ”vi är för få här idag, en kollega 

blev sjuk” eller ”det finns faktiskt fler som behöver hjälp” ”vi skulle aldrig kunna 

ge ut så utförlig information till alla, hur skulle det gå till?”. Detta är exempel på 

försök att göra relationen mellan professionell och patient jämställd. I en sådan 

situation är det bättre att möta klagomålen och visa att de tas på allvar för att se-

dan inom personalen diskutera hur rutiner kan ändras för att bättre möta använda-

rens förväntningar.67 

En metod som Holm beskriver för att hjälpa yrkesutövaren att stå ut med upp-

rörda människor i en krävande situation handlar om att skaffa sig en förståelse 

varför användaren beter sig som han/hon gör. Holm ger ett exempel på en patient 

som är provocerande. Istället för att låta sig provoceras kan man som hjälpare 

förstå att patienten använder det beteendet för att dölja rädsla och osäkerhet och 

kan i det fallet få lättare att känna empati för patienten.68  

För att kunna ge ett gott bemötande kan det vara viktigt att vara medveten om 

vad människosyn innebär. Holm menar att hennes intryck är att professionella 

hjälpare ofta har en människosyn som präglas av en insikt om att alla individer är 

unika och reagerar och agerar efter sina unika förutsättningar, historia och känslo-

register. Holm betonar att människosynen kan variera i olika situationer. Det kan 

                                                
65 Holm, U. (2009), s. 190. 
66 Holm, U. (2009), s. 54. 
67 Holm, U. (2009), s. 131. 
68 Holm, U. (2009), s. 58. 
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exempelvis vara svårt att behandla varje individ unikt och ha förståelse för reak-

tioner om det uppstår en stressig situation. Det kan också vara viktigt att inse att 

människor oftast beter sig på det sättet som förväntas av dem.69 

En strategi för att säkerställa sin egen förmåga att ge ett gott bemötande kan 

vara att tillämpa en medveten bemötandemodell. Holm ger ett exempel från vår-

den då läkare haft en egen väl genomarbetad modell för deras arbetsmetoder. Mo-

dellen diskuterades på avdelningen och den kunde berikas. Varje gång en läkare 

var trött eller less i slutet av dagen kunde han/hon titta på modellen och finna mo-

tivation att träffa nästa patient med ett lika gott bemötande som innan.70 

Boken Etik och utmaning: Om lärande av bemötande i professionsutbildning 

(2003) är Gill Croonas avhandling i pedagogik vid Växjö universitet. Den handlar 

om lärande av bemötandeetik med exempel från sjuksköterskeutbildningen. 

Sjuksköterskeutbildningen har liksom bibliotekarieutbildningen genomgått en 

akademisering på senare år. Sjukvården har blivit hårdare styrd ekonomiskt där 

marknadstänkandet kommit in men har även drabbats av besparingar.71 Detta är 

något som tycks vara typiskt för den offentliga sektorn idag. 

Det finns en tendens i samhället att ifrågasätta professionell kunskap och pro-

fessionellt kunskapsutövande. Croona beskriver att det inom professionen gäller 

att ständigt förhålla sig kritisk till den egna yrkesutövningen och att kontinuerligt 

reflektera över det praktiska arbetet. Det bör finnas ett öppet klimat där praktiska 

aspekter av arbetet kan ges språkliga uttryck. Denna förmåga kan utvecklas ge-

nom en teoretisk utbildning där praktiska moment ses ur ett större perspektiv och 

sammanhang. Hennes ambition med avhandlingen är således att sätta professio-

nellas arbete i ett större perspektiv än genom att enbart fokusera på de praktiska 

arbetsuppgifterna. Detta gör hon genom att tillämpa teoretiska redskap för att för-

stå bakomliggande strukturer och kulturer inom professionen.72  

Croona skriver om Socialstyrelsens rapport Värdigt bemötande – går det att 

lära?. Den kommer fram till att det finns mycket att göra på utbildningssidan när 

det gäller bemötande. Bemötande går att lära men i dagsläget är det inte många 

vårdutbildningar, speciellt inte på gymnasial nivå, som problematiserar bemötan-

de.73 Croona undersöker sjuksköterskeutbildningen och hur studenter upplever 

lärande i bemötande. Handledare och lärare berättar att de i utbildningen försöker 

koppla egna erfarenheter av vårdsituationer och bemötande till undervisningen. 

Detta gör att studenter lättare har kunnat koppla konkreta situationer till teoretiska 

resonemang som presenteras i litteraturen.74 

                                                
69 Holm, U. (2009), s. 67 f. 
70 Holm, U. (2009), s. 143. 
71 Croona, G. (2003), Etik och utmaning, om lärande av bemötande i professionsutbildning, s. 4 f. 
72 Croona, G. (2003), s. 6. 
73 Croona, G. (2003), s. 21. 
74 Croona, G. (2003), s. 100. 
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Vad som betraktas som ett gott bemötande varierar mellan olika människor 

och kan bero på förväntningar som användare eller klienter har på verksamheten. 

Enligt Croona finns det en diskrepans mellan vad vårdtagare och vårdpersonal 

definierar som ett gott bemötande.  Vårdpersonal ser till att uppfylla sina egna 

krav på vad de ser som ett gott bemötande istället för att se till de vårdsökandes 

förväntningar. Slutsatsen är att vårdpersonalen måste försöka se till de enskilda 

vårdsökandes behov utan att generalisera dessa.75 

De vårdsökande har fått allt större inflytande över vården. Här kan vi se att 

det finns likheter med biblioteksverksamheten som även den blivit mer användar-

orienterad.  Enligt Croona krävs det att personalen har en bemötandekompetens 

för att kunna ge en så god vård som möjligt. Bemötanderelationer handlar om 

bemötandeetik och kommunikationsförmåga. Bemötandeetik innebär ömsesidig-

het som omges av föreställningar om gemenskap. Dåligt bemötande kan betraktas 

som ett avsteg från gemenskapens värderingar. Relationsetiken i en gemenskap 

upprätthålls genom gott bemötande. Därför är en god bemötandeetik något som är 

viktigt inom professionen.76  

Vi har härmed presenterat den tidigare forskningen som finns om bemötande. 

Då det inte forskats så mycket om just bemötande på bibliotek har vi kommit in 

på andra områden där bemötande också ingår. Vi ska i denna uppsats försöka rela-

tera den tidigare forskningen till bemötande på bibliotek. På så sätt breddar vi 

synen på bemötande. Det är ett försök att göra den här uppsatsen mer diversifierad 

men framförallt mer fördjupad än de försök som gjorts tidigare på biblioteksom-

rådet. 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Croona, G. (2003), s. 16. 
76 Croona, G. (2003), s. 23 f. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 

Med bemötande som utgångspunkt har vi valt olika teoretiska resonemang för att 

förklara vilka bakomliggande faktorer som förekommer i samspelet mellan män-

niskor. Vi vill även belysa bibliotekets roll och utveckling i samhället. Att männi-

skor handlar som de gör är bland annat beroende på den sociala kontexten, som i 

vårt fall utgörs av biblioteket. För att få en djupare uppfattning av människors 

handlande har vi valt att fördjupa oss i teorier om det kommunikativa handlandet 

med bland andra Jürgen Habermas som utgångspunkt. 

Därefter förklarar vi bibliotekarieyrkets framväxt med hjälp av professionste-

ori för att se hur yrket har utvecklats och formats till vad det är idag.  

Biblioteket är en serviceorganisation som verkar i samhället. För att förklara 

hur en serviceorganisation är uppbyggd har vi valt att använda oss av Christian 

Grönroos teori kring service management i den offentliga sektorn.  

Med hjälp av dessa teorier hoppas vi kunna förklara de teman vi valt att bely-

sa i kapitlet om resultaten av undersökningen när det gäller bemötande på biblio-

tek. 

 

Kommunikativt handlande 

 

Att ansluta sig till en teori eller teoretiker för att förklara det mänskliga handlan-

det är inte bara svårt utan ger sällan ett helhetsintryck och en klar struktur över 

problematiken kring detta. Vi ska dock i följande kapitel försöka ge en inblick i 

ett sätt att tänka kring det mänskliga handlandet och de faktorer som kan påverka 

det. Detta har vi för avsikt att illustrera med hjälp av den tyske filosofen och soci-

ologen Jürgen Habermas (1929-) samt genom specialisterna inom klinisk psyko-

logi Odd Harald Røkenes och Per-Halvard Hanssens bok Bära eller Brista: Kom-

munikation och relationer i arbetet med människor. 
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Habermas och universalpragmatiken 

Jürgen Habermas författarskap har strävat efter att skapa en samhällelig helhetste-

ori som ska finna de specifika kännetecknen för den västerländska samhällsut-

vecklingen.
77

 

Vi ska, för att förklara processer som sker i det kommunikativa handlandet 

generellt i samhället, rikta in oss på Habermas teori om universalpragmatiken och 

de handlingsmodeller som förekommer i hans texter om det kommunikativa hand-

landet. 

Universalpragmatiken handlar om ett försök att upptäcka och rekonstruera de 

faktorer som genom språket syftar till att skapa samförstånd mellan människor. 

Habermas menar att språket har en grundläggande roll för mänskligheten och att 

det är den aspekt som skiljer oss från naturen och gör oss till myndiga samhälls-

medlemmar.
78

 Genom språket ger vi, enligt Habermas, uttryck åt olika nivåer. Vi 

måste exempelvis både förstå språket ordagrant och förstå på vilket sätt orden är 

menade att tolkas. En uppmaning att någon ska stänga en dörr måste således för-

stås både för vad som sägs och att det är en uppmaning. Skulle orden istället vara 

menade som en fråga skulle sammanhanget vara helt annorlunda. Dessa två nivåer 

måste därför uppfattas för att det ska råda samförstånd mellan människor. Haber-

mas teori förklarar därför vilken kunskap som måste finnas hos människan för att 

samförstånd ska uppnås.
79

  

Det finns en skillnad mellan vad interaktionsdeltagarna kommunicerar om och 

var de hämtar stöd för sina tolkningar om vad som sägs. Detta stöd bygger på de 

tre olika världar som vi lever i och förhåller oss till enligt Habermas. Dessa värl-

dar är den objektiva världen där sammankopplade sakförhållanden råder, den so-

ciala världen där människan är aktör i ett rollspel och den subjektiva världen som 

kan ses som den värld dit endast den subjektiva personen har tillträde - det egna 

känslolivet. Vi förhåller oss på olika sätt gentemot dessa världar. Gentemot den 

objektiva världen förhåller vi oss sakligt, mot den sociala världen förhåller vi oss 

normativt d.v.s. att vi jämför vårt handlande mot vad som följer de rådande nor-

merna. Gentemot den subjektiva världen förhåller vi oss genom att se på oss själ-

va som en aktör som ska presentera sig själv inför en publik.
80

  

Habermas menar att vi, när vi talar med varandra, kan se oss som interak-

tionsdeltagare som både lyssnar och talar. Då vi talar gör vi anspråk på att det vi 

säger utifrån de tre världarna antingen är sant och överensstämmer med fakta (ob-

jektiva världen), normmässigt riktigt (sociala världen) eller sannfärdigt, att det 

som sägs speglar subjektiva händelser (subjektiva världen). Dessa giltighetsan-

språk kan antingen accepteras eller kritiseras av den andre interaktionsmedlem-

                                                
77 Månson, P. (2007), “Jürgen Habermas och moderniteten”, s. 310. 
78 Månson, P. (2007), s. 324. 
79 Månson, P. (2007), s. 325. 
80 Habermas, J. (1996), Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och handlande, s. 122 ff. 
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men, enligt Habermas. Genom att yttra något med utgångspunkt från åtminstone 

en av världarna görs ett giltighetsanspråk som kan behöva tas tillbaka om den 

andre interaktionsdeltagaren kritiserar yttrandet. Då kommer ett samtal att uppstå 

där det kritiserade yttrandet måste förklaras. Exempelvis kan en aktör göra ett 

giltighetsanspråk utifrån den sociala världen att det som sägs är giltigt utifrån en 

normmässig kontext. Om det som sägs kritiseras kommer den talande aktören 

behöva argumentera för att uttalandet är sant. Detta menar Habermas är språkets 

dolda mål och funktion för att uppnå samstämmighet och förståelse mellan inter-

aktionsmedlemmarna. Det kan ses som en inneboende strävan hos individer att 

uppnå förståelse gentemot varandra med hjälp av språket.
81

  

 

Det kommunikativa handlandet som handlingsmodell 

För att förstå det mänskliga handlandet har olika teoretiker och filosofer utvecklat 

olika sätt att se på handlandet genom att lyfta fram olika aspekter som viktiga. Det 

har därmed utvecklats olika handlingsmodeller. Habermas talar om den instru-

mentella handlingsmodellen, den strategiska, den normativa, den expressiva 

(dramaturgiska) samt den kommunikativa handlingsmodellen. Dock kan den 

kommunikativa handlingsmodellen ses som den modell som till större delen är 

utarbetad av Jürgen Habermas. Vi ska börja med att kort redogöra för de övriga 

kommunikationsmodellerna. Alla modeller bygger på hur Habermas anser att vi 

förhåller oss till de olika världarna vi beskrivit ovan. 

Den instrumentella handlingsmodellen eller instrumentella rationaliteten som 

Habermas nämner, är ett perspektiv på handlandet där det är något som står som 

medel för individen för att denne ska uppnå ett visst mål.
82

 Den strategiska ratio-

naliteten bygger på ungefär samma princip bortsett från att det här handlar om att 

individen blir medveten om att människor i sin omgivning kan handla efter sam-

ma premisser. Människan blir således en strateg som kan påverka sin omgivning 

genom sitt handlande för att uppnå sitt mål.
83

 Den strategiska handlingsmodellen 

bygger alltså på att det finns fler människor inblandade i samspelet.  

Det normreglerande handlandet bygger på beteendet hos en social grupp som 

formas av och agerar utifrån samhällets normer. Individen ses således inte här 

som en ensam aktör utan som medspelare i en social grupp.
84

 Den expressiva eller 

det dramaturgiska handlandet bygger på den amerikanske sociologen Erving 

Goffmans (1922-1982) teori om hur individen kan styra sitt eget handlande för att 

upprätthålla en social identitet.
85

 Hans mest kända verk är Jaget och maskerna. En 

                                                
81 Habermas, J. (1996), s. 125 f. 
82 Habermas, J. (1996), s. 92. 
83 Habermas, J. (1996), s. 116. 
84 Habermas, J. (1996), s. 119. 
85 Johansson, T. (2001), “ Erving Goffman och livet som teater” I Modern sociologisk teori, s. 111. 
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studie i vardagslivets dramatik (1974) där denna teori framförs. Individen ser sina 

medaktörer som en publik och reglerar därför sina handlingar efter hur denne vill 

framstå.
86

 

Den kommunikativa handlingsmodellen, argumenterar Habermas, skiljer sig 

från de övriga modellerna på det sättet att de övriga modellerna lyfter fram språ-

ket som ett medel för att uppnå någonting annat. Den kommunikativa handlings-

modellen syftar däremot till att betona på vilket sätt interaktionsmedlemmarna 

inom ramen för kommunikationen förstår varandra, vilket Habermas anser att de 

övriga handlingsmodellerna tycks bortse ifrån.
87

  

Habermas undersöker också på vilket sätt handlingar kan rationaliseras. Han 

menar att den kommunikativa rationaliteten kan utvecklas i den process där de 

olika interaktionsmedlemmarna lyssnar och talar med varandra och där en talare 

måste argumentera för sin uppfattning om sina egna ords sanning, riktighet eller 

sannfärdighet utifrån sina världar som vi beskrev ovan.
88

 Det är ett sådant samtal 

som kommunikativ rationalitet bygger på. 

Habermas menar att alla interaktionsmedlemmar kan välja att använda språket 

på olika sätt medvetet eller omedvetet och kommer då antingen att uppnå förståel-

se (kommunikativ rationalitet) eller framgång (strategisk rationalitet) tillsammans 

med sina interaktionsmedlemmar.
89

 Huvudspåret i detta resonemang ligger i att 

till skillnad från de övriga handlingsmodellerna handlar den kommunikativa mo-

dellen om att den andre interaktionsmedlemmen blir en deltagare i det sociala 

samspelet i motsats till de andra handlingsmodellerna där den andre ses antingen 

som en motspelare eller som en publik. 

Det finns olika förhållningssätt gentemot de olika handlingsmodellerna. Mo-

dellerna kan ses som fixerade, dvs. att en människa systematiskt utgår från en 

modell i sitt handlande, eller att en människa alltid handlar utifrån en modell, ex-

empelvis strategiskt i en viss situation men handlar kommunikativt i andra situa-

tioner. Alternativt kan modellerna ses som aktiva på olika plan samtidigt. I en viss 

situation eller kommunikation kan en viss modell vara mest framträdande men att 

alla handlingsmodeller på ett eller annat sätt samverkar så att de snarare komplet-

terar varandra istället för att utesluta varandra.
90

  

Poängen med att sortera in det mänskliga handlandet i handlingsmodeller är 

utifall man kan se och möjligen kartlägga människor och sociala gruppers hand-

lande för att ifrågasätta eller jobba vidare med det. Det kan möjliggöra upptäckter 

                                                
86 Habermas, J. (1996), s. 119. 
87 Habermas, J. (1996), s. 115. 
88 Habermas, J. (1996), s. 83 f. 
89 Habermas, J. (1996), s. 100 f. 
90 Engdahl, O. (2001), “Handling, praktik och rationalitet” I Modern sociologisk teori, Engdahl, O. (red.), s. 

69 f. 



 29 

av förändringar i handlandet och det kan då bli möjligt att se varför förändringar 

ägt rum.
91

 

 

Kommunikation i arbetet med människor 

På ett mer konkret plan har de Norska psykologerna Odd Harald Røkenes och 

Per-Halvard Hanssen skrivit om kommunikation och relationer i arbetet med 

människor. De lyfter fram hur viktigt det är att ha en relationskompetens och god 

handlingskompetens i sin professionella yrkesutövning. Relationskompetens in-

nebär att på bästa möjliga sätt samverka med människor så att det skapas givande 

kontakter med andra i yrkesutövandet. Det handlar om att kunna vara lyhörd för 

användarens intressen och tillgodose dessa. Det är här viktigt att förstå att de egna 

behoven inte ska tillgodoses på bekostnad av den andre.
92

 Det kan låta som en 

självklarhet men många mänskliga behov som exempelvis viljan att bli sedd är, 

enligt Holm, så grundläggande att det kan vara svårt att hindra det behovet att ta 

sig uttryck.
93

  

Andra viktiga beståndsdelar av relationskompetensen är enligt Røkenes och 

Hanssen att inneha en god situationsförståelse, att vara kulturellt lyhörd, ha 

självinsikt och att vara empatisk.
94

  

Handlingskompetens innebär en förmåga att hantera de verktyg och teknikali-

teter som krävs för att göra ett bra jobb. Dessa två kompetenser är hos en erfaren 

yrkesutövare samverkande. Författarna menar att det är viktigt att båda dessa 

kompetenser utvecklas under utbildningen inför olika typer av arbete med männi-

skor.
95

 

Røkenes och Hanssen menar att omgivningen och kommunikationsprocessen 

kan förstås utifrån ett förhållningssätt gentemot självet (egenperspektivet) och 

förståelsen av den andre kommunikationsparten (den andres perspektiv). Att prata 

om kommunikationsprocessen är att inta ett samverkansperspektiv. Det kan be-

traktas som ett metaperspektiv.96 Den som sänder och den som tar emot ett kom-

munikativt budskap bidrar till att beteenden får en mening. Denna mening skapas 

således då dessa faktorer samverkar: 

 

 

                                                
91 Engdahl, O. (2001), s. 71 f. 
92 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med 

människor, s. 10. 
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95 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 11. 
96 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 44 ff. 
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 Vad som förmedlas 

 Hur budskapet är kodat 

 Sammanhanget budskapet förmedlas i 

 Hur budskapet uppfattas.
97

 

 

Røkenes och Hanssen menar att kommunikationsprocessen kan vara en cirkulär 

process. Ena parten kan bidra till en positiv eller negativ kommunikationsprocess i 

samspelet med den andre. För den professionelle gäller det att uppmärksamma 

dessa cirkulära motspel för att ta reda på vad det är han/hon själv gör och hur det 

påverkar den andre. Detta är en förutsättning för att kunna bryta en negativ cirku-

lär kommunikationsprocess.
98

 

Vi har nu gett en inblick i det kommunikativa handlandet människor emellan. 

Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet har vi i vår undersök-

ning främst kunnat relatera till avsnittet om hur bemötande kan förbättras genom 

en medvetenhet om olika kommunikationsmodeller. Vi ansåg det dock nödvändigt 

med en utredande förklaring till hans teori för en fullgod förståelse för vad som 

kan ligga bakom människors sätt att handla även om den konkreta tillämpningen 

av teorin främst härleds till förbättringsåtgärder för bättre bemötande. 

Vi ska nu titta närmare på professionsteorier och hur biblioteksverksamheten 

utvecklats till vad det är idag. 

Professionsteori 

 

Det finns många definitioner på begreppet profession. Forskare inom professions-

teori tycks ha olika syn på vad som definierar en profession efter det specifika 

område de har valt att belysa.
99

 Vi ska ändå försöka se om det kan finnas några 

riktlinjer som kan definiera vad en profession är på det mer allmänna planet.  

Enligt Torstendahl hade professionssociologin sin upplysning på 1960-

talet.
100

 En viktig fråga inom professionaliseringsforskningen har varit den om var 

gränsen mellan profession och yrke går. Detta lyfter i sig upp de kategorier som 

                                                
97 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 223. 
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23. 
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definierar en profession vilket enligt Selander ska omfatta systematisk teori, auk-

toritet, samhällelig sanktion, etiska regler och en egen kultur
101

. 

Enligt 1960-talets utformning av professionaliseringsteorin framträdde fram-

förallt fyra karaktäristiska punkter utmärkande för professionella. Modellen är 

hämtad från Torstendahl: 

 De har en autonomi över sitt kunskapsområde. De och bara de har kunska-

per nog att avgöra om en professionell handlat rätt eller fel i en given situ-

ation. 

 För att kunna utöva denna professionella autonomi måste de ha makten 

över sitt arbete, dvs. de måste ha klienter, inte chefer.  

 Den professionella autonomin medför ett ansvar, som kräver en speciell 

professionell etik.  

 För att värna om autonomin har de professionella skapat professionella or-

ganisationer.
102

 

 

 

Enligt Croona finns det vissa aspekter som professioner har gemensamt. Dessa är 

att de gör anspråk på att ha unik kunskap som ska efterfrågas av andra och någon 

form av yrkesorganisation som bejakar och ger uttryck för gemensamma intressen 

inom professionen. Eftersom den unika kunskapen som professionen profilerar sig 

med ska vara eftertraktad av andra, är det naturligt att efterfrågan och de krav och 

förväntningar som kommer från dessa tas i beaktande och sätts i centrum. Profes-

sionens ställning är heller inte, enligt Croona, säkrad för all framtid utan utsatt för 

samhällets förändringar och ändrade förväntningar och krav.
103

 

Professionalisering av yrken 

Olof Sundin menar i sin avhandling att det genomgående temat inom den profes-

sionsteoretiska forskningstraditionen handlar om vilka möjligheter det finns till att 

omvandla abstrakt kunskap till praktiska tillämpningsmetoder inom yrkesgrup-

pen.104 Ett sätt kan vara att utveckla en professionell yrkesidentitet. Enligt Sundin 

handlar tillägnandet av en yrkesidentitet om att bli delaktig i en gemenskap som 

delar värderingar, normer och förväntningar kring yrket. Det handlar således inte 
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enbart om kunskap om intellektuella och praktiska färdigheter.105 Vidare menar 

Sundin att en yrkesidentitet inte ska ses som isolerad utan som samverkande med 

andra yrkesidentiteter inom individen. De utgörs av olika sätt att förhålla sig till 

samma fenomen i den sociala kontexten. Således kan individen välja att förhålla 

sig till olika yrkesidentiteter och dess värderingar och normer i sin yrkesutövning. 

Han poängterar också att yrkesidentitet bara är en av de identiteter vi har som 

formar jaget. Det kan även finnas en familjeidentitet, politisk identitet, könsidenti-

tet och klassidentitet.106 

Syftet med professionalisering kan enligt Croona ses ur två perspektiv. Det 

ena perspektivet beskriver att en profession fungerar som en kvalitetsgaranti för 

dem som är i behov av professionens kunskaper och tjänster. De ska veta om att 

kunskaperna och tjänsterna är till för deras bästa. Det andra perspektivet ser istäl-

let till medlemmarnas bästa och förklarar att en professionalisering bedrivs med 

syfte att fjärma sig från omgivningen i ett försök att skapa en högre status.
107

 

Enligt Selander finns en utbredd tendens att utbildningar läggs på universitets- 

och högskolenivå för att förankra dessa till en vetenskaplig grund. De får då en 

mer abstrakt kunskapsbas och yrket medverkar till att producera den kunskap som 

är nödvändig för yrkesutövningen.
108

  

Tendenser som kännetecknar en profession är att den professionelle sätter 

kunden/klienten före sig själv och är mån om dennes uppfattning och krav på yr-

kesutövningen, enligt Croona. För att uppnå detta kvalitetskrav finns aspekter som 

kompetens, omdöme, ansvar och yrkesetik liggandes i grunden för att möta kun-

den/klientens intresse och förväntning.
109

  

 

Bibliotek och profession  

Vi har nu beskrivit hur professioner definierats och hur ett yrke kan professionali-

seras. Nu ska vi titta lite närmare på hur biblioteksverksamheten förhållit sig till 

professionsbildningar i samhället samt hur det ser ut idag. 

Enligt Trine Schreiber som skrivit om bibliotekarier och professionen är bib-

liotekarieyrket en välfärdsprofession. Med det menas att yrket varit knutet till den 

offentliga sektorns utveckling i samhället. Den historiska, ekonomiska och poli-

tiska utvecklingen av välfärdsamhället har sedan 1960-talet lagt grunden för väl-

färdsprofessionernas självförståelse.110 Därför ska vi nu titta närmare på hur biblio-

tekarieprofessionen, i enlighet med Schreiber, utvecklats sedan dess.  
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På 1960-talet expanderade den offentliga sektorn och därmed även biblioteks-

verksamheten. Karaktäristiskt var att verksamheter blev standardiserade och ut-

vecklade rutiner för nya arbetsuppgifter som uppkommit. Det fanns en stabilitet 

och framtidstro i samhället. Det fanns även en syn på kunskap och kultur som 

präglades av att en viss kunskap och kultur var bättre än annan och därför mer 

sann. Bibliotekets roll var att framhäva denna kvalitetsstämplade kultur och kun-

skapssyn. Bibliotekarien blev en upplysare och enligt Schreiber fanns ett mora-

liskt uppdrag inbäddad i yrkesrollen.111 Många bibliotekarier såg sig som tillhö-

rande en profession. Bibliotekarien hade en kulturförmedlaridentitet med målet att 

ha stora kunskaper om den egna samlingen och att göra bibliotekets användare till 

kultiverade läsare.112 

1970-talet präglades av stegrande sociala motsättningar. Det etablerades 

många nya verksamheter och institutioner inom offentlig sektor och det uppstod 

konkurrens dem emellan. Det blev nödvändigt för verksamheter att profilera sig 

och försvara statusen och professionen. Det upprättades krav och listor för vad 

som definierar en profession i likhet med den vi presenterat i avsnittet ovan sam-

manfattad av Torstendahl. Tiden efter och fram till idag har präglats av diskussio-

ner om vad en profession är och det har kommit upp en kategori av professioner 

kallat semiprofessioner.113 Enligt Karin Sundström är bibliotekarieyrket en semi-

profession, dvs. ett yrke som strävar efter att bli en profession men som inte har 

alla faktorer som definierar en profession uppfyllda. Hon menar att bibliotekarie-

yrket har egenkontrollerad etik och yrkesmässig autonomi som uppfyllda fakto-

rer.
114

  

Om vi återgår till 1970-talet menar Schreiber att det uppkom kritik mot den 

universella synen på kultur och kunskap. Olika typer av kunskap började framhä-

vas och därför blev det bibliotekariens roll att framhäva dessa. Biblioteken blev 

mer lyhörda för användares behov och på så sätt var användarna med och formade 

verksamheten.115 

På 1980-talet växte inte den offentliga sektorn som tidigare utan präglades 

istället av omstruktureringar. Diskussioner om vad en profession var fortsatte och 

omstruktureringarna gjorde att biblioteksverksamheten differentierades. Schreiber 

beskriver att den offentliga sektorns omstruktureringar bidrog till tre reaktioner 

inom biblioteksvärlden. Dels fortsatte 60-talets kamp om biblioteksprofessionens 

autonomi. En andra reaktionsbildning handlade om att sätta användaren i centrum 

och låta dem styra och definiera krav på service och utbud. Då lades fokus på ef-

terfrågan med motiveringen att användare faktiskt betalar för servicen. Den tredje 
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reaktionen talade för att skapa en dialog med användare, politiker och medier för 

att lägga en grund för öppenhet gentemot de olika användarbehoven. Tanken var 

att bibliotekarien då kunde bidra med sin informationskompetens och erfarenhet 

till dem.116  

Under 1980-talet utvecklades således en informationsförmedlande identitet till 

stor del som resultat av inträdet av ny informationsteknik. Sedan dess har biblio-

tekarieyrket differentierats och många olika bibliotekarieroller utvecklats bland 

annat genom nya arbetsuppgifter och uppdrag. Det har varit svårt att se åt vilken 

riktning bibliotekarieyrket utvecklats och det kan ha varit anledningen till sprid-

ningen av yrkesidentiteter.117 

Schreiber menar att de många olika självförståelser som finns inom bibliote-

karieprofessionen speglar den komplexitet som den utgörs av. Hon menar att en 

förståelse för denna komplexitet tillsammans med intern självreflektion kan inne-

bära en positiv grund för kontakten med bibliotekets användare och kommunika-

tionen med samhället.118 

Om vi fokuserar på hur bibliotekarieyrket ser ut idag kan det vara svårt att sät-

ta fingret på vad en bibliotekaries speciella yrkeskunskap utgörs av. I en forsk-

ningsöversikt om bibliotekarien och professionen som Svensk Biblioteksförening 

låtit göra drar man slutsatsen att det inte finns någon entydig kärna i biblioteksar-

betet vilket gör yrkeskompetensen svårdefinierbar. Detta medför att det är svårt att 

hävda yrkeskårens status.
119

 Just detta tar även Sundberg och Söderqvist upp i 

deras magisteruppsats och menar att bibliotekarien är i ett konkurrensförhållande 

till sina egna kunder.
120

 Allteftersom bibliotekets användare blir bättre på infor-

mationssökning och att använda och hantera information förstärks eller försvagas 

bibliotekarierollen. Användare får större kunskap och möjlighet att ifrågasätta den 

expertkunskap som bibliotekarien jobbar med att ge.
121

  

Sundberg och Söderqvist menar att en yrkesgrupps professionalitet utgörs av 

en teoretisk kunskapsbas men frågar sig vad bibliotekarier har för expertkunskap 

att profilera sig med.
122

 

Det som forskningsrapporten nämner som centrala delar i bibliotekariens 

kompetens är att ha informationskompetens och inneha goda kunskaper inom 

kunskapsorganisation. Vidare framkommer att bibliotekarien bör ha en social och 

pedagogisk kompetens, visa skicklighet i att bedöma och kritiskt granska informa-

tion och olika källor samt förmedla kultur, väcka läslust och ha god kännedom om 

litteratur. Det är intressant att Kåring Wagman i litteraturöversikten visar att bibli-
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otekarier ofta lyfter fram personliga egenskaper som nyfikenhet och flexibilitet 

framför god kunskap inom litteratur eller pedagogik.
123

 

Vid sidan av bibliotekarieprofessionens utveckling som genererat en intern 

komplexitet kan en orsak till bibliotekarieyrkets diffusa definition vara den lilla 

andelen tid som bibliotekarien lägger på kontakten med biblioteksanvändare och 

andra människor. Största delen av tiden läggs på arbetsuppgifter som ingen annan 

är involverad i vilket gör dessa okända för användare. En annan orsak kan vara att 

bibliotekarien så starkt är förknippad med själva biblioteket istället för de arbets-

uppgifter bibliotekarieyrket utgörs av. Om en bibliotekarie istället skulle känne-

tecknas som informationsspecialist eller expert inom information management 

skulle bibliotekariens kompetens kunna användas inom många andra områden. På 

så sätt skulle möjligen kopplingen till själva lokalen suddas ut. Kåring Wagman 

beskriver dock att utbildningens värde är lågt och att det inte finns kunskap om 

vad bibliotekarier har för kompetens samt vad som lärs ut vid utbildningen. Ett 

alternativ skulle vara att bibliotekarier bytte namn till exempelvis IKT-

specialister.
124 

Det råder delade meningar om huruvida bibliotekarieyrket är en profession el-

ler inte. Om bibliotekarieyrket inte ses som en profession, är det då på väg att bli 

det och hur skulle det i så fall ske? Kåring Wagman menar att det finns ett synsätt 

där det inte enbart krävs en teoretisk kunskapsbas i grunden för en profession utan 

att det ligger i kontakten mellan den enskilde bibliotekarien och användaren. Bib-

liotekarien bör utveckla ett förhållningssätt som förenar personligheten med de 

professionella kraven. Yrkesidentiteten skapas i samspel med andra och att det är i 

mötet med andra som vi blir de vi är. Att anamma ett professionellt handlande är 

att visa att man agerar utifrån en professions handlings- och tankemönster och på 

så sätt kan en yrkesidentitet skapas.
125 

  

 

 

Service management i den offentliga sektorn 

 

 

Bibliotek tillhandahåller service till samhällets medborgare. Vi kommer att an-

vända Christian Grönroos anpassade service management teori för att förklara hur 

en offentlig verksamhet kan arbeta serviceorienterat för att uppnå en förbättrad 
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service. Genom att använda oss av Grönroos teori kan vi visa de många olika 

aspekter som en organisation måste ta i beaktande när de ska arbeta serviceorien-

terat. Bemötande är en del av en organisations serviceorientering. Vi anser därför 

att det är viktigt att belysa bemötande sett ur ett serviceorienteringsperspektiv. 

Genom att använda Grönroos anpassade servicemanagement kommer vi senare att 

analysera bibliotekens arbete med service och bemötandefrågor. 

 

Service 

Service är något som blivit allt viktigare i dagens samhälle. Servicesektorn har 

växt snabbt och samhället har utvecklats till ett servicesamhälle som sysselsätter 

allt fler människor. Grönroos visar hur offentlig service kan utvecklas till en ser-

viceinriktad organisation där verksamheten styrs och utvecklas utifrån användar-

nas eller kundernas behov och önskemål.
126

 Service och tjänst används ofta syno-

nymt även ibland av Grönroos. Offentlig service kan exempelvis vara arbetsför-

medlingen. Arbetsförmedlingen förmedlar sedan tjänster till medborgare som kan 

bestå av förmedling av en arbetsplats.
127

 

 

Definition av begreppet kund 

Grönroos definierar en kund som en person som använder en tjänst som en tjäns-

teproducerande organisation tillhandahåller. En kund kan utgöras av en enskild 

person, en grupp eller av en organisation.
128

 

 

Tjänster 

Tjänster är svårdefinierade.
129

 Tjänster kan bestå av fyra grundläggande karaktä-

ristika enligt Grönroos. För det första är tjänster till viss del inte påtagliga och är 

inte heller ett fysiskt ting. För det andra är tjänster processer och består av en rad 

aktivteter. Detta kan exempelvis vara ett besök på en socialbyrå som kan bestå av 

olika aktiviteter som att stå i kö och möta tjänstemän. Alla dessa olika aktiviteter 

utgör den tjänst som kunden upplever. Tjänsten kanske också innebär att kunden 

vid besöket vid socialkontoret också får någon form av bidrag. För det tredje pro-

duceras och konsumeras tjänster till viss del samtidigt. Det innebär att kunden till 

stor del konsumerar eller upplever tjänster på samma gång som den produceras. 

En bussresa är ett exempel på en tjänst som konsumeras på samma gång som den 
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produceras. För det fjärde kan användare av en tjänst till viss del själva vara del-

aktiga i produktionen av själva tjänsten. Det betyder att kunden inte bara är an-

vändare av tjänsten utan också en produktionsresurs. Ett exempel på detta är ett 

läkarbesök där patienten måste lämna information till läkaren för att läkaren ska 

kunna ställa en diagnos. I detta fall beror det därför på användarens förmåga att 

bidra med information hur bra en tjänst blir. Det betyder att tjänsteorganisationen 

i dessa fall måste ge användaren rätt hjälpmedel för användaren ska kunna ge den 

information som behövs för att producera en bra tjänst. 
130

   

 

Serviceorientering 

När en organisation övergår till att bli mer serviceorienterad innebär det att orga-

nisationen vill ge bättre service. Det medför en förändring i arbetssättet där perso-

nalen genomgår service- och kommunikationsutbildning. Det kan också betyda att 

organisationen börjar efterfråga serviceinriktad personal vid rekrytering. Enbart 

dessa åtgärder leder inte till förbättrad service, enligt Grönroos. Detta synsätt 

bygger bara på att god service uppnås genom dem som har direktkontakt med 

kunden oberoende av hur resten av organisationen ser på god service. Synsättet 

fungerar enligt Grönroos inte i verkligheten. Det är endast en ytlig åtgärd som inte 

påverkar servicenivån. Servicenivån påverkas av olika faktorer som organisa-

tionsstruktur, arbetsredskap, den fysiska arbetsmiljön, fungerande arbetsrutiner, 

styrningsmetoder, inställning hos chefen, stöd från andra avdelningar och viljan 

hos ledningen. Alla dessa faktorer måste göras delaktiga i processen. Dessa ovan 

nämnda faktorer är förutsättning för att en organisation ska lyckas med en servi-

ceorientering. En förändringsprocess bör bl. a. börja med att på ledningsnivå ana-

lysera organisationens verksamhet och dess inriktning.
131

  

Det har blivit allt mer populärt att tala om förbättrad service. Det är därför 

viktigt att förstå att det handlar om så mycket mer än bara ett populärt fenomen. 

Det handlar om ett helt nytt tankesätt och att utveckla nya verksamhetsidéer. Det 

handlar därför inte om att enbart lära personalen att vara vänligare mot kunderna. 

Grönroos anser att det går att urskilja tre huvudorsaker till serviceorientering inom 

den offentliga verksamheten. Den första orsaken är att bättre service innebär en 

effektivare verksamhet. Då en verksamhet inriktas mot att ge bättre service 

genomförs en rad förbättringar som innebär att bl. a. överflödiga rutiner tas bort 

och arbetssättet blir mer effektivt.  Den andra orsaken är att medborgare har rätt 

till god offentlig service. Det är viktigt att det finns ett synsätt som utgår från att 

den offentliga sektorn är till för medborgare och inte tvärtom. Tidigare har arbetet 

inom den offentliga sektorn istället utgått från att de interna förutsättningarna styrt 
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verksamheten. Den tredje orsaken är att förbättrad service leder till en bättre ar-

betsmiljö för personalen. En god arbetsmiljö som bl.a. består av arbetsrutiner, 

chefsstöd och arbetskamrater där det ges möjlighet att ge en bra service har också 

en positiv påverkan på personalens mentala hälsa. Med dessa tre ovanstående mo-

tiv anser Grönroos att det är viktigt med serviceorientering inom den offentliga 

verksamheten.
132

 

 

Kvalitet 

På grund av att tjänster är komplicerade är det också svårt att avgöra huruvida en 

organisation har en hög kvalitet på sina tjänster eller inte. Det kan vara så att or-

ganisationen har en hög servicenivå men att kvaliteten ändå kritiseras av använda-

re.
133

  

Grönroos beskriver en totalkvalitetsmodell som förklarar hur kvaliteten på 

tjänster uppstår i kundens ögon och menar att totalkvaliteten består av tre olika 

delar: teknisk kvalitet som innebär vad kunden får, funktionell kvalitet som be-

skriver hur processen upplevs och slutligen av en organisationsprofil som innebär 

organisationens image. Teknisk kvalitet innebär vad kunden rent tekniskt får av 

att konsumera en tjänst. Det kan exempelvis vara ett avslag på en ansökan om 

byggnadstillstånd.  Funktionell kvalitet innebär kundens upplevelse av att konsu-

mera tjänsten. Exempel på detta kan vara attityder, väntetider, kösystem, möjlig-

heter och sätt att få information, hur kunderna blir behandlade av personalen och 

hur kunden upplever miljön. Organisationsprofilen dvs. organisationens image 

påverkar delvis hur kunden upplever den tekniska och funktionella kvaliteten. Om 

organisationsprofilen är positiv och kunden ser på organisationen på ett positivt 

sätt kommer detta att förstärka upplevelsen av kvaliteten. Om organisationsprofi-

len i stället är sämre och kunden har en negativ bild av organisationen kommer 

istället de händelser som uppstår som är negativa att förstärka en negativ upple-

velse av kvaliteten. Det är således viktigt att skapa en bra organisationsprofil eller 

image.
134

 

Den tekniska delen kan upplevas som objektiv medan den funktionella delen 

alltid är subjektiv. I den slutliga bedömningen ses de tekniska och funktionella 

kvalitetsdelarna som en helhet i en totalkvalitet där de subjektiva upplevelserna i 

den funktionella delen ofta dominerar. Det innebär att den tekniska kvaliteten all-

tid måste vara bra. För det stora flertalet tjänster räcker det inte med att enbart 

tillhandahålla en tjänst med hög teknisk kvalitet för att kunden ska uppleva en god 

                                                
132 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s 16 ff. 
133 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s 22. 
134 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 23 f. 
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totalkvalitet. Den funktionella kvalitetsupplevelsen är också viktig för att uppnå 

en god totalkvalitet.
135

 

Modell 1: Grönroos modell för totalkvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen är uppritad efter Grönroos figur 2:1 Hur uppstår kvaliteten på tjänster i kundens 
ögon?136 

Grönroos visar att kundens erfarenheter och förväntningar också påverkar kun-

dens kvalitetsupplevelse av tjänsten.  Ju större överensstämmelse mellan kundens 

förväntningar och erfarenheter desto bättre kvalitetsupplevelse upplevs hos kun-

den. Grönroos beskriver kundens kvalitetsupplevelse och inte den faktiska kvali-

tetsnivån. Både erfarenheter och förväntningarna går att påverka i en tjänstepro-

ducerande organisation. Förväntningarna påverkas av organisationsprofilen eller 

den bild kunden har av organisationen. Vidare påverkas förväntningarna av word- 

of-mouth-kommunikation vilket innebär att kunden påverkas av vad personer i 

kundens omgivning säger om tjänsten eller organisationen. Slutligen påverkas 

också förväntningarna av organisationens egen kommunikation som kan vara råd-

givning, information, broschyrer: Att inte kommunicera med kunden är även det 

                                                
135 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 27 f. 
136 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s 23. 
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en form av kommunikation.  Det är enligt Grönroos viktigt att aktivt styra kom-

munikationen i en organisation.
137

 

Enligt en amerikansk undersökning kom man fram till tio olika egenskaper 

som är förenliga med god tjänstekvalitet: Tillförlitlighet d.v.s. att det finns en till-

tro till organisationen, sakkunskap hos personalen, pålitlighet, tjänstvillighet, till-

gänglighet, vänlighet som artighet och att vara tillmötesgående, kommunikations-

förmåga där personalen kan förklara vad tjänsten går ut på samt använda ett an-

vändarvänligt språk, säkerhet, förståelse för kundens önskemål, materiella ting. 

En stor del av dessa egenskaper utgörs av hur tjänsten utförs d.v.s. av den funk-

tionella delen av en tjänst. Sakkunskap är en teknisk del av kvalitetsupplevel-

sen.
138

 

 

Kundens behov 

En kunds behov styr vad för slags tjänst som efterfrågas. Exempelvis kan en kund 

vara i behov av ett byggnadstillstånd. Trots att den tekniska kvaliteten är bra kan-

ske kunden ändå inte är nöjd. Då kommer man in på den funktionella kvaliteten 

och att kunden är missnöjd med hur tjänsten är utförd.  Därför är det viktigt att 

förutom att möta kundens behov också se till kundens önskemål om hur han/hon 

vill betjänas och önskemål om servicepersonalens beteende.
139

 

Kunder har olika behov och önskemål om hur de vill betjänas. För att kunna 

möta alla dessa behov och önskemål är det lättare att dela upp kunderna i olika 

grupper. Kunderna delas i grupper utifrån behov och önskemål. På så sätt skapas 

relativt homogena grupper. Detta kallas för segmentering. Genom att dela upp 

kunderna i olika segment får organisationen möjlighet att kommunicera och be-

möta de olika kundgrupperna utifrån deras behov och önskemål. Det leder till att 

organisationen anpassar arbetssättet till de olika kundgrupperna. Detta segmente-

ringsarbete leder ofta till mer nöjda kunder än om alla kunder behandlas lika.
140

 

 

Organisationskultur 

Organisationskulturen i en organisation är de gemensamma värderingar och nor-

mer som finns inom en organisation. Det är ett sätt att beskriva hur man ska bete 

sig och hur ärenden ska hanteras i organisationen. Enligt Grönroos räcker det inte 

med att personalen genomgår en serviceutbildning för att skapa en god service 

inom en organisation om den inte överensstämmer med den rådande organisa-

                                                
137 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 28 ff. 
138 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 25 ff. 
139 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 39.  
140 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s.40. 
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tionskulturen. Då krävs också att organisationskulturen förändras och det är en 

omfattande process. Det är enligt Grönroos viktigt att utveckla en stark service-

kultur för att kunna ge god service där service och kunden ses som viktigt av såväl 

personal som ledning. 
141

 

Då en organisation strävar efter att bli mer serviceorienterad innebär det ofta 

att organisationskulturen förändras. En förändring i organisationskulturen är en 

omfattande och långvarig process. För att kunna ge god service krävs det att det 

finns rätt förutsättningar i organisationen. Dessa förutsättningar delas enligt Grön-

roos in fyra olika kategorier. Den första är strategimässiga förutsättningar. Med 

detta menas att ledningen vill utveckla en organisation som är serviceinriktad där 

en verksamhetsidé fastställs. I en politiskt styrd verksamhet kan det vara polit i-

kerna som fastställer verksamhetsidén. Sedan ska en tjänsteidé fastställas som ska 

klargöra vad som ska göras och hur resurserna ska användas. Här ingår även per-

sonalpolitiken där god service måste belönas i organisationen genom exempelvis 

karriärmöjligheter. Det är också viktigt att personal och chefer har rätt kompetens 

gällande serviceförmåga och kommunikationsförmåga.
142

 

Den andra kategorin är organisatoriska förutsättningar. Grönroos menar att ju 

mer komplicerad en formell organisationsstruktur är desto svårare är det för orga-

nisationen att tillhandahålla god service. Det är viktigt att utveckla arbetsrutiner 

och arbetsflöden för förbättrad service. Genom att förenkla arbetssättet är det lät-

tare att fatta snabba beslut och lättare att nå resultat vilket är positivt för både per-

sonalen och användare av tjänsten. Grönroos menar att en serviceorganisation bör 

tillhöra kriteriet för en platt organisation då besluten då fattas närmare kunden. 

Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning.
143

  

Den tredje kategorin är Lednings - och managementförutsättningar där den 

traditionella chefsrollen ersätts med en ledarroll där ledaren intar en mer inspire-

rande och utvecklande ledarroll.  Det är viktigt att chefen förgår med ett gott ex-

empel på hur man arbetar serviceinriktat. I detta serviceinriktade arbetssätt är det 

viktigt med information och feedback. Det är viktigt att organisationen hela tiden 

informerar om det arbete som sker i organisationen och att personalen sedan får 

en återkoppling på resultatet av det arbetet.
144

   

Slutligen kommer den fjärde förutsättningen som är kunskaps- och attitydför-

utsättningar. För att personalen ska kunna arbeta serviceinriktat krävs att de har 

kunskap om hur en serviceorganisation fungerar samt vad som krävs av den en-

skilde individen. Personalens attityder går inte att påverka utan kunskap. Ofta är 

det så att mer kunskap hos personalen ger en mer positiv attityd. Utbildning kan 

indelas i tre delar vilka alla är nödvändiga för att kunna få till stånd en attitydför-

                                                
141 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 72 ff. 
142 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 74 f. 
143 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 74 ff. 
144 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 74 ff. 
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ändring hos personalen. Den första delen är utbildning för att utveckling av en 

helhetsförståelse för hur serviceorganisationen fungerar. Enligt Grönroos före-

kommer det för lite av denna typ av utbildning där personalen förstår den egna 

rollen i helheten. Den andra delen utgörs av utbildning om hur de enskilda uppgif-

terna ska genomföras. Den tredje delen omfattar utbildning och utveckling av 

kommunikations och serviceförmågan hos personalen. Det är viktigt att tänka på 

att enbart kurser i kommunikations och serviceförmågan inte kan påverka attity-

den utan det måste ingå i ett sammanhang dvs. vara en del av helhetsförståel-

sen.
145

 

 

Sanningens ögonblick 

”Sanningens ögonblick” är en term som används inom service management och 

beskriver det ögonblick då kunden möter organisationen och dess resurser.  Vid 

sanningens ögonblick visar organisationen vad den har att erbjuda kunden. Det är 

en process som sker i ett ögonblick och som sedan är över då kunden har skapat 

sig en bild av tjänstekvaliteten som organisationen erbjuder. En tjänst består oftast 

inte bara av ett sanningens ögonblick utan flera, och dessa pågår hela tiden.  San-

ningens ögonblick utgörs därför inte av en enda isolerad händelse. Grönroos ger 

ett exempel på hur en tjänst kan bestå av flera sanningens ögonblick genom en 

kund som besöker en vårdcentral. Det första sanningens ögonblick utgörs av kun-

dens möte med det fullsatta väntrummet. Sedan följer kundens möte med vårdper-

sonalen. Det är viktigt att sanningens ögonblick styrs serviceinriktat för att uppnå 

en bra totalkvalitet.
146

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s 74 ff. 
146 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 31. 
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4 Metod 

 

Kvalitativ intervju 

Syftet med studien är att undersöka hur sex bibliotekarier som arbetar på folkbib-

liotek ser på bemötande samt hur biblioteken arbetar med bemötandefrågor.  

Eftersom vi vill undersöka hur den enskilde bibliotekarien ser på bemötande 

är det intressant för oss att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Enligt 

Kvale får vi reda på människors erfarenheter, känslor och en insikt i den intervju-

ades livsvärld med hjälp av forskningsintervjun.
147

 Forskningsintervjun karaktäri-

seras enligt Kvale av en metodologisk medvetenhet om frågor och frågeformer 

och en fokusering vid samspelet mellan intervjuare och intervjuperson. Det bör 

även ske en kritisk uppmärksamhet mot det som sägs.
148

 Det handlar alltså om ett 

samtal som förs mellan intervjuare och intervjuperson. Det finns en möjlighet att 

ställa följdfrågor och komma nära de uppfattningar som kan finnas om vad bemö-

tande är och hur det kan tillämpas på bibliotek.  

Enligt Peter Esaiasson m.fl. i boken Metodpraktikan, konsten att studera sam-

hälle, individ och marknad (2007) finns många skillnader mellan frågeundersök-

ningar och samtalsundersökningar. En frågeundersökning handlar om att ställa 

och få svar på förutbestämda frågor, en samtalsundersökning handlar om ett inter-

aktivt samtal mellan parterna. Skillnaden är då att frågor inte behöver komma i en 

strikt följd utan samtalets riktning kan ändras och ta olika form för olika intervju-

personer. En frågeundersökning har istället ofta svarsalternativ. Även syftet skiljer 

sig åt. I en frågeundersökning är man intresserad av att veta hur ofta något före-

kommer eller att göra generaliseringar. En samtalsundersökning handlar om att 

upptäcka personliga uppfattningar av ett visst fenomen.149 Vårt syfte är inte att 

göra några generaliseringar av svaren vilket även är anledningen till att vi inte valt 

att göra någon enkätundersökning. 

                                                
147 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 13. 
148 Kvale, S. (1997), s. 26. 
149 Esaiasson, P. m.fl. (2007), Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 258 ff. 
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Den sista stora skillnaden är att det i frågeundersökningar är viktigare med 

urval av svarspersoner. I en samtalsundersökning står uppfattningarna och tanke-

mönster istället i förgrunden.150 Vi är alltså inte intresserade av att ha en strikt följd 

på frågor utan anpassa dessa efter hur intervjusamtalet utvecklas. På så sätt öpp-

nas möjligheten till en närmare uppfattning av intervjupersonens attityd och för-

ståelse av bemötande. Kvale kallar denna intervjuform för halvstrukturerad.
151

    

Urval 

Vi har tagit kontakt med tre olika bibliotek, varav två ligger i mellersta Sverige 

och ett i södra Sverige. Enligt Esaiasson m.fl. finns inget bestämt antal intervjuer 

rekommenderat vid genomförandet av en kvalitativ undersökning. Antalet beror 

på undersökningens karaktär och syfte. Han menar att det kan vara bra att inte ha 

ett förutbestämt antal utan göra intervjuer tills man upplever empirisk mättnad.152 

Vi valde att göra sex intervjuer inledningsvis. Detta betraktade vi som ett prelimi-

närt antal och vi var beredda att göra fler intervjuer om det skulle behövas. Efter-

som vårt frågeformulär var relativt omfattande kände vi dock att vi nått en empi-

risk mättnad och nöjde oss således med sex genomförda intervjuer. 

När det gäller urvalet av bibliotek har vi vänt oss till olika bibliotek, dels på 

plats men också via e-post, och frågat om de jobbar med bemötande. I ett fall tog 

vi kontakt med chefen för biblioteksverksamheten som vidarebefordrade ärendet. 

I de andra två fallen tog vi kontakt med bibliotekarier direkt. Vi berättade om vår 

undersökning och frågade om de skulle vara intresserade av att delta. Därefter fick 

bibliotekarier på de utvalda biblioteken frivilligt anmäla sitt intresse. I enighet 

med Peter Esaiasson m.fl. har vi inte lagt så stor vikt vid vilka intervjupersonerna 

är, förutom att de är bibliotekarier. Vi har inte valt ut intervjupersoner utifrån att 

kunna se några skillnader mellan olika befattningar. Vårt intresse ligger istället på 

bibliotekariernas egna upplevelser oavsett befattning inom verksamheten.  

Intervjupersoner tillfrågades sedan via e-post eller telefon om de tillät att in-

tervjuerna spelades in. Samtliga intervjupersoner gav sitt medgivande till detta. 

 

Genomförande 

För att tillämpa Kvales definition av en halvstrukturerad intervjuform valde vi att 

dela in våra frågor efter teman. För att vara säkra på undersökningens validitet 

                                                
150 Esaiasson, P. m.fl. (2007), s. 256. 
151 Kvale, S. (1997), s. 117. 
152 Esaiasson, P. m.fl. (2007), s. 256 och 286. 
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dvs. att vi undersöker det vi ska, hade vi undersökningens syfte framför oss när vi 

formulerade frågorna. Beroende på den intervjuades svar kunde vi sedan välja i 

vilken ordning vi ställde frågorna inom det givna temat. På så sätt blev samtalet 

mer flytande och naturligt. Vi ställde ca 39 frågor till varje intervjuperson, antalet 

följdfrågor varierade. De teman vi valde att utgå från är: vad intervjupersonen 

anser att bemötande är, bemötande på biblioteket, bemötande och utbildning samt 

hur bemötande kan komma att se ut i framtiden. (För intervjuformuläret i sin hel-

het, se Bilaga 1.) 

Vi intervjuade två bibliotekarier inom samma biblioteksorganisation. Inom en 

organisation arbetade intervjupersonerna inom olika filialer.  Totalt intervjuade vi 

sex bibliotekarier varav fyra var kvinnor och två män. 

Efter intervjuernas genomförande fick vi ställa ett fåtal av intervjufrågorna till 

tre av intervjupersonerna via e-post. Orsaken till detta var att tekniken vid ett till-

fälle krånglat och att det därför var omöjligt att transkribera de inledande frågor-

na. I de två andra fallen missades ett fåtal frågor att ställas och därför behövde 

dessa kompletteras. Vi fick svar via e-post på samtliga av de skickade frågorna. 

Detta kan påverka undersökningens reliabilitet något eftersom vi då fått skriftliga 

svar på några frågor och muntliga på andra. De intervjupersoner som fått svara på 

frågor skriftligt har då haft möjligheten att eventuellt tänka igenom sitt svar 

grundligare. Vi bedömde dock att alternativet att inte ställa dessa frågor alls skulle 

påverka reliabiliteten ytterligare. Eftersom de frågor vi behövde komplettera var 

förhållandevis få bedömde vi att intervjupersonernas svar på dessa frågor inte 

skulle komma att påverka undersökningen på ett fundamentalt sätt.   

Själva inspelningen kan ha en hämmande effekt på intervjupersonen men de 

fördelar det innebär att göra en inspelning ansåg vi väger tyngre. Enligt Kvale 

innebär inspelning att intervjuaren kan koncentrera sig till fullo på det som sägs 

vilket kan medföra att det blir lättare för intervjuaren att verkligen lyssna och stäl-

la relevanta följdfrågor. Orden, tonfallet och pauserna registreras och intervjuaren 

kan gå tillbaka och lyssna igenom intervjun flera gånger om behov finns.
153

 Vi 

valde även att transkribera alla intervjuer för att få en överblick över alla svaren 

vilket underlättade analysen av dessa. 

Vi beslutade att dela upp intervjuerna så att vi genomförde tre intervjuer var. 

Våra intervjutranskriberingar fyllde således ytterligare ett syfte då den uppsatskol-

legan som inte deltagit vid de tre intervjuerna den andre genomfört skulle kunna 

ta del av dessa i sin helhet. Anledningen till att vi valde att göra intervjuerna en-

samma var för att undvika en ojämn fördelning med två intervjuare och en enskild 

informant. Enligt Jan Trost i boken Kvalitativa intervjuer (1997) kan det finnas en 

risk att det i en situation med två intervjuare och en intervjuperson blir så att in-

tervjupersonen upplever sig hamna i ett underläge eller ändå värre, upplever ett 
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slags maktövergrepp.
154

 För att undvika detta valde vi således att dela upp inter-

vjuerna mellan oss. Det tyngsta arbetet, anser vi, ligger vid analysen av intervju-

erna vilket vi jobbade med gemensamt.  

Kvale menar att avskrifter av intervjuer är avkontextualiserade samtal. Det 

finns många problem med utskrivandet av ett samtal. Översättningen är som från 

ett språk till ett annat och bygger mycket på intervjuarens tolkningar.
155

 Kvale 

poängterar att det inte finns en sann och objektiv form för utskrivning av ett sam-

tal utan man bör istället förhålla sig till vilket syfte avskrivningen ska tjäna.
156

 

Med en medvetenhet om detta valde vi att återge den intervjuades ord ordagrant 

såtillvida att vi tagit bort upprepningar och ofullständiga meningar. Vi valde att 

ändra talspråket till skriftspråk, i respekt för den intervjuade och till fördel för 

textens läsbarhet. Vi har inte gjort några sammanfattningar eller betonat ord allt-

jämt för att få en så neutral framställning som möjligt. Detta underlättade för oss 

när vi sedan skulle sammanställa intervjusvaren. 

Vid analysen av våra intervjuer har vi valt att dela upp intervjuerna efter de 

teman vi delat in frågorna i. I framställningen av dessa, i följande undersöknings-

kapitel, har vi dock fått stuva om frågorna för att skapa logik i läsningen av resul-

tatet. Detta för att tydligare se de olika åsikter som framkommit. 

Anonymitet har varit viktigt för våra intervjupersoner varför vi valt att ge dem 

fiktiva namn. Vi har även valt att inte redovisa namnen på biblioteken eller tillhö-

rande orter för att uppnå högre anonymitet. Vi kan inte se att anonymiseringen av 

dessa uppgifter skulle påverka undersökningens resultat.  
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5. Resultat av undersökningen 

 

Vi har genomfört sex intervjuer med bibliotekarier som jobbar på tre olika folk-

bibliotek i landet. Det huvudsakliga syftet med intervjuerna har varit att undersöka 

vad bibliotekarier har för syn på bemötande på bibliotek. Vi ville också ta reda på 

hur de jobbar med bemötandefrågor inom den biblioteksverksamhet de är verk-

samma inom.   

Först ger vi en kort presentation av intervjupersonerna och av de bibliotek 

inom vilka de är verksamma. Därefter följer en sammanfattande redovisning av de 

svar vi sammanställt från intervjuerna. Svaren är uppdelade i teman som bygger 

på frågeformuläret vi utgick från (se Bilaga 1). Varje tema följs upp med en ana-

lys av intervjusvaren med återkoppling till teoriavsnittet och tidigare forskning.  

Vi har två perspektiv i analysen. Dels ser vi biblioteket som beståendes av in-

divider. Där belyser vi vad var och en av dessa individer kan göra för att förbättra 

sitt bemötande på det personliga planet. I det andra fallet ser vi bemötande ur ett 

större perspektiv. I det perspektivet fokuserar vi mer på organisationen som helhet 

och hur organisationen kan arbeta med bemötande. Dessa perspektiv utesluter inte 

varandra utan bör samverka för att ett bättre bemötande ska kunna uppnås på ar-

betsplatsen. 

 

Intervjupersonerna 

 

Vi har valt att namnge våra intervjupersoner och de bibliotek de arbetar på med 

fiktiva namn. Detta har vi gjort för att det ska bli lätt att se vem som sagt vad och 

vilka intervjupersoner som är verksamma inom vilken biblioteksverksamhet. Det 

går således tydligt att upptäcka eventuella samband mellan bibliotekens arbete 

med bemötande och intervjupersonernas inställning till bemötande. I undersök-

ningen medverkar fyra kvinnor och två män. Biblioteken har vi valt att kalla Bib-

liotek A, Bibliotek B och Bibliotek C. 

Intervjupersonerna är verksamma på tre mellanstora folkbibliotek fördelade i 

mellersta och södra delen av landet. 
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Anna har jobbat som bibliotekarie i tretton år och är verksam på Bibliotek A. 

Hon tog bibliotekarieexamen 1997 och vikarierade därefter som bibliotekarie för 

att sedan få en fast tjänst år 2000. Innan utbildningen arbetade Anna som vikarie-

rande biblioteksassistent. Anders har jobbat i tjugoåtta år som bibliotekarie och är 

en kollega till Anna på Bibliotek A. Anders är enhetschef för en mindre biblio-

teksfilial inom samma organisation. 

Peter är verksam på Bibliotek B och har arbetat som bibliotekarie i fem år. 

Han tog bibliotekarieexamen 2004 och fick sin fösta tjänst i början av 2005. Maria 

arbetar också på Bibliotek B och har gjort det i sju år. Fyra av de åren arbetade 

hon enbart som bibliotekarie men blev sedan även ansvarig för bokbussen. Nume-

ra arbetar hon som huvudbibliotekschef sedan tre år tillbaka. 

På Bibliotek C är Sara och Emma verksamma. Sara har arbetat som bibliote-

karie i tjugotre år. Hennes kollega Emma har arbetat som bibliotekarie sedan 

2007. 

 

Bibliotekarieyrket 

 

Som vi beskrivit i teoriavsnittet har bibliotekarieyrket genomgått en del föränd-

ringar sedan 1960-talet. På 60-talet hade bibliotekarien en kulturförmedlaridenti-

tet. Det fanns en universell kunskapssyn där bibliotekets uppdrag var att förmedla 

denna högkvalitativa kultur och kunskapssyn.157 På 1970-talet ifrågasattes istället 

detta sanningsmonopol. Det bildades en uppfattning om att det inte finns endast 

en syn på vad kultur och kunskap är, utan flera. Detta har medfört ett synsätt där 

olika värderingar ligger till grund för olika kultur- och kunskapsuppfattningar. 

Folkbibliotekets roll var då att framhäva de olika uppfattningarna om vad kunskap 

och kultur är.158  

På 1980-talet växte bibliotekarieyrket till att bli ett mer serviceinriktat yrke 

och gemensamt för yrken i samhället var att de blev mer användarorienterade. För 

biblioteken innebar det att medborgarna kunde vara med och utforma verksamhe-

ten. I detta uppkom en bibliotekarieidentitet som informationsförmedlare åt före-

tag, men också åt sina användare. Det blev viktigt med den fria tillgången till in-

formation och kunskapsorganisation sattes i centrum för professionen.159  

Sedan dess har bibliotekarieyrket diversifierats genom fler roller och inrikt-

ningar. Detta beror på att det under 1990-talet funnits olika uppfattningar om hur 

yrket ska utvecklas. Fler och olikartade arbetsuppgifter har uppkommit och där-

                                                
157 Schreiber, T. & Elbenhausen, H. m.fl. (2006), s. 22. 
158 Schreiber, T. & Elbenhausen, H. m.fl. (2006), s. 28. 
159 Schreiber, T. & Elbenhausen, H. m.fl. (2006), s. 36 f. 
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igenom har det skapats yrkesidentiteter som informationsorganisatör, informa-

tionsförmedlare och upplevelseförmedlare.160 

I följande stycke presenteras hur våra intervjupersoner uppfattar biblioteka-

rieyrket idag och om bemötande ses som en viktig del av det. 

Fyra av våra intervjupersoner poängterar yrkets serviceinriktning och att det 

handlar om att tillgodose medborgarnas informationsbehov. Det handlar om att 

hjälpa människor att få tillgång till kunskap och motivationen ligger i att finna just 

det material som användaren frågar efter. En av intervjupersonerna poängterar att 

det är ett tjänsteyrke.  

Två intervjupersoner belyser det samhälleliga perspektivet. De ser biblioteka-

rieyrket som styrt av samhällsutvecklingen och att man som bibliotekarie ska ha 

en god omvärldsbevakning. En av intervjupersonerna menar att bibliotekarien är 

en person som ligger i framkanten av informationssamhället och på så sätt också 

samhällsutvecklingen.  

Om bemötande ses som en viktig del av bibliotekarieyrket svarar alla inter-

vjupersoner samstämmigt ja. Anna säger: 

Ja det tycker jag att det är och jag tycker att det skulle synas mycket mer än vad det gör i ut-
bildningen helt enkelt. Det är väl så egentligen med alla de här yrkena, lärare och alla tjänste-
yrken har på något sätt förändrats. Man har tidigare fokuserat väldigt mycket på tjänsten som 
naturligtvis är jätteviktig men den är inte helt avgörande för upplevelsen av god kvalitet, det 
är ungefär så jag tror.161 

 

Anna poängterar att yrket har förändrats och ändrat fokus. Hon tycker att bemö-

tande är något som borde uppmärksammas mer under utbildningen.162 

Det råder delade meningar om huruvida bemötande borde bli viktigare inom 

bibliotekarieyrket. Två intervjupersoner jämför hur bemötande prioriterades förr 

jämfört med nu och kommer fram till att det pratas mer om det nu. Några inter-

vjupersoner tror att bemötandefrågor lyfts fram mer i bibliotekarieutbildningen 

idag.  

Peter tycker att bemötande borde vara en större del av bibliotekarieyrket. Det 

finns en stor outnyttjad potential. Ovana biblioteksanvändare kanske inte har ett 

lika väldefinierat informationsbehov, inte vågar fråga eller inte vet hur de ska gå 

tillväga på biblioteket. Han tycker därför att det blir extra viktigt med bemötande 

på biblioteket för att fånga upp de ovana besökarna.163  

Maria tycker att det är svårt att se att biblioteksanvändare kommer vilja besö-

ka biblioteket igen om bemötande inte prioriteras inom verksamheten.164  

                                                
160 Schreiber, T. & Elbenhausen, H. m.fl. (2006), s. 39 ff. 
161 Intervju 1, Ort A, 100125. 
162 Intervju 1, Ort A, 100125. 
163 Intervju 4, Ort B, 100209 
164 Intervju 5, Ort B, 100209 
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Emma som jobbat kortast tid som bibliotekarie av våra intervjupersoner tyck-

er att man i utbildningen vred många frågor utifrån ett användarperspektiv och att 

man skulle kunna göra det i högre grad även på arbetsplatsen.165  

Våra intervjupersoner tycker att biblioteksverksamheten har förändrats myck-

et. Vissa talar utifrån sin egen erfarenhet och andra talar utifrån hur det sett ut 

tiden innan de blev yrkesverksamma. Anna menar att information och kunskap 

har blivit mer demokratisk och att informationsflödet går snabbare. Det finns mer 

information som kan tillgodoses av individen vilket ställer krav på biblioteken. 

Det råder en positiv samhällsutveckling och datoriseringen av biblioteken i slutet 

på 80-talet är en faktor som spelat en stor roll. Anna menar dock inte att bibliote-

kariens kompetens är hotad utan att den fortfarande är unik. Bibliotekarien har fått 

en annan roll att spela i informationssamhället.166 Vidare berättar hon:  

Sedan tror jag också att det såg annorlunda ut. När vi skapade biblioteket då fanns det en 
överhetstanke i allt. Det var läkare, lärare, prästen och bibliotekarien som hade kunskapen 
som satt med makten över allt som vi skulle ge till. Det tror jag har förändrats det synsättet 
och det märker jag, det märker man när personal går i pension och byts ut. Det [är] väl de som 
är lite rädda för den utvecklingen men jag tror inte att de behöver vara det. Så länge vi är 
kompetenta och trevliga så kommer det att funka.167 

 

I intervjuerna framkommer det en syn på biblioteket som en verksamhet som föl-

jer med i samhällsutvecklingen och är som en spegel mot samhället som svarar för 

de behov som finns där. Anders berättar att bibliotekarien förr var en folkbildare 

men att människor idag är mer nutidsorienterade och utbildade. Detta tror han är 

en följd av samhällsutvecklingen vilket gör att det ”blivit lite mer dialog och lite 

mindre pekfinger”.
168

 Peter säger att det på det lokala biblioteket ägt rum en del 

förändringar. Det har skett en omorganisering av verksamheten och en ny ledning 

har skapats. Han tror att det är signifikativt för många bibliotek idag. Biblioteken 

går mot ett mer kundorienterat synsätt från att fokus har varit mot inköp och för-

medlande av ”finkultur eller kvalitetslitteratur” till att möta kunden utifrån 

hans/hennes önskemål.
 169

  

Emma betonar att bemötande är en punkt som diskuteras i ledningen, vilket 

det inte gjort förut på samma sätt. Svårigheterna ligger dock i att ta ner dessa re-

sonemang till ett praktiskt arbetssätt, säger hon.170 

 

                                                
165 Intervju 6, Ort C, 100211 
166 Intervju 1, Ort A, 100125. 
167 Intervju 1, Ort A, 100125.  
168 Intervju 3, Ort A, 100201. 
169 Intervju 4, Ort B, 100209. 
170 Intervju 6, Ort C, 100211. 
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Analys av bibliotekarieyrket 

Vi får relativt olika svar från våra intervjupersoner när det gäller hur de ser på 

bibliotekarieyrket. Detta kan förklaras av att yrket är svårdefinierat och att det inte 

har någon entydig kärna. Det kan vara därför våra intervjupersoner ser olika 

aspekter av yrket som viktiga.  

Som vi tidigare nämnt har det utvecklats fler arbetsuppgifter på biblioteken 

som resultat av att det har varit svårt att se åt vilket håll biblioteken utvecklats.171 I 

en magisteruppsats om bibliotekariers arbetsuppgifter av Taru Leino och Elin 

Lundmark nämns att det finns tre diskurser som speglar biblioteksverksamheten. 

Dessa är den traditionella, den marknadsekonomiska och den informationsteknis-

ka. Alla dessa diskurser ser olika delar av bibliotekarieyrket som viktigast. Den 

traditionella diskursen ser sociala aspekter, informationsförmedlingen och kontak-

ten med biblioteksanvändare som viktigast. Leino och Lundmark menar också att 

den traditionella inriktningen ser den nya tekniken mest som problemskapande. 

Det marknadsekonomiska synsättet beskriver biblioteket som ett företag som ska 

tillgodose användarens behov. Det informationstekniska synsättet ser informa-

tionstekniken som mycket mer positiv och att bibliotekarien har en mer pedago-

gisk roll.
172

 Dessa diskurser verkar sida vid sida och kan vara en förklaring till att 

det blir svårt för bibliotekarier att ha en gemensam uppfattning om vilka aspekter 

av yrket som är viktigast. Några intervjupersoner nämner också att det idag har 

blivit mindre pekfinger och att biblioteken idag lyssnar mer på sina användare. 

Detta stämmer bra in på Schreibers förklaring till bibliotekarieyrkets framväxt 

sedan 1960-talet. 

 

 

Förväntningar på yrkesrollen 

Förväntningar på yrkesrollen kan sätta en prägel på hur bemötandet blir. Det är 

vikigt att kunna bemöta dessa förväntningar. Ulla Holm har gjort observationer av 

läkare och konstaterat hur viktigt det är att använda sig av en god samtalsmetodik 

i mötet med patienten. En god samtalsmetodik kan innebära att ta hand om för-

väntningar som patienten har på vad mötet ska gå ut på. På så sätt undviks miss-

förstånd och frustration.173 Det kan finnas förväntningar på olika typer av tjänster i 

samhället och det kan således vara viktigt att uppmärksamma vilka dessa är för att 

se om det finns en förklaring till dem. Det kan möjligen säga något om hur tjäns-

ten upplevs och uppfattas. Därför valde vi att fråga våra intervjupersoner om de 

                                                
171 Schreiber, T. & Elbenhausen, H. m.fl. (2006), s. 39 ff. 
172 Leino, T. & Lundmark, E. (2006), “Arbetet handlar faktiskt om mer än att stämpla ut böcker och vara 

trevlig.” Arbetsuppgifter på svenska folkbibliotek 1990-2000 ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, Ma-

gisteruppsats Högskolan i Borås, s. 62. 
173 Holm, U. (2009), s. 148. 
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upplever några förväntningar på sig som bibliotekarier, i kontakten med biblio-

teksanvändare.  

Fyra av intervjupersonerna menade att de ofta eller någon gång upplevt att 

förväntningarna från användare inte överensstämt med den faktiska yrkesrollen. 

De ger som exempel att användare tror att bibliotekarien direkt ska kunna svara på 

om en bok finns inne utan en sökning i den lokala bibliotekskatalogen. Andra för-

väntningar handlar om att bibliotekarien ska ha läst alla eller de flesta böcker som 

finns på biblioteket. Detta gäller speciellt skönlitteratur. Det finns också förvänt-

ningar på att bibliotekarien ska veta allt som berör verksamheten. Maria ger ett 

exempel från detta och medger att biblioteksanvändare i något eller några fall 

uppvisat en irritation över att hon inte direkt kunnat svara på det som efterfrågats. 

Det kan då vara bra att fråga en kollega eller be användaren att återkomma.174 

Emma säger att det ofta kan finnas en förväntning att bibliotekarien ska kunna 

hjälpa till med förehavanden på Internet. Hon tycker då att det är svårt att veta var 

gränsen går för vad en bibliotekarie ska hjälpa till med.175 

Intervjupersonerna nämner även att det kan handla om positiva effekter av 

förväntningar, som exempelvis att det köps in en del pop och rock till musikav-

delningen. Biblioteksanvändare har blivit positivt överraskade av detta. De har 

också blivit positivt överraskade över att det finns goda kunskaper inom det om-

rådet.  

Två av intervjupersonerna säger att de inte mött några förväntningar som inte 

överrensstämt med den faktiska yrkesrollen. 

 

Analys av förväntningar på yrkesrollen 

En majoritet av våra intervjupersoner upplever att förväntningarna inte överstäm-

mer med den faktiska yrkesrollen. Dessa förväntningar består både av att biblio-

teksanvändare har för låga förväntningar och för höga förväntningar på vad de kan 

få hjälp med.  Det kan vara svårt att säga vad det kan finnas för orsaker till denna 

missuppfattning.  Enligt Kåring Wagman kan bibliotekarieyrkets diffusa defini-

tioner grundas på den korta andelen tid som läggs på kontakten med andra männi-

skor och däribland biblioteksanvändare. Det medför att användare inte ser eller 

vet vad en bibliotekarie jobbar med bakom stängda dörrar.176  Om användare inte 

har en klar blid av vad bibliotekarieyrket innebär kan det medföra en uppfattning 

att bibliotekarier sitter på sitt kontor och läser böcker när de inte sitter i referens-

disken. Det är då inte så konstigt om det uppstår förväntningar om att bibliotekari-

er ska vara mer kunniga inom bibliotekets samlingar.  

                                                
174 Intervju 5, Ort B, 100209. 
175 Intervju 6, Ort C, 100211. 
176 Kåring Wagman, A. (2008), s.7. 
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Frågan om förväntningar kan också belysas ur ett bredare perspektiv. Enligt 

Grönroos påverkas kundens kvalitetsupplevelse av en tjänst bl.a. både av tidigare 

erfarenheter av verksamheten och av förväntningar. Ju större överensstämmelse 

det är mellan dessa desto bättre blir den upplevda kvaliteten. Organisationens 

egen kommunikation är ett exempel på vad som påverkar förväntningarna. Orga-

nisationens image är ett exempel på vad som påverkar användarens förväntning-

ar.177 För att användare ska känna sig nöjda med en tjänst är det enligt Grönroos 

resonemang därför viktigt med en så stor överensstämmelse som möjligt mellan 

användarens erfarenhet och förväntning av tjänsten. Det framkommer under inter-

vjuerna att det är viktigt att tänka på vilket språk och vilken ton biblioteket använ-

der i sina broschyrer och sin information för att uppnå ett bra bemötande. Biblio-

tekets kommunikation påverkar användarens förväntningar och hur användaren 

upplever tjänsten.  

 

Social kompetens 

Vi har visat att det kan vara svårt att definiera vad en bibliotekaries kompetens 

utgörs av och vad som är kärnan i yrket. Kåring Wagman lyfter fram egenskaper 

som att vara informationskompetent, vara väl insatt i kunskapsorganisation samt 

att vara socialt och pedagogiskt kompetent. Det framkommer också att personliga 

egenskaper som exempelvis flexibilitet eller nyfikenhet ses som viktigare än pe-

dagogisk kompetens eller stor kunskap inom litteraturvetenskap.178 Vi har under-

sökt hur viktigt våra intervjupersoner anser att social kompetens är i arbetet som 

bibliotekarie.  

Alla intervjupersoner menar att bibliotekarieyrket ställer krav på social kom-

petens. Anna säger att de tjänster där bibliotekarien sitter ensam på sitt rum och 

katalogiserar håller på att försvinna. Bibliotekarieyrket idag handlar mer om mötet 

med biblioteksanvändare och att vara kontaktskapande. Hon tror också att den 

kontaktskapande aspekten av yrket är något man kan lära sig att bli bättre på.179  

Anders påpekar att biblioteksanvändare blir mer och mer krävande vilket ökar 

kravet på att personalen ska vara socialt kompetenta. Det är därför bemötande blir 

mer viktigt i dagens och framtidens biblioteksverksamheter.180 Peter menar att 

människor kommer till folkbiblioteket med personliga eller privata informations-

behov vilket ställer ett högt krav på social kompetens hos bibliotekarien.181 

 

                                                
177 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 28 ff. 
178 Kåring Wagman, A. (2008), s. 6. 
179 Intervju 1, Ort A, 100125. 
180 Intervju 3, Ort A, 100201. 
181 Intervju 4, Ort B, 100209. 
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Analys av social kompetens 

Vad social kompetens egentligen innebär är inget som någon av våra intervjuper-

soner reflekterade över. Alla var dock överens om att det är något som biblioteka-

rieyrket ställer krav på eller till och med något som kommer bli mer viktigt i fram-

tiden. Gillis Herlitz menar i boken Socialgrammatik att social kompetens kan de-

finieras utifrån följande punkter:  

 

 Kommunikationsförmåga 

 Samarbetsförmåga 

 Förmåga att hantera konflikter 

 Hur man uppträder i olika  

situationer 

 Empati 

 Lojalitet 

 Ärlighet 

 Ansvar 

 Förmåga att inspirera andra 

 Problemlösningsförmåga 

 Förmåga att möta förändringar 

 Emotionell intelligens 

 Genomtänkt etik 

 Människosyn 

 Att skapa och upprätthålla  

Förtroende.
182

 

 

Vissa av dessa punkter menar Herlitz förutsätter varandra, det är till exempel svårt 

att ha en god samarbetsförmåga utan kommunikationsförmåga.
183

  

Alla dessa punkter kan i sig diskuteras ytterligare men det intressanta för vår 

studie är att sätta dessa i relation till biblioteket. Alla definitionspunkter ovan som 

utgör social kompetens är givetvis önskvärda för alla professionella yrkesutövare. 

Det framkommer att användare har blivit mer krävande. Enligt Katarina Wei-

ner Thordarsson har den generation som gått i skola och högskola på 70- och 80-

talet uppmuntrats till att ifrågasätta kunskap och till ett kritiskt tänkande. Detta har 

resulterat i mer krävande kunder som är medvetna om sina rättigheter.184 Detta 

medför att användare ställer högre krav på exempelvis bibliotekarier.  

Enligt Sundberg och Söderqvist befinner sig biblioteket i ett konkurrensför-

hållande gentemot sina egna kunder. Den enklare informationssökningen kan bib-

lioteksanvändaren tillgodose sig själv och kommer till biblioteket med hjälp när 

det gäller svårare frågor.185 I ett sådant läge kan det således vara särskilt viktigt att 

ha en god samarbetsförmåga och en god problemlösningsförmåga.  

                                                
182 Herlitz, G. (2007), Socialgrammatik: Om social kompetens eller förmågan att umgås med folk, s. 22 ff. 
183 Herlitz, G. (2007), s. 23. 
184 Weiner Thordarson, K. (2009), s.7. 
185 Sundberg, L. & Söderqvist, R. (1999) s. 31. 
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I de fall där biblioteksbesökaren presenterar ett personligt informationsbehov 

kan det, enligt Peter, vara extra viktigt med social kompens.186 Utifrån ovanståen-

de definitioner av social kompetens kan det därför ses betydande att ha en förmå-

ga att kunna visa empati och att kunna skapa och upprätthålla ett förtroende. Att 

vara empatisk handlar, enligt Ulla Holm i boken Det räcker inte att vara snäll, om 

en förståelse för en annan människas känslor och den konsten som ligger i att han-

tera den förståelsen på ett bra sätt. Det handlar inte om att överföra den andra per-

sonens känsla till sig själv. Det handlar istället om förmåga att förstå en persons 

uppfattning av exempelvis ett problem sett ur dennes synvinkel.
187

 Enligt Holm 

tar sig empatin uttryck genom att det finns ett genuint intresse hos den professio-

nella yrkesutövaren, för användaren. Holm menar att intresset i den andre uppstår 

om den egna uppfattningen av yrkesrollen inkluderar att inleda ett samarbete med 

den andre. Det gäller att ha en helhetssyn och att vara empatisk.
188

 Vi återkommer 

alltså till professionsteorin och hur viktigt det kan vara att känna en trygghet i sin 

yrkesroll genom väldefinierade mål för professionen.  

Att kunna skapa och upprätthålla ett förtroende handlar enligt Herlitz om att 

användaren ska känna ett förtroende för den professionelles yrkeskompetens. Det 

är också viktigt att känna ett förtroende för den professionelle som person. Detta 

uppnås genom att uppvisa ett gott bemötande genom att ha bra sakkunskap, vara 

lätt att kommunicera med, informera bra, vara tillgänglig, lyssna och ta ansvar.
189

  

Slutligen kan tilläggas att alla situationer som uppstår i samspelet mellan 

människor kräver en eller flera aspekter av social kompetens att tillämpas mer 

aktivt. Alla situationer är komplexa och kräver en utvärdering av vilka egenskaper 

som bör lyftas fram för ett skapande av ett så bra möte som möjligt. 

 

 

Bibliotekarieyrket och akademiseringen 

Bibliotekarieutbildningen är sedan 1993 akademiskt inriktad. Kåring Wagman 

presenterar olika perspektiv på bibliotekarieutbildningen och hur en yrkesroll ska-

pas. Frågan utifall yrkesidentitet och personlighet går att skiljas åt, lyfts fram. En 

traditionell uppfattning är att utbildningen ska ge yrkeskunskap och en professio-

nell identitet. Kritiken som har framförts säger att det inte räcker med en teoretisk 

kunskapsbas för att detta ska uppnås. Kritiken lägger en större tonvikt vid person-

lighetens inverkan på yrkesidentiteten. Det borde således utvecklas ett förhåll-

ningssätt mellan de professionella kraven och personligheten. De som tycker att 

utbildningen är för teoretisk tycker att den borde innehålla fler praktiska moment. 

                                                
186 Intervju 4, Ort B, 100209. 
187 Holm, U. (2009), s. 88. 
188 Holm, U. (2009), s. 102. 
189 Herlitz, G. (2007), s. 166 f. 
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De som uppskattar utbildningens teoretiska karaktär oroar sig istället för möjlig-

heten att få utlopp för de teoretiska kunskaperna i yrkesutövningen.190 I följande 

stycke presenterar vi vad våra intervjupersoner tycker om akademiseringen och 

dess påverkan på yrket. 

Intervjupersonerna associerar akademiseringen till utbildningens teoretiska 

karaktär och tycker att den borde innehålla mer praktik. Två intervjupersoner 

vinklar dock den teoretiska aspekten av utbildningen till någonting positivt. Anna 

tycker exempelvis att de teoretiska kunskaperna har hjälpt henne i sin yrkesutöv-

ning. Anna berättar att hon jobbat som biblioteksassistent i fyra år innan hon bör-

jade utbildningen. När hon sedan började på bibliotekarieutbildningen fick hon 

många aha-upplevelser.191 Vidare säger Anna: 

Men jag tror absolut att det är viktigt att ha en hög akademisk nivå. För jag tror att det har 
man igen, att det här med rutiner osv. på varje ställe det lär man sig. Men det här med att för-
stå hur databaser fungerar att förstå det här med bemötande på ett högre plan hjälper en i ens 
vardag.192

 

 

Anna menar att vardagliga rutiner i arbetet är lättare att lära sig på arbetsplatsen 

medan djupare kunskaper förvärvas under utbildningen.193 

Emma menar att hon under utbildningen inte förstod varför de läste de kurser 

de läste. Hon uttrycker det som att ”polletten har ramlat ner efterhand […] man 

kan se kopplingar sedan”.
194

  

Sammanfattande kan dock sägas att intervjupersonerna tycker att utbildningen 

ligger för långt ifrån verkligheten. Några intervjupersoner tycker visserligen inte 

att utbildningen är för teoretisk, snarare att den borde innehålla mer praktik. Maria 

anser att det på så sätt blir lättare att välja yrkesroll. Under praktiktiden får studen-

ten prova på att befinna sig i situationer som inte är direkt knutna till det man lär 

sig under utbildningen.195 Anders tycker att akademiseringen tjänar ett syfte som 

statushöjare av yrket men i relation till att förbättra verksamheten har akademise-

ringen gått för långt. Han tror dock att akademiseringen är nödvändig för yrket.196 

Peter säger att utbildningen innehåller: 

Väldigt mycket avancerad informationssökning, katalogisering och klassificering och allt det 
här som egentligen är en väldigt liten del av [vad] alla bibliotekarier jobbar [med] i praktiken, 
fast så är det ju med allting, skulle jag fått läsa om barnlitteratur så hade ju det varit relevant 

                                                
190 Kåring Wagman, A. (2008), s. 13 f. 
191 Intervju 1, Ort A, 100125. 
192 Intervju 1, Ort A, 100125. 
193 Intervju 1, Ort A, 100125. 
194 Intervju 6, Ort C, 100211. 
195 Intervju 5, Ort B, 100209. 
196 Intervju 3, Ort A, 100201. 
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för mig men för många andra hade det ju inte varit det som inte ska jobba med det, så det 
måste ju vara en väldigt diversifierad utbildning på något sätt.197 

 

Emma säger att utbildningen ibland fokuserade på fel saker. Hon tycker att för 

mycket tid och energi lades på att lära sig att bygga hemsidor och databaser. Ut-

bildningen i det stora hela ligger för långt från verkligheten. Emma anser också att 

bibliotekarieyrket i högre grad är ett tjänsteyrke än vad man kanske förstår under 

utbildningen. Yrket handlar också om bokuppsättning och att bära böcker.198 

Frågan om hur intervjupersonerna upplever att akademiseringen påverkat eller 

kommer att påverka yrket ger olika svar. Anna tror att biblioteken har fått bättre 

bibliotekarier.199 Sara tycker inte att akademiseringen har påverkat bibliotekarieyr-

ket. Hon menar att de nyutexaminerade från bibliotekarieutbildningen skulle kun-

na tillföra mycket till verksamheten. De nyutexaminerande har möjlighet att 

komma med en ny syn på verksamheten så att den kan utvecklas. Enligt Sara blir 

det ofta inte så.200 

Anders tycker att akademiseringen påverkar bibliotekarieyrket genom att ge 

yrket en högre status. Han anser dock inte att akademiseringen förbättrar verk-

samheten.201  

Peter berättar om problematiken som finns mellan bibliotekarier och den atti-

tyd som kan finnas gentemot den akademiska utbildningen. Han tar upp att det 

finns en ängslighet från bibliotekariens sida att göra fel. Det kan finnas en attityd 

att man som högutbildad akademiker inte får göra några misstag.202 

[...]betoningen på att man ska vara någon slags informationsexpert som det iallafall (otydligt 
band) litteraturen vi läste, lite problematisk tycker jag för det kanske gör det lite svårare att 
blotta sina luckor och då lär jag mig ju inte mer heller, så det kan jag tycka till viss del är lite 
problematiskt.203  

 

Maria anser att akademiseringen kan leda till att utbildningen hamnar för långt 

från verkligheten. Hon baserar detta på erfarenheter från anställningsintervjuer 

med nyutexaminerade bibliotekarier men säger samtidigt att hon är osäker på hur 

utbildningen ser ut idag.204 

Emma menar att akademiseringen kan innebära en osäkerhet hos den grupp 

bibliotekarier som utbildat sig innan akademiseringen. Osäkerheten kan bygga på 

                                                
197 Intervju 4, Ort B, 100209. 
198 Intervju 6, Ort C, 100211. 
199 Intervju 1, Ort A, 100125. 
200 Intervju 2, Ort C, 100127. 
201 Intervju 3, Ort A, 100201. 
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frågor som rör vad de nyutexaminerade får lära sig som är annorlunda. Samtidigt 

menar hon att osäkerheten också kan förklaras av generationsskillnader.205 

 

Analys av bibliotekarieyrket och akademiseringen 

Enligt Selander kan akademiseringen av vissa yrken vara ett försök att höja dess 

status. Utbildningen förankras således till en vetenskaplig grund.206 Vi anser att det 

borde finnas fler fördelar med en akademisering än att höja ett yrkes status och det 

kan därför vara intressant att titta lite närmare på hur en teoretisk utbildning på-

verkar människans sätt att tänka och vara.  

I Gill Croonas avhandling om lärande av bemötande i professionsutbildning 

noteras en skillnad i hur de som arbetat länge inom vården betonar utbildningens 

teoretiska delar som viktiga. De som inte arbetat länge i branschen ser istället de 

praktiska delarna av utbildningen som viktiga.
207

 

Ulla Holm har genom observationer av personal inom vårdyrken noterat att de 

med lägre utbildning hade svårare för att visa empati och agera professionellt, 

medan läkare eller de med högre utbildning lättare hanterade samma situation. Det 

blir lättare för dem med högre utbildning att lyckas upprätthålla en professionell 

identitet vilket i sin tur underlättar hög prioritet av klienten utan att förlora presti-

ge och självkänsla. Holm tror att detta beror på att en längre utbildning ökar med-

vetenheten om vad ett professionellt förhållningssätt innebär.
208  

Vidare menar Holm att det som krävs för att ge sig i kast med en lång utbild-

ning är tid, ansträngning, koncentration och ekonomiska uppoffringar vilket krä-

ver vissa personliga egenskaper. För vårdutbildningen kan egenskaper som starkt 

intresse för humanistiska värden och människokontakt, uthållighet och förmåga 

till empati vara sådana personliga egenskaper som de som söker sig till en längre 

utbildning har.
209 

Holm upptäckte också att de assistenter hon intervjuat som hade lägre utbild-

ning ofta var negativt inställda till längre utbildningar. De menade att den vikti-

gaste kunskapen kan tillgodoses genom praktik. Det är en attityd som förnekar 

möjligheten till utveckling hos individen. Holm förklarar attityden som en osäker-

het i yrkesrollen eller en rädsla eller ointresse för fördjupning av självkännedom 

och människokunskap.
210

 I vår undersökning är intervjupersonerna relativt sam-

stämmigt emot biblioteksutbildningens teoretiska karaktär. Vissa menar att den 

bör innehålla mer praktik och några tycker att det teoretiska tar för mycket plats. I 

enlighet med det Ulla Holms undersökning visar har våra intervjupersoner upp-

                                                
205 Intervju 6, Ort C, 100211. 
206 Selander, S. (1989), s. 113. 
207 Croona, G. (2003), s. 112. 
208 Holm, U. (2009), s. 190. 
209 Holm, U. (2009), s. 191. 
210 Holm, U. (2009), s. 191.  
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fattningen att praktiska kunskaper är viktigare än teoretiska eller att det åtminsto-

ne borde införas mer praktiska inslag i utbildningen. Det som skiljer sig i detta fall 

är att det inte går att spåra den attityden till låg utbildningsnivå. Våra intervjuper-

soner har samma utbildning med skillnaden att vissa läste den innan akademise-

ringen ägde rum. Akademiseringen kan vara en konsekvens som påverkat utbild-

ningens karaktär. 

Våra intervjupersoner har även olika lång yrkeserfarenhet men trots detta är 

de alltså samstämmiga i frågan. Om det enligt Holms undersökning är så att en 

skeptisk attityd gentemot lång teoretisk utbildning innebär en syn på människan 

som oförmögen att utvecklas eller förbättra sin förmåga till självkännedom kan 

intervjupersonernas svar vara att betrakta som olyckliga. 

 

 

Benämning av biblioteksanvändare 

 

Liksom bibliotekarieyrket har genomgått förändringar har även synen på bibliote-

kets användare ändrats genom tiderna. Användaren är enligt Sundström mer insatt 

idag i informationssystem och informationssökning på Internet än tidigare. Detta 

ändrar förutsättningen för hur bibliotekarien bör förhålla sig gentemot sina använ-

dare. Användaren är oftast mer insatt i ämnet som efterfrågas än bibliotekarien 

själv.211 I samspel med bibliotekariens utvecklade yrkesroll och användares för-

ändrade roll på biblioteket har det uppstått många olika benämningar för använda-

ren. 

Nedan presenteras hur våra intervjupersoner anser bibliotekets användare bör 

benämnas. 

På Bibliotek A och B har man beslutat att kalla biblioteksanvändare för kun-

der. På Bibliotek C kallas biblioteksanvändare för besökare. Några av intervjuper-

sonerna anser att ordet kund är för kommersiellt och inte förenligt med biblioteks-

verksamheten och att låntagare känns som ett bättre ord. På det tredje biblioteket 

där ordet besökare används menar intervjupersonerna att det är ett bättre ord än 

låntagare då alla inte kommer till biblioteket för att låna.  

Peter anser att benämningen kund medför större fokus på biblioteksanvända-

res rätt att ställa krav, vilket är positivt. Peter tycker dock att begreppet kund kan 

vara lite knepigt då han kan tycka att det är kommunen som är bibliotekets kund. 

Det är den som köper bibliotekets tjänster. När Peter tänker på ordet kund associe-

rar han det till någon som betalar för en den tjänst som används. Så fungerar det 
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inte för biblioteksanvändare då de betalar tjänsterna som biblioteket tillhandahål-

ler genom skatten. Peter känner därför att benämningen kund är lite missvisande 

men tycker samtidigt att det inte finns något bättre namn att använda. Låntagare 

känns föråldrat och det är inte heller alla som lånar när de besöker biblioteket. 

Användare låter som att det handlar om någon som använder ett system och känns 

därmed för tekniskt. Besökare signalerar att det är biblioteket som äger lokalen 

och att de som kommer till biblioteket bara är gäster.212 

 

Analys av benämning av biblioteksanvändare 

Våra intervjupersoner kallar biblioteksanvändarna för antingen kund eller besöka-

re. Vissa säger att de ofta faller tillbaka till ordet låntagare då det tidigare har varit 

det mest använda ordet för användare. Vilket ord biblioteken bestämmer sig för 

att använda om sina biblioteksanvändare säger något om synen på vilka de är och 

vad de gör. Enligt Sundström finns orden besökare, användare, låntagare, brukare 

som mest förekommande på folkbiblioteken. Benämningarna medborgare eller 

invånare kan förekomma i de sammanhang då samhällsperspektivet betonas. Be-

nämningarna kund eller gäst härstammar från den kommersiella världen. Sund-

ström själv använder ordet kund eftersom hon tycker att det betecknar någon som 

kan ställa krav och är med och finansierar verksamheten. Ordet hänvisar till rätten 

att få god kvalitet för skattepengarna.
213

  

För att en organisation ska kunna lyckas med att arbeta serviceinriktat krävs 

det enligt Grönroos att hela organisationen är delaktig i arbetsprocessen vilket är 

ett förändringsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Det måste finnas förut-

sättningar för att kunna ge god service.214 Det är viktigt att skapa en god service-

kultur som speglar organisationens värderingar.215  En viktig del i detta arbete bor-

de därför vara att komma fram till en gemensam syn på hur biblioteket ser på an-

vändare och där alla förstår de värderingar som står bakom namnvalet. 

 

 

Vad innebär bemötande på bibliotek? 

 

Som vi tidigare nämnt finns det begränsad forskning om bemötande på bibliotek. 

Vi har i vår undersökning av tidigare forskning därför breddat vårt fält till bemö-

                                                
212 Intervju 4, Ort B, 100209. 
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tande inom vården och offentlig verksamhet i allmänhet. Psykologen, psykotera-

peuten och docenten i pedagogik Ulla Holm menar att ett professionellt bemötan-

de kräver mer än att vara tillmötesgående och snäll. Inom vården betyder ett pro-

fessionellt bemötande att den professionelle har den utbildning som krävs för sitt 

yrkesutövande, har förbundit sig med yrkesetiska riktlinjer och kan ställas till 

svars för sina felsteg. Det finns alltså en stor skillnad mellan en amatör och en 

professionell.216 Enligt författaren Katarina Weiner Thordarson handlar bemötande 

främst om hur man beter sig mot andra. Det handlar om förmågan att kunna få till 

ett bra möte tillsammans med människor av alla personlighetstyper.217  

Nedan ska vi redovisa vad våra intervjupersoner anser att bemötande är och 

vilka faktorer de tycker påverkar det dagliga arbetet som bibliotekarie.  

 

Definition av begreppet bemötande 

Gemensamt för flertalet av intervjupersonerna är att de ser bemötande som ett 

möte mellan människor. Anna definierar bemötande på följande sätt:  

Ja det handlar ju om mötet. Man kan väl säga så här att det handlar om hur två personer eller 
flera upplever mötet. Känslan står ju i centrum, det är därför svårt att mäta eftersom det är nå-
got som bygger på känslor. Men sen kan man ju utifrån det skapa listor av olika slag på saker. 
Check up-listor för vad som kan anses vara ett gott möte. Det handlar ändå om mötet. Och det 
behöver inte bara vara mellan personer det handlar också om möte med lokalen. 218  

 

Hon lyfter både fram mötet mellan personer och det materiella mötet mellan an-

vändaren och lokalen. 

Peter definierar bemötande som ett möte mellan två människor där det är vik-

tigt att användaren blir sedd och känner sig välkommen.219  Maria ser bemötande 

som två steg där det först gäller att förstå om användaren vill ha hjälp eller klarar 

sig själv. Sedan kommer steg två då bibliotekarien väljer att agera utifrån detta 

genom att antingen ta kontakt eller att avvakta.220  

Även Anders ser att bemötandet inte bara behöver vara ett möte mellan per-

soner utan delar upp bemötandet i två kategorier. De utgörs av ett materiellt be-

mötande och ett personligt bemötande, det senare ses som det viktigaste.221  

Emma beskriver bemötande som ett förhållningssätt för att möta alla biblio-

teksanvändare på bästa sätt.  Sara hade svårt att definiera ordet bemötande.222 

                                                
216 Holm, U. (2009), s. 10. 
217 Weiner Thordarson, K. (2009), s. 7. 
218 Intervju 1, Ort A, 100125. 
219 Intervju 4, Ort B, 100209 
220 Intervju 5, Ort B, 100209 
221 Intervju 3, Ort A, 100201 
222 Intervju 6, Ort C, 100211. 
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Analys av definition av begreppet bemötande 

Vad ordet bemötande betyder verkar inte helt självklart för våra intervjupersoner. 

Sundström menar att många associerar bemötande med hantering av klagomål. 

Hon anser att det inte räcker med enbart hantering av klagomål för att uppnå ett 

gott bemötande på längre sikt. Bemötande borde lyftas fram mer tydligt och prio-

riteras högre inom verksamheten.
223

 Vidare menar Sundström att ordet bemötande 

kan tolkas på olika sätt beroende på vilket sammanhang det gäller. På biblioteket 

handlar det om ett möte mellan en professionell yrkesutövare och en privatperson 

på en social arena. Det handlar alltså om ett bemötande som skiljer sig från mötet 

mellan två privatpersoner. Bemötande kan vara antingen attityd eller beteende 

enligt Sundström, men bemötande kan också ses som både attityd och beteende 

genom att beteendet grundar sig i en viss attityd. Således kan attityden i en viss 

fråga ändras vilket i sin tur kan påverka beteendet.
224

 Om bibliotekarien har en väl 

definierad förståelse av vad bemötande är kan det också säga någonting om hur 

han/hon ser på förmågan att ändra sitt eget och andras attityd och beteende på 

arbetsplatsen.  

Några intervjupersoner tar upp mötet med lokalen som något som också är en 

form av bemötande. Sundström skriver att mötet med biblioteket sker redan på 

utsidan och följs sedan av insidans utseende. Aspekter som är viktiga är skyltning, 

möblering, belysning, buller och luftens kvalitet.
225

 

 

 

Vad ett bra bemötande är och hur det kan uppnås 

Vi har sett att bemötande är ett komplext begrepp som kan associeras till både 

beteende och attityd men också till yttre faktorer som lokalens utformning och 

miljöns kvalitet. Det kan därför tänkas uppstå olika kännetecken för vad ett bra 

bemötande är och vilka strategier som krävs för att uppnå ett bra bemötande. Ned-

an presenteras vad våra intervjupersoner anser om bra bemötande och hur det kan 

uppnås. 

Den dominerande åsikten om vad som kännetecknar ett bra bemötande är att 

alla biblioteksanvändare ska känna sig välkomna och känna sig sedda. Det är även 

viktigt att lyssna på besökarna. Peter menar att ett bra bemötande kännetecknas 

av: 
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[...]att man blir sedd, att man känner sig välkommen, att det är lätt att uttrycka sitt informa-
tionsbehov, eller vilka frågor man har med sig. Att man känner att man inte behöver ha en 
färdigformulerad fråga med rätt söktermer eller sådär utan att man kan få treva sig fram eller 
börja väldigt öppet, att man känner att man blir lyssnad på och respekterad oavsett vad man 
har för bakgrund eller hur man ser ut eller hur man pratar eller sådär.

226
  

 

Maria som arbetar på samma bibliotek som Peter menar att ett bra bemötande 

kännetecknas av att ”ha en känsla för att varje möte är unikt”.
227

 Det kännetecknas 

vidare av att kunna läsa mellan raderna, tolka kroppsspråk och att analysera det 

som biblioteksanvändaren säger.228 Anders delar upp bemötandet i två delar. Det 

består dels av ett personligt bemötande och av ett materiellt bemötande. Med det 

materiella bemötandet avses mötet mellan biblioteksanvändaren och lokalen dvs. 

den fysiska miljön.229 Även Anna som arbetar inom samma organisation som An-

ders ser att bemötandet består av mötet med miljön. De anser dock att det person-

liga mötet är det viktigaste. Anders förklarar det materiella mötet på följande sätt:  

Det är först den materiella aspekten. Att när man kommer in ska det första intrycket vara nå-
got positivt materiellt. Du kanske kommer in i någon typ av entré innan du ser någon personal 
överhuvudtaget. Då ska den entrén se juste ut. Det ska inte vara skräpigt. Det ska inte ligga 
foldrar från 2008 där och det ska inte vara för mycket material heller. Oftast i entréer så kan 
det, vet du, vara anslagstavlor och ligga lite foldrar från Stadsteatern eller vad som helst.230  

 

Ett bra bemötande innebär enligt en av intervjupersonerna att det också är viktigt 

att biblioteksanvändare vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Flera av intervju-

personerna nämner att det måste vara ett lagom bemötande och att bibliotekarien 

inte heller ska gå till överdrift och vara övertrevlig. En annan åsikt som fram-

kommer vid flera av intervjuerna är att ett bra bemötande kännetecknas av ett per-

sonligt bemötande och att det därför är viktigt att våga vara personlig.  

Emma menar att ett bra bemötande består av att användaren får den service 

som efterfrågas.231 Sara som också arbetar på samma bibliotek som Emma menar 

att ett bra bemötande är att som bibliotekarie se till att skapa en miljö som under-

lättar för användaren att ställa sina frågor.232  

För att uppnå ett bra bemötande krävs enligt Anna att biblioteket analyserar 

sina rutiner, miljö och attityden hos bibliotekarierna. Biblioteket måste fråga sig 

varför de gör på ett visst sätt. Det kan annars lätt bli att arbetsuppgifter mm utförs 

utan någon förståelse för varför man gör på ett visst sätt. Genom att analysera ru-
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tiner kan biblioteket upprätta checklistor som kan vara ett verktyg för att uppnå ett 

bra bemötande. Det är också viktigt att analysera de kvalitetsmätningar som görs 

för att förbättra verksamheten. Vidare menar Anna att en förutsättning för att kun-

na skapa en bra attityd till bemötande är att personalen förstår vad bemötande är. 

Det kan göras genom att arbeta med bemötandefrågor i en arbetsgrupp. De perso-

ner som känner att de inte har en bemötandekompetens måste få utbildning i det. 

En annan viktig del är att definiera yrkesrollen och vad den innebär. Anna menar 

att vi alla är olika och har olika egenskaper men att det är viktigt att förstå att per-

sonliga egenskaper inte ska påverka den professionella rollen. Därför krävs det att 

de anställda förstår vad bibliotekarierollen innebär och vad som krävs av den en-

skilda bibliotekarien.233 Annas kollega Anders tror däremot inte att det går att för-

ändra personer helt och hållet men att det är viktigt att prata om dessa frågor för 

att kunna förändra personer till den del som det är möjligt.234 

Maria menar att tolkning av kroppsspråk är av stor betydelse för att uppnå ett 

bra bemötande. Vidare är det viktigt att var lyhörd, se varje möte som unikt och 

vara personlig. Om bibliotekarien får en svår fråga som han/hon inte kan besvara 

måste bibliotekarien vara ärlig och ta hjälp av kundens kunskaper eller be en kol-

lega om hjälp. Ett annat alternativ är att be att få återkomma för att få möjlighet 

att sätta sig in i ämnet.235 Peter som arbetar på samma bibliotek tror att det är vik-

tigt att vara trygg i sig själv och på arbetsplatsen för att kunna ge ett bra bemötan-

de. Det är också viktigt att bibliotekarien har tillräckliga kunskaper och behärskar 

de rutiner som finns. För att uppnå ett bra bemötande måste det råda ett öppet ar-

betsklimat där personalen vågar vända sig till sina arbetskollegor för att be om 

hjälp.236 

Sara tror att man måste prata om bemötande på arbetsplatsen och lyfta fram 

de bemötandefrågor som uppkommer på en arbetsplats. Det är vikigt att våga tala 

om situationer där man kanske inte lyckats med ett professionellt bemötande. Sara 

menar att bemötande inte ska göras till en alltför stor sak utan att det är något som 

kan diskuteras på en kafferast. Det viktiga är att alla vågar ta upp egna exempel 

där något gått snett och att personalen på så sätt kan lära av varandra.237  

Emma anser att det centrala är att vara lyhörd. Genom att skapa en insikt hos 

personalen att biblioteket är till för biblioteksanvändare kan ett bra bemötande 

uppnås. Hon anser även att personalen behöver utbildning om olika funktionsned-

sättningar för att kunna bemöta dessa grupper på ett bra sätt. 238 

 

                                                
233 Intervju 1, Ort A, 100125. 
234 Intervju 3, Ort A, 100201. 
235 Intervju 5, Ort B, 100209. 
236 Intervju 4, Ort B, 100209. 
237 Intervju 2, Ort C, 100127. 
238 Intervju 6, Ort C, 100211. 
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Analys av vad ett bra bemötande är och hur det kan uppnås 

Våra intervjupersoner lyfter fram olika konkreta förslag på vad ett bra bemötande 

är. Katarina Weiner Thordarson ger exempel på frågor som hon menar att kunden 

indirekt ställer till den professionella i mötet. Dessa frågor bör genom språk och 

gester bekräftas av den professionelle för att skapa ett bra möte. Nedan följer ett 

utdrag av dessa frågor: 

 Förstår du mig? 

 Lägger du märke till mig och mina behov? 

 Lyssnar du på mig? 

 Bryr du dig om mig? 

 Är jag en viktig person för dig? 

 Verkar jag obegåvad? 

 Kan jag lita på dig?
239

 

 

Weiner Thordarson menar att all god kontakt med kunden bygger på bekräftelse 

av dessa frågor. Att ge ett gott bemötande är en process som kräver kreativ pro-

blemlösning och en förmåga att anpassa sig till olika situationer. Hon menar att 

det är en konst att bemöta människor professionellt trots att andra inte bemöter en 

på samma sätt tillbaka.
240

  

Flera av intervjupersonerna menar att det är viktigt att se och bekräfta använ-

daren för att uppnå ett bra bemötande. För att bekräfta användaren kan det därför 

vara bra att vara medveten om att personer bär ovanstående frågor inom sig och 

på så sätt lättare kunna bekräfta användaren.  

Intervjupersonerna tar upp att det är viktigt att se varje möte som unikt. Det 

ställer krav på bibliotekarien att ha en förmåga att kunna hantera olika personlig-

hetstyper, vara lyhörd och ha en förmåga att kunna läsa av användaren. Bibliote-

karien måste vara flexibel för att hitta lösningar på de problem som kan tänkas 

uppstå. En av intervjupersonerna menar att för att kunna uppnå ett bra bemötande 

måste biblioteket analysera rutiner, attityder och arbetssätt.  

Kåring Wagmans forskningsöversikt visar att ett tillgodogörande av profes-

sionellt handlande är att visa för bibliotekets användare att bibliotekarierna är en 

yrkesgrupp som agerar efter en professions handlings– och tankemönster. Det är 
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 66 

på detta sätt som en yrkesidentitet skapas enligt Kåring Wagman.241 Att vidta åt-

gärder förutsätter en översyn av verksamheten så som den ser ut idag.  

Odd Harald Røkenes skriver i sin bok om kommunikation och relationer i ar-

bete med människor att det är viktigt att reflektera över sin arbetssituation. Att 

kunna möta situationer och reflektera eller prata om dem är kompletterande och 

berikande former av kompetenser. Dessa är nödvändiga för att en professionell 

yrkesutövare ska kunna göra ett bra jobb. Han beskriver att vi kan reflektera över 

vilka bakomliggande normer, strategier och teorier som ligger till grund för ett 

handlingsmönster i en viss situation. Vidare menar Røkenes att den professionelle 

kan bli uppmärksam på sitt eget känslomässiga register. I vetskap om hur de per-

sonliga reaktionerna yttrar sig kan den professionella påverka dessa när väl situa-

tionen uppkommer. På så sätt går det att uppmärksamma sitt handlingsmönster 

och sitt sätt att reagera. Individen kan då bli medveten om hur han/hon brukar 

reagera och kan se till att förhindra ett oönskat beteende.
242

 I och med detta kan 

den professionelle undvika att exempelvis bli för privat eller utagera sina egna 

känslor i mötet med användaren. Det blir en förebyggande strategi. 

Jürgen Habermas beskriver i och med sin kommunikativa handlingsmodell 

hur individen medvetet kan välja att använda språket på ett visst sätt för att uppnå 

vissa mål. Det bygger således på en medvetenhet hos individen av hur språket 

påverkar en annan människa.243 Hela tanken på att dela in det mänskliga handlan-

det i modeller kan vara ett försök att förstå och utifrån det, förändra handlandet, 

enligt Engdahl.244 

En förståelse för att mötet med biblioteksanvändaren inte enbart handlar om 

att ge information utan också om hur den ges kan vara positivt för bemötandet. 

Enligt Habermas teori ligger tyngden lika mycket på innehållet i det som sägs som 

hur det sägs och i vilken kontext.245 

Røkenes menar att människor med en hög medvetenhet om sitt sätt att vara är 

mer övertygande i sitt sätt att framföra information. De är även bättre på att ut-

trycka sina känslomässiga tillstånd med hjälp av rösten och minspel.
246

 Våra in-

tervjupersoner nämner egenskaper som att vara lyhörd, kunna tolka kroppsspråk, 

vara personlig och vara trygg i sig själv för att uppnå ett bra bemötande. Det krävs 

alltså att individen har en väldefinierad yrkesidentitet och en hög medvetenhet om 

sina egna handlingsmönster och känsloregister.  

Sättet man beter sig kan ses som ett uttryck för de normer och värderingar 

som skapas i samhället. Det normativa handlandet som Habermas beskriver är ett 
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uttryck för detta. Individen står inte ensam utan handlar i en kontext med andra 

medmänniskor som tillsammans skapar dessa normer.247 Med detta synsätt blir det 

tydligt att det inte är så enkelt att ändra på sitt eget beteende eftersom det kan lig-

ga dolt bakom värderingar i samhället som uppfattas som självklara.  

För att belysa bemötande på ett organisatoriskt plan tillämpar vi Grönroos teo-

ri om service management. Bemötande är en del av en verksamhets service och 

hur tjänster utförs. Det finns enligt Grönroos flera orsaker till varför en offentlig 

verksamhet bör förbättra sin service. Det handlar inte om att le och vara vänligare 

mot användare utan om att uppnå en effektivare verksamhet.  Enligt Grönroos 

finns det tre olika anledningar till varför en offentlig verksamhet ska bli service-

orienterad. För det första leder bättre service till en effektivare verksamhet. Det 

betyder att arbetssättet ses över och onödiga rutiner förbättras eller tas bort. För 

det andra har medborgare rätt till god service och för det tredje mår personalen 

bättre av en bra arbetsmiljö där god service kan ges.248 Detta synsätt borde även 

kunna vara tillämpbart när det gäller biblioteksverksamheter. 

Enligt Grönroos kan en tjänst bestå av två delar: en teknisk del och en funk-

tionell del. Den tekniska delen utgörs av själva tjänsten och den funktionella delen 

består av hur tjänsten utförs. När det gäller den funktionella delen handlar det 

bland annat om attityd, miljö, bemötande av personalen, och vilket sätt som in-

formation ges på. För att kvalitetsupplevelsen ska bli bra för användaren krävs att 

den tekniska delen alltid upplevs som bra. Den funktionella delen är mer subjektiv 

än den tekniska. Här kommer själva bemötandet in. För att totalupplevelsen ska 

vara positiv krävs det att användaren upplever både den tekniska och den funktio-

nella delen av en tjänst som positiv.249  

Enligt Grönroos sätt att se på kvalitetsupplevelsen av en tjänst är det således 

viktigt att själva tjänsten är av hög kvalitet. Det kan exempelvis handla om kun-

skapsnivån hos bibliotekarien. Det är sedan viktigt att utförandet är bra dvs. ex-

empelvis bemötandet. Våra intervjupersoner nämner att det är viktigt att behärska 

sitt yrke. Det har enligt Grönroos betydelse för kvalitetsupplevelsen. 

Den fysiska miljön ingår också i den funktionella delen av en tjänsteupplevel-

se. Denna aspekt är något som även våra intervjupersoner tog upp under intervju-

erna. Det är viktigt att tänka på hur biblioteksanvändare uppfattar den fysiska mil-

jön. Om den tilltalar biblioteksanvändare påverkar det också kvalitetsupplevelsen 

av tjänsten.  

En tjänst består av olika aktiviteter och det går inte att se exempelvis ett bibli-

oteksbesök som en enda aktivitet. Tjänsten kan omfatta att stå i kö till informa-

tionsdisken, möta personalen i informationsdisken, köa till bibliotekarien och 
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möta bibliotekarien.250 Det kan vara bra att analysera vad en tjänst består av och 

vilka tjänsteaktiviteter som biblioteksanvändare möter på biblioteket för att lättare 

kunna identifiera eventuella förbättringsområden. 

Som vi tidigare beskrivit menar Grönroos att en organisations image påverkar 

kvalitetsupplevelsen. Detta betyder att om en användare med en negativ bild av 

verksamheten upplever en negativ situation kommer användarens negativa bild att 

förstärkas. Har personen istället en positiv bild av verksamheten kommer positiva 

situationer att förstärka personens positiva bild.251 Det är därför vikigt för bibliote-

ket att skapa en positiv organisationsprofil eller image då det påverkar hur använ-

dare ser på biblioteket. 

Intervjupersonerna nämner att biblioteken bör analysera verksamheten för att 

uppnå ett bra bemötande. Enligt Grönroos är det viktigt med analys av hela verk-

samheten för att skapa en serviceorienterad organisation. Det krävs att ledningen 

och medarbetarna förstår sin roll i verksamheten för att organisationen ska lyckas 

bli serviceorienterad. Det går därför inte att bli serviceinriktad bara genom att bör-

ja med att utbilda personalen som möter kunderna.252 I enighet med Grönroos är 

det därför viktigt att biblioteken börjar en förändringsprocess med en analys av 

verksamheten. Denna process bör genomsyra hela verksamheten.  

Det framkommer hur viktigt det är att biblioteket skapar värderingar som sät-

ter användaren i centrum och som förmedlar att verksamheten är till för dem. För 

att lyckas med en serviceorientering måste det finnas en organisationskultur som 

är förenlig med god service, menar Grönroos.253 Det betyder att det måste finnas 

värderingar på biblioteket som är förenliga med god service och därmed också ett 

bra bemötande. För att skapa en servicekultur krävs ofta en förändring i hela or-

ganisationskulturen.  Detta arbete kan enligt Grönroos delas in i fyra kategorier. 

Den första kategorin utgörs av strategimässiga förutsättningar som skapas genom 

en vilja hos ledningen att skapa en mer serviceinriktad verksamhet. Detta kan ske 

genom den personalpolitik som förs och genom att se till att servicearbete premie-

ras. Här är det viktigt att se till att samtliga har kommunikations och servicekom-

petens.  

Den andra kategorin utgörs av organisatoriska förutsättningar där organisatio-

nen i sig kan utgöra ett hinder för att skapa en servicekultur. En organisations-

struktur som är komplicerad innebär att det är svårare att ge god service. Här 

handlar det om att se över arbetssätt och rutiner. Enligt Grönroos är fungerande 

och förenklade rutiner en viktig del i en serviceorientering.254 I vår intervjuunder-
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sökning framhålls hur viktigt det är med fungerande rutiner för att uppnå ett bra 

bemötande.  

Den tredje kategorin handlar om lednings- eller managementförutsättningar. 

För att en organisation ska lyckas med att skapa en god servicekultur krävs det att 

alla chefer är delaktiga i processen.  

Den fjärde kategorin kunskaps och attitydförutsättningar ser kunskap som en 

central aspekt. Grönroos delar upp utbildningen i tre olika delar för att kunna på-

verka personalens attityder. Den första delen handlar om att få personalen att få en 

helhetsförståelse för hur en serviceorganisation fungerar. Den andra delen är ut-

bildning i hur de enskilda arbetsuppgifterna ska utföras.255 Det framkom under 

intervjuerna att det är viktigt att vara säker i sin roll för att kunna ge ett bra bemö-

tande. Det borde därför vara viktigt att få utbildning i hur arbetsuppgifterna ska 

utföras för att åstadkomma detta. Den tredje delen är utbildning av personalens 

service och kommunikationsförmåga. Enligt Grönroos är det möjligt att genom 

kunskap skapa en positivare attityd.256 Intervjupersonerna menar att ett bra bemö-

tande är en attitydfråga. Grönroos visar att attityder kan påverkas av kunskap. 

Genom kunskap kan därför en mer positiv attityd till bemötande och servicearbete 

uppnås. 

Sanningens ögonblick visar hur snabbt en användare skapar sig en bild av en 

organisation och dess tjänster.257 För biblioteksanvändare kan det handla om det 

första mötet och upplevelsen av lokalen. I och med att sanningens ögonblick bara 

varar ett ögonblick är det första intrycket viktigt.   

Sanningens ögonblick består inte av ett enda sanningens ögonblick utan av 

flera.258 Dessa sanningars ögonblick kan för en biblioteksanvändare bestå av huru-

vida användaren upplever att det finns tydlig information som exempelvis skylt-

ning.  Andra exempel på viktiga sanningens ögonblick kan vara om det finns per-

sonal att vända sig till, om det är svårt eller lätt att identifiera personalen samt 

själva mötet med personalen. Genom att identifiera sanningens ögonblick får bib-

lioteket bättre möjlighet att visa användare vad biblioteket har att erbjuda. För en 

biblioteksanvändare som inte hittar personal att fråga uppstår ett negativt sannin-

ges ögonblick. Oavsett om det beror på att det är svårt att identifiera personalen 

som arbetar på biblioteket eller att det inte finns någon personal tillgänglig inne-

bär det att användaren uppfattar att verksamheten inte kan erbjuda det som använ-

daren efterfrågar. 

Biblioteksanvändare på folkbibliotek består av många olika grupper som 

barnfamiljer, funktionshindrade, biblioteksanvändare med ett annat modersmål, 

ungdomar, pensionärer etc. Alla dessa grupper har olika behov. Enligt Grönroos 
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kan det vara bra att dela upp användare av en tjänst i olika grupper utifrån behov, 

och på så sätt möta dessa grupper på bästa sätt. Genom att dela upp användare i 

delvis homogena grupper får biblioteket möjlighet att analysera servicen utifrån 

deras behov.259 Intervjupersonerna anser också att det är viktigt att inte bemöta alla 

på samma sätt. En intervjuperson nämnde att det vore bra med utbildning om 

funktionshinder för att kunna ge ett bättre bemötande. Genom att dela upp biblio-

teksanvändare i olika segment finns det således möjlighet för biblioteken att be-

möta dessa grupper utifrån gruppens specifika behov.  

Enligt en amerikansk undersökning där god tjänstekvalitet har undersökts, 

som beskrivits under tidigare teoriavsnitt, ses följande egenskaper som viktiga för 

en god tjänstekvalitet: tilltro till organisationen, sakkunskap hos personalen, pålit-

lighet, tjänstvillighet, tillgänglighet, vänlighet och artighet. Vidare är det viktigt 

att vara tillmötesgående, ha en kommunikationsförmåga så att personalen kan 

förklara vad tjänsten går ut på. Andra egenskaper handlar om att kunna använda 

ett användarvänligt språk, verka för säkerhet, ha förståelse för kundens önskemål 

och för materiella ting. En stor del av dessa egenskaper utgörs av hur tjänsten ut-

förs dvs. den funktionella delen av en tjänst.260 Undersökningen visar att bl.a. be-

mötande är viktigt för en god tjänstekvalitet. Sett ur ett biblioteks perspektiv bety-

der det att bemötandefrågor är viktiga för användarens totala kvalitetsupplevelse. 

Karin Sundström menar att bemötande är en av de främsta faktorerna när det gäll-

er tjänsters kvalitet.
261

Det betyder att bemötande är en central faktor när det gäller 

de tjänster som biblioteken tillhandahåller. Bemötande är därför något som bör 

prioriteras. 

 

 

 

Ett sämre bemötande och dess orsaker 

Vi har nu redogjort för vad som kan definieras som ett bra bemötande och hur ett 

bra bemötande kan uppnås. Nu ska vi titta närmare på vad ett sämre bemötande är 

och vad det kan finnas för orsaker till att det uppstår. Observationer Ulla Holm 

gjort av läkare har visat att även de mest professionella har gjort avsteg från sin 

professionella hållning några gånger. En bristande professionell hållning menar 

Holm är ett beteende hos den professionelle som inte gagnar klienten.262 Det kan 

då röra sig om att den professionelles beteende istället svarar mot de egna beho-

ven som att till exempel bli sedd, vara duktig eller att inneha makt och kontroll.263 
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I följande avsnitt presenteras vad våra intervjupersoner definierar som ett dåligt 

bemötande och vad det kan tänkas bero på. 

Ett dåligt bemötande kännetecknas av samtliga intervjupersoner som att inte 

bli sedd och som Maria utrycker på följande sätt: 

Att inte se personen är ett dåligt bemötande tycker jag, att inte registrera personen när denne 
kommer in i lokalen. Sedan är det ju så att man behöver slutföra ett arbetsmoment men att 
man då bekräftar att jag har sett dig med att jag måste förklara att jag måste avsluta det här 
innan jag kan ta din fråga, att man inte gör det då det är ett dåligt bemötande. Att fortsätta ett 
internt samtal, kollegor emellan, när det står någon, det är ju också att inte se personen, ja, ett 
dåligt bemötande är väl att inte bekräfta.264 

 

Förutom att inte uppmärksamma och bekräfta biblioteksanvändare nämns även 

några andra exempel på dåligt bemötande. Enligt Peter som arbetar på samma 

bibliotek som Maria kan ett dåligt bemötande grunda sig i en rädsla att inte kunna 

ge det rätta svaret. Peter menar att det ligger lite i bibliotekariekulturen att kunna 

svara rätt på frågor som ställs: 

Ja, alltså det kan säkert vara en massa olika saker beroende på vilka olika typer av bemötande 
man ger, men jag tror att ett stort problem som jag uppfattat här åtminstone är att det handlar 
om rädsla, tror jag, att man är rädd för att ge fel svar eller, för vad ens kollegor ska tycka eller 
sådär, en ängslighet, tror jag är ett problem. Jag tror att det är så på fler bibliotek, att det finns 
en, litegrann i bibliotekariekulturen sådär, att det är viktigt att kunna svara rätt liksom.265  

 

Enligt Anna är ett dåligt bemötande när användare inte vet vart de ska vända sig 

för att få hjälp på biblioteket dvs. otydlig skyltning eller osynlig personal. Det har 

skett en förändring på så sätt att personalen inte längre står bakom en disk på 

samma sätt som tidigare och då är frågan hur biblioteksanvändare ska kunna iden-

tifiera personal.  Det är en fråga som diskuterats på biblioteket.266  

Anders som arbetar inom samma organisation som Anna tar även upp det ma-

teriella mötet. En skräpig entré där det finns inaktuell information är ett exempel 

på dåligt bemötande.267 Sara menar att det är ett dåligt bemötande om fokus inte 

ligger på själva mötet.268 Emma som också arbetar på samma bibliotek som Sara 

menar att det är viktigt att tänka på sitt språk och vilken ton som används. Detta 

kan signalera ett dåligt bemötande.269 Flera av intervjupersonerna nämnde att det 

måste vara en lagom nivå på bemötande och att bibliotekarien inte går till över-

drift och är övertrevlig. 
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 Det framkommer att intervjupersonerna tror att det är bristande rutiner och en 

oklar arbetsorganisation med oklarhet över vem som gör vad som kan ligga bak-

om dåligt bemötande. Övriga orsaker är att bemötande inte lyfts fram som viktigt i 

organisationen och i de rutiner som finns. De menar att det kan förekomma per-

sonliga egenskaper hos personalen som inte går att påverka, stress, osäkerhet i 

yrkesrollen och värderingar där biblioteket inte ser sin uppgift som förmedlare av 

god service. 

 

Analys av ett sämre bemötande och dess orsaker 

Weiner Thordarson menar, som vi tidigare nämnt, att dagens kunder kan vara mer 

krävande. Detta har medfört att kunder idag är mer medvetna om sina rättigheter 

och att de är mer ifrågasättande.270 Detta bekräftades i intervjuerna och innebär 

alltså att det ställs högre krav på bibliotekarierna idag än tidigare.  

Ett sämre bemötande identifieras av våra intervjupersoner av att användare 

inte bekräftas. De flesta bär ett antal outtalade frågor inom sig som nästan alltid 

bekräftas vid goda möten. Det kan vara frågor som: Förstår du mig? Lägger du 

märke till mig och mina behov? Lyssnar du på mig?271 Ett sämre bemötande iden-

tifieras av intervjupersonerna som möten där dessa frågor inte bekräftas.  

Karin Sundström lyfter fram några konsekvenser av vad dåligt bemötande på 

biblioteket kan leda till. En av dem är att det blir ett slöseri av bibliotekets resurser 

eftersom dålig kvalitet i verksamheten begränsar biblioteksanvändaren från att 

använda dem. Det kan vara både ekonomiska och mänskliga resurser enligt Sund-

ström. En annan konsekvens är att värdet av biblioteket hos dess användare sjun-

ker vilket ger till resultat att förtroendet minskar. Sundström pekar till sist på att 

ett dåligt bemötande är odemokratiskt eftersom det står i vägen för den fria infor-

mationen på biblioteket.
272

 

Faktorer som påverkar samspelet mellan människor går att dra så långt som 

till personliga aspekter som bakgrund, uppväxtförhållanden, arv och miljö. Røke-

nes menar att personligheten hos en individ är relativt oföränderlig. Det är en unik 

sammansättning av egenskaper även om många drag kan kännas igen hos andra 

människor. Faktorer som kan påverka samspelet mellan människor kan vara ex-

empelvis ålder, kön, funktionshinder eller utseende. Det är viktigt att tänka på 

dessa faktorer och på personlighetens betydelse när man talar om relationer och 

relationskompetens. Den kompetensen är viktig för att en individ ska kunna för-

ändra negativa handlingsmönster.
273  

                                                
270 Weiner Thordarson, K. (2009), s. 7. 
271 Weiner Thordarson, K. (2009), s. 37. 
272 Sundström, K. (2009), s. 70. 
273 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 145. 
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När det gäller känslan av att inte vara tillräcklig i en situation då den profes-

sionella måste fråga en kollega, som intervjupersonerna beskriver, menar Røkenes 

att det kan vara viktigt att komma ihåg att den perfekta yrkesutövaren inte existe-

rar. Han menar att vara en människa med fel och brister är ett bra utgångsläge i 

kontakten med andra människor. Det är det allmänmänskliga och det faktum att vi 

inte är ofelbara som gör att vi kan upprätta och underhålla kontakten med andra 

människor. Dock menar Røkenes att vi kan sträva mot att utvecklas och bli bättre 

även om målet inte är, eller kan vara, att bli perfekta.
274

 Denna vetskap kan bidra 

till att den professionella yrkesutövaren inte behöver känna en press på att sitta 

inne med all kunskap och att allt ska klaras av på egen hand.  

Vidare är det enligt våra intervjupersoner viktigt att skapa en trygghet på ar-

betsplatsen genom att utveckla rutiner, arbetsorganisation och en tydlig arbetsför-

delning. Enligt Grönroos måste servicearbetet genomsyra hela organisationen för 

att den ska lyckas bli serviceorienterad.275 Intervjupersonerna tar upp stress och 

bristande rutiner som orsaker till ett sämre bemötande. Enligt Grönroos är servi-

cekulturen en viktig del i en organisations serviceinriktning. Det är viktigt att ska-

pa förutsättningar för att kunna utveckla en god servicekultur.  Dessa förutsätt-

ningar består av att utveckla arbetsrutiner och att förenkla de rutiner som finns. 

Det är också viktigt att förstå sin egen roll i verksamheten.276 En oklar arbetsorga-

nisation där personalen inte förstår sin egen roll, där personalen inte har möjlighet 

att arbeta självständigt, komplicerade rutiner eller bristande rutiner kan säkerligen 

medföra en sämre arbetsmiljö som leder till ett sämre bemötande. 

Intervjupersonerna nämner även att attityd kan vara en orsak till ett sämre 

bemötande. Enligt Grönroos krävs det kunskap för att kunna förändra attityder. 

Det krävs enligt Grönroos utbildning på flera plan för att uppnå en förändring.  

Enligt vad som framkommit under intervjuerna nämnde samtliga bibliotek att det 

förekom föreläsningar och kurser. Enligt Grönroos krävs mer omfattande utbild-

ningsinsatser och ett mer omfattande arbete som genomsyrar hela verksamheten. 

Utbildning bör handla om att ge personalen en förståelse för sin egen roll i verk-

samheten, om arbetsuppgifterna samt om kommunikation och service.277 Det räck-

er således inte att ge personalen en kurs i god service för att biblioteken långsik-

tigt ska lyckas med att ge god service. 

För att den totala tjänsteupplevelsen ska upplevas som bra krävs att både den 

tekniska och den funktionella delen av en tjänst upplevs som positiv av använda-

ren.278 Grönroos synsätt visar att god service handlar om mycket mer än ett vänligt 

uppträdande hos personalen. 
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276 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 74 ff. 
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Grönroos menar att det är viktigt att tänka på de olika sanningarnas ögonblick 

som användaren upplever och att dessa ska styras serviceinriktat. Det handlar om 

de ögonblick när organisationen visar vad den har att erbjuda kunden.279 Om ett 

bibliotek vill erbjuda sina användare en god service och ett bra bemötande är det 

viktigt att tänka igenom och analysera vad användare möter när de besöker ett 

bibliotek. En informationsdisk där personalen pratar med varandra istället för att 

notera att en ny besökare kommer in i lokalen innebär ett sanningens ögonblick 

där användaren inte ser att biblioteket erbjuder god service. 

 

Faktorer som kan påverka referenssituationen 

Vi har nu beskrivit hur ett bra respektive sämre bemötande på bibliotek identifie-

ras av intervjupersonerna. Vi har även redogjort för vad våra intervjupersoner 

anser att bibliotekarien kan göra för att uppnå ett bra bemötande. Vi har kommit 

in på vad det kan finnas för orsaker till ett sämre bemötande.  

Vi ska nu ta reda på vad våra intervjupersoner anser om vilka faktorer som 

kan påverka själva referenssituationen.  

Alla intervjupersoner upplevde att referenssituationen påverkades av biblio-

teksanvändarnas sinnestillstånd som exempelvis stress eller irritation. Flera av 

intervjupersonerna tar upp att de upplever att biblioteksanvändare har bråttom 

vilket också påverkar referenssituationen. Det kan påverka informationssökningen 

på så sätt att det inte finns tid att utreda frågan så mycket som de skulle önska. 

Anders som arbetar på Bibliotek A anser att biblioteksanvändarens sinnestillstånd 

påverkar informationssökningen/referenssituationen:  

[...] Ja det gör det nog för många även för mig. Men ett professionellt bemötande ska ju inne-
bära att du förstår att det inte handlar om dig utan att det handlar om den personen men det är 
lättare sagt än gjort.280  

 

Anders berättar vidare att det inte går att bli någon servicerobot. Det är viktigt att 

ha rätt till sina känslor och sin reaktion. Det gäller dock att agera professionellt 

oberoende sina egna personliga åsikter om biblioteksanvändare.281  
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Analys av faktorer som kan påverka referenssituationen 

Det finns många faktorer som påverkar referenssituationen eller möten mellan 

biblioteksanvändaren och bibliotekarien. Intervjupersonerna nämner faktorer som 

stress och irritation som faktorer som kan påverka situationen negativt. 

Grönroos beskriver tjänster där användaren också är en produktionsresurs. Ett 

exempel på en sådan typ av tjänst är ett läkarbesök. Läkaren behöver information 

av patienten för att kunna ställa en diagnos. Vid dessa typer av tjänster är det vik-

tigt att organisationen ger användaren av tjänsten de hjälpmedel som behövs för 

att denne ska kunna bidra med information på ett optimalt sätt.282 En referenssitua-

tion är också ett exempel på en tjänst som ofta produceras tillsammans med an-

vändaren. Tjänsten påbörjas när referenssamtalet påbörjas och avslutas när refe-

renssamtalet är över. Tjänsten behöver i och för sig inte vara avslutad t ex om 

bibliotekarien inte lyckats lösa den aktuella frågan och lovar att återkomma. Refe-

renssamtalet är en tjänst där användaren både är just användare och resurstillgång. 

Det betyder att resultatet av tjänsten påverkas av hur väl användaren lyckas ge 

information. Här gäller det därför för biblioteket att skapa förutsättningar som 

hjälper användaren att ge den information som behövs. För biblioteket kan det 

betyda att skapa en lugn miljö och att bibliotekarien har en kompetens att läsa av 

och tolka användaren på rätt sätt. Det kan också vara bra att dela upp biblioteks-

användare i olika kundgrupper för att på så sätt kunna anpassa arbetssättet för att 

på bästa sätt möta den specifika gruppens behov. 

 

 

Ämneskunskaper och bemötande 

Kåring Wagman visar i sin forskningsöversikt att bibliotekarier idag utbildas till 

generalister, till att förhålla sig öppna inför yrket och eventuella förändringar. Hon 

framhåller att det finns kritik mot detta som säger att det skulle vara bättre om 

bibliotekarier utbildades till ämnesspecialister. Det skulle då bli lättare för dem att 

föra vidare sin kompetens till andra.283 I detta sammanhang var vi intresserade av 

att ta reda på om goda ämneskunskaper inom ett ämne där information efterfrågas 

påverkar bemötandet. Fem av sex av våra intervjupersoner svarar ja på den frågan. 

Då vi frågade på vilket sätt framkom olika åsikter.  

Anna menar att det inte ska ha någon betydelse. Om man som bibliotekarie 

känner sig trygg i sitt jobb och känner att man har den kompetens som krävs så 

fungerar arbetet givetvis mycket bättre. Tyngden borde ligga i att kunna behärska 

redskapen för att göra en kompetent informationssökning, säger Anna. Man bör 

ha fått lära sig bemötandets grunder. Den kunskapen bidrar till en trygghet som är 
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viktig i mötet med biblioteksanvändaren. Anna tillägger dock att det kan vara vik-

tigt att vara insatt i ett visst ämne om bibliotekarien är verksam på ett bibliotek 

som har en inriktning, exempelvis ett musikbibliotek. På folkbibliotek i allmänhet 

behöver det inte finnas några specialistkunskaper.284 

De övriga intervjupersonerna menar att det märks på bibliotekarien om frågan 

som ställs är svår eller om bibliotekarien har goda kunskaper inom det ämnesom-

råde frågan berör. Sara säger att hon blir lite osäker om frågan är svår och att det 

förmodligen märks på något sätt.285 De övriga fyra intervjupersonerna är sam-

stämmiga och menar att man som bibliotekarie lättare blir mer engagerad om äm-

net är bekant vilket kan bidra till en mer levande dialog.  

Peter påpekar att man som bibliotekarie bör vara allmänbildad eller att man 

åtminstone blir det med yrkeserfarenheten. Han belyser också frågan ur använda-

rens perspektiv och säger att användaren kan reagera olika på bibliotekariens för-

hållningssätt eller kunskapsnivå när det gäller biblioteksanvändarens fråga. Vissa 

användare kan känna sig tryggare då bibliotekarien verkar vara insatt i ämnet. 

Andra uppskattar att man sätter sig ned och provar sig fram bland sökord och 

verktyg.286 Maria menar att det inte spelar så stor roll hur pass insatt bibliotekarien 

är i ämnet om bibliotekarien inte har ett bra bemötande och kan förmedla den 

kunskapen som finns. Hon säger att bemötandet är viktigare än hur insatt bibliote-

karien är i ämnet.287  

 

Analys av ämneskunskaper och bemötande 

Den tidigare forskningen lyfter tydligt fram att bemötandets roll i samspelet mel-

lan bibliotekarie och användare är mycket viktig. Dock går det inte att utesluta att 

bibliotekarien bör ha informationskompetens och goda kunskaper om kunskaps-

organisation som Kåring Wagman tar upp i forskningsöversikten.288 Detta är inte 

samma sak som att ha goda ämneskunskaper. Det ska således inte behöva vara en 

skillnad om bibliotekarien känner till ämnesområdet eller inte. Bibliotekarien kan 

ta till samma verktyg för informationssökningen genom att ställa de rätta frågorna 

till användaren. På så sätt framkommer det vilken typ av information som efter-

frågas.  

En av intervjupersonerna lyfter fram att det skapar en trygghet i yrkesidentite-

ten om bibliotekarien har de kunskaper som krävs för att få den information som 

eftersträvas på ett effektivt sätt. Att känna sig trygg i sin yrkesroll är att veta vad 

kärnan i yrket är och vad kompetensen ska utgöras av.289 Då Kåring Wagman lyf-
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ter fram att det speciellt inom bibliotekarieyrket finns en osäkerhet kring yrkets 

kärna kanske det inte är så konstigt att det kan finnas en osäkerhet inbäddad i yr-

kesrollen. 

Hales Mabry skriver i artikeln ”The Reference Interview as Partnership: An 

Examination of Librarian, Library User, and Social Interaction” att bibliotekarier-

na ska komma ihåg att de är informationssökningsexperter medan användaren 

sitter på sina ämneskunskaper. Det är de som vet vad de är ute efter, mer eller 

mindre väldefinierat. I enighet med en av intervjupersonerna menar hon att det 

bästa ibland kan vara att erkänna sin okunskap inom ett visst ämnesområde som 

användaren är ute efter och att säga att ämnet kan undersökas tillsammans.
290

 

Några intervjupersoner menar att det blir en annan typ av dialog om båda par-

ter intresserar sig för samma ämne. Ulla Holm förklarar denna situation med att 

det är en naturlig reaktion hos människan att koppla vad andra människor säger 

till personliga reflektioner. Det svarar mot det egna behovet av att bli sedd. Det 

måste dock göras avsteg från detta i ett professionellt sammanhang eftersom det 

avleder uppmärksamheten från användarens behov. Det finns en skillnad mellan 

att vara personlig och att vara privat. Att vara personlig är att visa intresse och att 

se den andre som en medmänniska och kanske möta en annan person med glimten 

i ögat. Att vara privat är något helt annat och är ett tecken på ett oprofessionellt 

bemötande.
291

 

Enligt Kåring Wagman bör bibliotekarien utveckla ett förhållningssätt där de 

personliga dragen och de professionella kraven kan samverka. Det är i bemötan-

desynpunkt positivt att en professionell person bjuder lite på sig själv. Det är en 

del av sättet att vara som en professionell yrkesutövare. Det borde således inte 

endast uppstå i de situationer då den professionelle har personliga kunskaper inom 

ämnet som efterfrågas. 

 

Förändring i synen på bemötande 

Vi tror att det även kan vara intressant att belysa om det skett någon förändring i 

synen på bemötande. Om så är fallet är det även intressant att ta reda på vad det 

kan finnas för möjliga förklaringar till denna förändring. Vi ska därför ta reda på 

hur våra intervjupersoner upplever att bemötande sett ut under sin yrkesverksam-

ma tid. 

Fyra intervjupersoner tycker sig ha sett en förändring i hur bemötande på bib-

liotek sett ut under deras yrkesverksamma tid. Emma tycker att hon jobbat för kort 

tid på bibliotek för att kunna uttala sig.292 På Bibliotek B tycker man sig se en för-
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ändring genom att det pratas mer om bemötande på arbetsplatsen. Förklaringen till 

detta kan vara resultatet av den utbildning i bemötande som all personal medver-

kat i under förra året, enligt intervjupersonerna. 

Anna tycker sig ha sett en förändring i hur bemötandet sett ut genom att situa-

tioner som uppstår i högre grad analyseras: ”Hur kommer det sig att vi får den här 

reaktionen på vissa saker?”
293

 Hon menar också att biblioteket idag i högre grad 

lyssnar på sina biblioteksanvändare. De ska ha mer att säga till om och attityden 

till användare har förändrats så att man inom verksamheten bestämt sig för att 

kalla dem för kunder. Det tycker hon är en attitydförändring som har skett.294 

Sara tycker att bibliotekarier har blivit mer tillgängliga och blickar tillbaka till 

dåtidens bibliotekariestereotyp: 

[...]från att om man tittar på den här strama bibliotekarien som alla var lite smårädd för… el-
ler som man inte ville fråga eller så där och som hyschade ner [...]295 

 

Sara menar att bibliotekarien idag har blivit mer tillmötesgående. 

Två av intervjupersonerna tycker att det finns generationsskillnader bland bib-

liotekarierna på biblioteket vilket kan ses som en orsak till varför bemötandet har 

förändrats. Peter menar att det kommer in fler bibliotekarier i branschen som har 

ett annat synsätt och att de därför har olika sätt att arbeta. De bibliotekarier som 

kommer ut idag har i högre grad ett bemötandeperspektiv på yrket.296 

De intervjupersoner som ser en förändring i hur man sett på bemötande tror 

att det är just generationsskillnader och nya synsätt som är de bidragande orsaker-

na. Anna tror också att det kan bero på samhällsutvecklingen i stort. Biblioteken 

har blivit datoriserade och de kan därför ha fått en annan roll i samhället.297 

 

Analys av förändring i synen på bemötande 

Kåring Wagman lyfter fram i sin forskningsrapport att det kan finnas olika syn på 

bibliotekarieyrkets framväxt. Vissa menar att bibliotekarieyrket har förändrats i 

samband med att den nya tekniken gjort sitt intåg på biblioteken. Deras förhopp-

ning är att det inneburit att yrkets status har höjts eftersom arbeten med tekniskt 

innehåll har högre status i samhället. Andra menar att bibliotekarieyrket är det-

samma trots de tekniska hjälpmedlen. De menar att det enbart är arbetsmetoden 

som förändrats och inte synen på bibliotekarieyrkets kärna d.v.s. att tillhandahålla 

                                                
293 Intervju 1, Ort A, 100125. 
294 Intervju 1, Ort A, 100125. 
295 Intervju 2, Ort C, 100127. 
296 Intervju 4, Ort B, 100209. 
297 Intervju 1, Ort A, 100125. 



 79 

och tillgängliggöra information.
298

 Kåring Wagman menar vidare att många bibli-

otekarier ser det nya tekniska användandet på biblioteksarbetet som ett inslag som 

ger högre status och att förmedlingsarbetet av information till biblioteksanvändare 

fått lägre status.
299

 Man kan således fråga sig om de tekniska resurserna som eta-

blerats på biblioteken bidragit till att aspekter som bemötande hamnat i skymun-

dan på bekostnad av ambitionen att höja yrkets status. Det är nu mer än tio år se-

dan biblioteken datoriserades och därför kan en faktor som bemötande möjligen 

vara på uppgång igen. Detta baseras på vad intervjupersonerna säger då de menar 

att bemötande diskuteras mer nu än förr. Weiner Thordarson menar, att kunder 

idag är mer ifrågasättande av kunskap och mer medvetna om sina rättigheter.300 

Man kan fråga sig om det kan medföra att bemötande blir viktigare. 

Intervjupersonerna nämner att bemötandets ökade betydelse speglar samhälls-

utvecklingen. En intervjuperson berättade att han hade sett tendenser av att nyut-

examinerade bibliotekarier kom med en ny syn på bemötande på bibliotek. Om 

biblioteksutbildningar idag skulle satsa mer på att lära ut bemötande på bibliotek 

kanske det skulle innebära att fler skulle komma med en positiv attityd till föränd-

ring och förbättring av bemötande på bibliotek. 

 

Bemötandets roll i verksamheten idag 

Från att ha tittat lite närmare på hur bemötandets roll i biblioteksverksamheten sett 

ut tidigare ska vi nu se vad våra intervjupersoner anser om bemötandets roll idag. 

Samtliga bibliotekarier anser att bemötande ses som viktigt av den organisation 

som de arbetar inom. Anna som arbetar på bibliotek A menar att det alltid pratats 

om bemötande men att det nu också ska formaliseras i form av en bemötandepoli-

cy. Det kan betraktas som ett tecken på att det är viktigt för verksamheten.301  Ma-

ria på Bibliotek B anser också att det ses som viktigt. För ett år sedan togs en be-

mötandepolicy fram och personalen genomgick en utbildning i bemötande. Under 

2010 är tanken att personalen ska genomgå steg 2 i utbildningen.302 På Bibliotek C 

upplever en av intervjupersonerna att det stannar vid att det diskuteras i arbets-

grupper och att det saknas uppföljning. 

 

Analys av bemötandets roll i verksamheten idag 

Intervjupersonerna anser att bemötande är viktigt inom den organisation som de 

arbetar inom. Biblioteken arbetar med bemötande på lite olika sätt. Två av biblio-
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teken kan ses arbeta med frågorna på ett mer analytiskt sätt. Enligt Grönroos mås-

te hela verksamheten vara delaktig om en organisation ska lyckas bli mer service-

orienterad. Därför är det också viktigt att personalen upplever att bemötande ses 

som viktigt av ledningen. Ledningen måste skapa rätt förutsättningar för att per-

sonalen ska lyckas med att ge god service och ett bra bemötande.303 För bibliote-

ken betyder det att service och bemötande är något som biblioteken måste arbeta 

med på alla nivåer. Detta behövs för att lyckas implementera en god service och 

ett gott bemötande i organisationen. Genom att arbeta på ett serviceorienterat sätt 

menar Grönroos att det finns fler vinster än nöjda kunder. En serviceorientering 

medför bl. a. en effektivare verksamhet samt en mer välmående personal. 
304

 Det 

betyder att service och bemötande borde vara en högt prioriterad fråga. Nedan 

följer ett avsnitt om hur arbetet med bemötande går till på biblioteken samt hur det 

skulle kunna förbättras. 

 

 

Att arbeta med bemötande 

 

Bemötande handlar bland annat om konsten att kunna förstå och kommunicera 

med sin omgivning. Vi har tidigare presenterat Jürgen Habermas teori om det 

kommunikativa handlandet och det sätt på vilket kommunikation kan rationalise-

ras. Han menar att kommunikation kan rationaliseras i den process då interak-

tionsmedlemmarna genom att både tala och lyssna argumenterar för sin uppfatt-

ning om de egna ordens sanning, riktighet eller sannfärdighet. Detta görs utifrån 

uppfattningen av den objektiva världen, sociala världen och subjektiva världen.305 

På så sätt kan genom kommunikation en högre förståelse för en annan människas 

uppfattning av omvärlden och sig själv uppnås. Habermas menar även att språket 

kan användas på olika sätt för att antingen uppnå ett mål eller förståelse i och med 

kommunikationen.306 Det kan således ses som en strategi för att uppnå förståelse 

mellan interaktionsmedlemmarna vilket, enligt oss, även kan leda till ett gott be-

mötande. En förståelse för olika handlingsmodeller och vad tillämpandet av dessa 

innebär i kontakten med en annan människa kan medvetandegöra vilka hand-

lingsmönster som finns i dagsläget. På så sätt kan även dessa vanemässiga hand-

lingsmönster förändras till det bättre menar Engdahl.307 

                                                
303 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 13 f. 
304 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 17 f. 
305 Habermas, J. (1996), s. 83 f. 
306 Habermas, J. (1996), s. 100 f. 
307 Engdahl, O. (2001), s. 71 f. 
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Enligt Røkenes och Hanssen handlar en medveten kommunikation dels om att 

förhålla sig till självet (egenperspektivet), att förstå den andre (den andres per-

spektiv) och en insikt i samspelet mellan parterna (samverkansperspektivet).308 Att 

jobba med att förbättra sin kommunikation handlar således till viss del att jobba 

med sig själv.  

Nedan följer några avsnitt om hur våra intervjupersoner ser på konsten att 

jobba med bemötande på bibliotek och om det är något som går att lära ut.  

 

Lära bemötande 

Vi ska börja med att titta på hur våra intervjupersoner ser på möjligheten att lära 

sig själv och andra att tillämpa ett gott bemötande på arbetsplatsen.  

Samtliga intervjupersoner anser att det är möjligt att lära sig bemötande. 

Emma på Bibliotek C säger följande:  

[...] Ja, visst absolut att det går att lära sig men att det mer handlar om en mognadsnivå eller 
en inställning överhuvudtaget.309 

 

Samtliga intervjupersoner anser att det är antingen högskolan eller arbetsgivarens 

uppgift att lära ut bemötande. De är inte eniga när det gäller vem som har det 

största ansvaret. Två av intervjupersonerna som arbetar på olika bibliotek anser att 

det största ansvaret ligger på arbetsgivaren. Anders som arbetar på Bibliotek A 

menar att de som studerar till bibliotekarier och saknar arbetslivserfarenhet från 

biblioteket kan ha svårt att ta till sig kurser i bemötande under utbildningen. Där-

för tror han mer på att det är arbetsgivarens uppgift att lära ut bemötande och job-

ba med bemötandefrågor. Ämnet kan finnas med under utbildningen men han tror 

ändå att det är arbetsgivaren som ska ta det största ansvaret.310 

Sara på Bibliotek C menar att det inte ska införas kurser om enbart bemötande 

i utbildningen och att det är att göra för stor sak av det. Samtidigt framkommer 

under flera av intervjuerna att intervjupersonerna tycker att det är för lite bemö-

tande under utbildningen och de anser att ämnet borde lyftas fram mer än vad det 

görs idag.311 Anna på Bibliotek A säger följande om att införa kurser i bemötande:  

[...] Nej men jag kan inte säga att det ska vara en kurs på ett visst antal poäng men jag tror att 
det är bra att ha någon form av människokunskap som handlar om det här. Det har man på 
andra utbildningar fast kanske för lite även på lärarprogram. Nu har man förstått att det är 
många som saknar det här.312 

                                                
308 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 223. 
309 Intervju 6, Ort C, 100211. 
310 Intervju 3, Ort A, 100201. 
311 Intervju 2, Ort C, 100127. 
312 Intervju 1, Ort A, 100125. 
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Maria på Bibliotek B anser att det ligger på högskolan att ge en grund där psyko-

logi eller beteendevetenskap kan tänkas ingå. Hon menar att bibliotekarier som 

arbetar på folkbibliotek möter människor från alla samhällsgrupper. Det kan ex-

empelvis vara hemlösa, akademiker eller stressade småbarnsföräldrar. Om hög-

skolan kan ge studenterna en grund att stå på så kan arbetsgivaren bygga vidare 

och lära ut vilka förhållningsregler som gäller för arbetsplatsen.313 

Den frågan som många intervjupersoner ständigt återkom till var svårigheter-

na som ligger i att lära ut bemötande. Det går att tillämpa metoder på arbetsplat-

sen så att bemötande blir en fråga som lyfts upp ofta men några intervjupersoner 

återkom till att det också måste vara något som individen tar till sig och tillämpar 

på det personliga planet. 

 

Analys av att lära bemötande 

En fråga som framkommer av de intervjusvar vi får rör huruvida det är möjligt att 

ändra en annan individs sätt att vara. Røkenes menar att det inte går att förändra 

handlingsmönster om de inte uppmärksammas.314 Ulla Holm menar att svaret på 

den frågan är att ”vissa möjligen kan göra detta, medan andra sannolikt inte 

kan.”
315

 Hon förklarar det genom att de som inte har ett genuint intresse för män-

niskor och interaktionen med andra inte kan tänkas få ett intresse för att förändra 

sitt sätt att vara. Att ha ett intresse för förändring är en förutsättning för att det ska 

kunna äga rum. De som kan förändras är de individer som inte fått en chans att 

bejaka sin reflektiva förmåga och kunskap om ett professionellt förhållningssätt. 

De kan förändra sitt förhållningssätt genom utbildning eller individuell handled-

ning. Holm framhåller dock att dessa människor är förhållandevis få. De individer 

som inte har något intresse av förändring eller människor och mänsklig interak-

tion, står för det mesta helt utanför ett professionellt förhållningssätt. En sådan 

person söker sig sannolikt inte till en längre utbildning och Holm framhåller såle-

des vikten av att anställa medarbetare med en gedigen utbildning.
316

  

Røkenes beskriver sex punkter som viktiga faktorer som avgör samspelet mel-

lan människor. Dessa är: 

 

 Sociodemografiska faktorer, till exempel kön, ålder, social bakgrund, fa-

miljebakgrund, civilstatus och utbildning 

                                                
313 Intervju 5, Ort B, 100209. 
314 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 84. 
315 Holm, U. (2009), s. 192. 
316 Holm, U. (2009), s. 193. 
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 livshistoria, släkt, erfarenheter, olika händelser och trauman i livet 

 individuella särdrag, till exempel utseende, funktionshinder, sjukdomar 

och intelligens 

 kulturella faktorer som etnisk tillhörighet, social tillhörighet, värderingar, 

människosyn och livssyn 

 psykologiska faktorer som personlighet, beteende, självbild, självkänsla, 

självförtroende, blinda fläckar och ömma punkter 

 den professionellas förståelse, tankesätt, vetenskapssyn, kunskapssyn, 

etisk grundsyn och tillämpning av vissa teorier och metoder.
317

 

 

Om dessa faktorer uppmärksammas kan individen förbättra sitt förhållningssätt 

gentemot dem vilket i sin tur kan leda till att bemötandet förbättras. Det kan vara 

just detta våra intervjupersoner syftar på när de berättar att den professionelle bör 

ha en medvetenhet om att varje möte är unikt. Den professionelle bör också visa 

respekt gentemot människor som är olik sig själv. 

Jürgen Habermas framhäver människors olikheter som en faktor som spelar in 

i det mänskliga handlandet. Han beskriver de tre olika världarna: sociala världen, 

objektiva världen och den subjektiva världen. Han menar att alla människor utgår 

ifrån sin uppfattning utifrån dessa världar. När vi genom språket kommunicerar 

med varandra försöker vi medvetet eller omedvetet förstå någon annans uppfatt-

ning av dessa tre världar. På så sätt menar Habermas att alla bär på unika uppfatt-

ningar om sin omgivning och att det är språkets dolda funktion att uppnå förståel-

se mellan människor. Habermas menar också att man kan välja att använda språ-

ket på olika sätt. Att använda språket kommunikativt rationellt gynnar förståelsen 

mellan människor. Således sker en större förståelse av en annan människas upp-

fattning av sin omgivning.318 Vår reflektion är att det kan vara ett tillvägagångssätt 

för att uppmärksamma hur man som professionell kan vara och använda språket 

på ett rationellt sätt för att möta sin kund eller biblioteksanvändare på bästa sätt.  

Grönroos menar att kunskap oftast leder till en mer positiv attityd.319 Det bety-

der att mer kunskap om bemötande borde kunna medföra en förändring i persona-

lens attityd till exempelvis bemötande. 

 

 

                                                
317 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 75 f. 
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Arbete med bemötandefrågor 

Vi har beskrivit hur intervjupersonerna ser på frågan om bemötande går att lära 

och kommer nu in på frågan om vems ansvar det är att lära ut bemötande. Våra 

intervjupersoner har olika åsikter när det gäller om ansvaret ligger på högsko-

lan/universitetet, arbetsgivaren eller både och, men de flesta är positiva till möj-

ligheten att lära ut bemötande. Härnäst ska vi ta reda på hur bemötandefrågor lyfts 

fram på de bibliotek vi gjort våra intervjuer.  

Bibliotek A har genomgått en omorganisation för ett år sedan. I den nya ar-

betsorganisationen finns olika arbetsgrupper som arbetar med olika frågor. Grup-

perna består av personal från olika delar av organisationen. I arbetsgruppen som 

arbetar med bemötandefrågor ingår tjugo personer från olika enheter inom organi-

sationen. Arbetet i dessa tvärgrupper går ut på att få fram gemensamma riktlinjer 

och ett gemensamt utvecklingsarbete för hela organisationen. Arbetsgruppen arbe-

tar med att medvetandegöra bemötandefrågor inom organisationen och tanken är 

att under våren ta fram en handlingsplan. Det är ett strategiskt arbete som ska 

pågå hela tiden. Det är meningen att bemötandefrågor kontinuerligt ska diskuteras 

på olika arbetsmöten.   

Bibliotek B har börjat se bemötandefrågor ur ett annat perspektiv och har bör-

jat arbeta med frågorna på ett nytt sätt. Enligt Peter har det tidigare varit mer fo-

kus på svåra situationer och inte så mycket fokus på det goda mötet. Arbetet har 

tidigare också handlat mycket om att skapa gemensamma regler och rutiner för att 

alla ska bemötas på samma sätt. Nu har biblioteket ett nytt perspektiv: 

[...] Och nu har vi väl försökt jobba i en annan riktning med det här, att det mer ska få vara ett 
personligt bemötande och ett individuellt möte och där man inte gör likadant till i alla situa-
tioner eftersom alla människor är olika både kunderna och de anställda. 320  

 

Bibliotek B tillsatte en projektgrupp som hade till uppgift att komma med förslag 

på hur biblioteket skulle arbeta med bemötande. Därefter kontaktades konsulter 

som har erfarenhet av att jobba med bemötande inom bibliotek. Detta resulterade i 

att biblioteket anlitade en professionell skådespelare som har stor erfarenhet av att 

arbeta med bibliotek. Utbildningen gick ut på att hela personalen arbetade fram en 

bemötandepolicy och diskuterade frågor som exempelvis vad ett gott bemötande 

är, vad som är ett dåligt bemötande och hur de vill bemöta kunderna.  De fick se-

dan jobba vidare i grupp med frågor om hur arbetet skulle kunna fungera i verk-

ligheten. Personalen jobbade också mycket med praktiska övningar. Det har fun-

nits en tanke att det även ska komma en fortsättning på den utbildning som påbör-

jats. Där var det tänkt att de anställda skulle få individuell coachning. Hur detta 

steg två kommer att se ut är ännu inte klart. Biblioteket fick besked om eventuella 
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nedskärningskrav under slutet av förra året och därför har arbetet lagts på is. Bib-

lioteket väntar nu på en uppdragsbeskrivning innan de går vidare med det arbete 

som de påbörjat när det gäller bemötande.  

Peter tror att det kan vara svårt att arbeta med bemötande. Alla måste utgå 

från sig själva då det handlar om vem man är som person. Det kan medföra jobbi-

ga frågor för en person som aldrig reflekterat över detta förut. Tidigare har perso-

nalen bara behövt säga de rätta sakerna men nu krävs det mycket mer engage-

mang. Bibliotek B är medvetna om att utbildningen kan bli jobbig och ta längre 

tid för vissa personer. Därför kan det vara bra med en fortsättning på utbildningen. 

Peter är mycket nöjd med utbildningen och är positivt överraskad över att alla var 

delaktiga i processen och att de kunde enas om hur de ville bemöta sina kunder.321 

Bibliotek C har tillsatt en grupp som arbetar med att ställa besökaren i cent-

rum. Tanken med gruppen är att personal ska kunna skicka frågor och problem till 

gruppen som har till uppgift att komma på lösningar på problemet. Det kan handla 

om rutiner, utbildning och arbetssätt. Frågorna ska ses ur biblioteksanvändarens 

perspektiv. Det är enligt Emma inte helt lätt att se frågorna ur biblioteksanvändar-

nas perspektiv. Biblioteket har tagit upp bemötande på ett möte för hela biblio-

tekspersonalen där de diskuterade bemötande utifrån boken Bemötande på biblio-

tek av Karin Sundström. Under mötet kom personalen fram till frågor som de 

skulle behöva jobba vidare med när det gäller bemötande. Dock har dessa frågor 

inte varit något som arbetsgruppen aktivt jobbat vidare med. Biblioteket har även 

anordnat en temadag förra året kring bemötande. 

Analys av arbete med bemötandefrågor 

De tre bibliotekens arbete med bemötande skiljer sig något. Samtliga bibliotek har 

lyft upp bemötandets roll i verksamheten genom att det blivit en uttalad arbetsfrå-

ga till skillnad från tidigare då bemötande behandlats under andra namn och for-

mer. Bemötande har lyfts fram på lite olika sätt och i olika omfattning.  

Røkenes och Hanssen betonar vikten av att kontinuerligt lyfta fram och pro-

blematisera psykologiska processer, processer mellan människor samt samspel 

inom system och organisationer. På så sätt kan individ och organisation växa och 

utvecklas. Professionella yrkesutövare stöter ofta på situationer eller problem som 

är komplexa och mångfacetterade. Risken finns att den professionelle stagnerar 

som en reaktion på svårigheterna att förhålla sig till en komplex verklighet. Den 

professionelle nöjer sig då med att anta ett reduktionistiskt förhållningssätt till sin 

omgivning och verkligheten. Detta kallar Røkenes och Hanssen för prematur 

brytning.322  
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För att den professionelle inte ska sluta reflektera och förhålla sig till den 

komplexa verkligheten bör han/hon vara öppen, sökande och reflekterande. Detta 

kan således åstadkommas genom kontinuerlig professionell reflektion genom att 

exempelvis föra loggbok. Loggboken är till för den personliga reflektionen kring 

situationer som uppstått och känslor som uppkommit i samband med dem. Logg-

boken kan läsas efterhand och det kan då bli tydligt hur tankemönster ser ut vilket 

kan vara ett första steg till medvetandegörande av dessa.  Røkenes och Hanssen 

beskriver också hur viktigt det är med återkoppling från andra i exempelvis en 

arbetsgrupp.323 En bemötandegrupp kan därför vara ett bra sätt att kontinuerligt 

följa upp och problematisera komplexa situationer som uppstår i yrkesutövningen. 

 

Hur länge biblioteken har arbetat med bemötandefrågor 

Samtliga bibliotek har arbetat med bemötandefrågor i många år men det har pågått 

i olika former. Det framkommer att flera av intervjupersonerna ser bemötande 

som så mycket mer än mötet mellan bibliotekarien och biblioteksanvändaren. 

Bemötande kan också handla om hur skyltar och hur information till biblioteksan-

vändare formuleras. Därför är det också svårt att säga hur länge de arbetat med 

bemötande. Bibliotek B påbörjade bemötandeutbildningen av all personal för ett 

år sedan. Bibliotek A har nyligen genomgått en omorganisation för ett år sedan 

och börjat arbetat i olika arbetsgrupper som bland annat arbetar med bemötande. 

Enligt Anna har de arbetat aktivt med bemötandefrågor sedan år 2000. Bibliotek 

C har också arbetat länge med bemötandefrågor men bemötandegruppen startade 

för två år sedan. 

Bibliotek A håller på att arbeta fram en handlingsplan. Idag har de ingen an-

nan bemötandepolicy än den som gäller generellt för kommunen. 

Bibliotek B har arbetat fram en bemötandepolicy under förra året. Bibliotek C 

har inte någon bemötandepolicy. Kommunen har arbetat fram en serviceguide 

som biblioteket ska komma med synpunkter på, så att den också kan användas för 

biblioteket. I serviceguiden kommer det bl. a. att finnas en telefonpolicy som in-

nebär att medborgarna inte ska slussas runt mellan olika personer. Det finns även 

riktlinjer för hur e-post ska besvaras. 

Bibliotek B är det enda bibliotek som idag har en bemötandepolicy. Bibliotek 

B menar att det är för tidigt att säga om bemötandepolicyn kommit in i verksam-

heten ännu. Biblioteket kommer att arbeta vidare med frågorna så att det inte bara 

blir en pappersprodukt som inte används i verksamheten. Bibliotek A tar också 

upp vikten av att den bemötandepolicy som de jobbar med också kommer att an-

vändas i verksamheten. De ser det som ett strategiskt arbete där bemötande ska 

synliggöras i organisationen. 
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Personligt arbetssätt för bättre bemötande 

Vi har tidigare nämnt att det kan vara viktigt med personlig reflektion kring det 

egna yrkesutövandet. Det är positivt för att motverka stagnation och för att fortsät-

ta att förhålla sig öppen gentemot omgivningens komplexitet.324 Vi ska här ta upp 

vad man som professionell personligen kan göra för att förbättra sitt bemötande 

gentemot användaren.  

Våra intervjupersoner har alla åtminstone några saker de brukar tänka på i 

mötet med biblioteksanvändare. Alla kallar det inte för en uttalad strategi. Peter 

säger exempelvis att han inte har någon modell men att det kan ligga strategier för 

hur han bemöter olika typer av människor omedvetet i bakhuvudet.325  

Anna menar att hon försöker bemöta alla biblioteksbesökare individuellt och 

att vända negativa besked till någonting positivt. Ett exempel på detta kan vara i 

de fall då den efterfrågade boken inte finns inne. Då kan man vända det till något 

positivt och säga att den går att beställa och att det inte tar så lång tid.326  

Anders lyfter fram att det i samhället inte finns någon brist på materiella till-

gångar men att den personliga kontakten med människor är en bristvara: 

[…] att man pratar lite personligt med folk. Det är ju det här att man har olika lätt för det. 
Men ska man prata med folk… Det liknar faktiskt lite bönder på bönders vis osv. Man anpas-
sar lite efter vad man har för folk eller hur? Efter hur man tror att de är. Jag tror att det är jät-
teviktigt att man bjuder lite på sig själv genom personlig vinkling utan att bli kletig och när-
gången. Där har du balansen eller hur? Det gäller väl alla yrken. Det ska vara någon form av 
professionalitet över det men samtidig personligt. Du kan bjuda lite… Du har ju någonting. 
Du är ju en person. Ge lite av det.327  

 

Emma menar att man inte behöver krångla till det så mycket utan att det räcker 

med att ha ett trevligt tonläge och vara trevlig gentemot biblioteksbesökaren. 328 

Sara säger att hon alltid brukar le och visa ödmjukhet gentemot användaren. Hon 

brukar också tänka på att inte ge sig in i diskussioner utan backar hellre om det 

uppstår.329 

Peter säger att i de fall rätt personkemi inte uppstår mellan honom och använ-

daren brukar han ofta träda in i en yrkesroll och ibland bli mer formell. Om rätt 
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personkemi uppstår är det lättare att få ett flytande samtal och han kan då släppa 

fram mer av sig själv.330 

Maria berättar att hon brukar vara ärlig då det kommer en fråga som är svår 

att svara på och berättar detta för biblioteksanvändaren. Det brukar underlätta mö-

tet så att det uppstår en situation där bibliotekarien och användaren kan genomföra 

informationssökningen tillsammans. Annars brukar Maria också vara flitig med 

att kontakta sina kollegor då hon känner sig osäker på en fråga eller någonting i 

sin yrkesutövning.331 

Det kan uppstå speciella situationer då biblioteksanvändaren är stressad, upp-

rörd, ledsen eller arg och alla intervjupersoner medger att detta faktum påverkar 

referenssituationen. Vi var intresserade av att ta reda på om våra intervjupersoner 

i dessa fall brukar tillämpa någon strategi för att hantera dessa situationer.  

Anna berättar att det är bibliotekariens ansvar att få till ett trevligt möte med 

biblioteksanvändaren. Om användaren är stressad kan det vara viktigt att upp-

märksamma bibliotekariens förhållningssätt och attityd till detta. Hon menar att 

man måste analysera om bibliotekarien stimulerar till detta beteende genom att 

exempelvis säga att vissa arbetsmoment går snabbare än vad de i själva verket 

gör. Bibliotekarien kan ändra på sitt eget beteende, och inte användarens. Det 

handlar om ett förhållningssätt och att personalen måste utbildas för att hantera 

dessa typer av situationer på ett bättre sätt. Det innebär att jobba med sina fördo-

mar.332 

Sara berättar att hon ibland lämnat över ansvaret till biblioteksanvändaren i si-

tuationer då denne exempelvis är stressad. Hon har då berättat att det går att finna 

mer material om det skulle finnas mer tid och menar att användaren på så sätt ska 

inse att det är hans/hennes val.333 

Peter berättar att det ibland kan vara bra att informera lärare som skickar ele-

ver från en klass till biblioteket att skicka dem i tid. Det kan ta lite tid att hitta de 

böcker eller den informationen de är ute efter. Han berättar också att det är viktigt 

att inte ge ett för upptaget intryck och att vara stresstålig kan vara en strategi för 

att förhindra att stressiga situationer uppstår. Peter tror till skillnad från Anna, att 

det går att påverka biblioteksbesökarens sinnestillstånd. Att exempelvis uppträda 

lugnt själv kan i sin tur smitta av sig på användaren. Han menar att man som bib-

liotekarie måste hålla sina egna stresskänslor i schack och att det ingår i den pro-

fessionella rollen.334  

Maria säger att det gäller att ha tålamod med arga eller irriterade biblioteks-

användare. Hon berättar att det kan komma in användare som är ledsna och behö-

                                                
330 Intervju 4, Ort B, 100209. 
331 Intervju 5, Ort B, 100209. 
332 Intervju 1, Ort A, 100125. 
333 Intervju 2, Ort C, 100127. 
334 Intervju 4, Ort B, 100209. 
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ver prata. Då får man som bibliotekarie förhålla sig till det genom att prata runt 

anledningen till att användaren faktiskt kom till biblioteket. Det kan vara bra att ta 

en liten pratstund och att det på så sätt ändå kan bli ett bra möte. Sådana situatio-

ner får lösas från fall till fall och det kan vara svårt att ha en klar modell att till-

lämpa.335 

De övriga intervjupersonerna har liknande åsikter och menar att det ligger i 

den professionella rollen att förstå att situationen handlar om användaren själv och 

inte bibliotekarien då denne exempelvis säger upprörande ord till bibliotekarien. 

De menar att det handlar om att behålla lugnet och hantera situationen på bästa 

möjliga sätt. Emma medger dock att hon inte kan erinra sig om att en sådan situa-

tion har uppstått under hennes yrkesverksamma tid.336 

 

Analys av personligt arbetssätt för bättre bemötande 

Ulla Holm beskriver hur läkare arbetar efter olika modeller som stöd i sitt dagliga 

arbete. Det kan vara tankemodeller, ideal och visioner eller förhållningssätt angå-

ende beslutsfattande. Dessa modeller kan vara mer eller mindre omfattande, per-

sonliga eller anpassade för hela arbetslaget. Syftet med modellerna är att medve-

tandegöra arbetssättet så det genomsyrar sättet att handla. Holm beskriver hur en 

läkare berättade att han brukade ta fram sin personliga modell i situationer då han 

kände att motivationen tröt, exempelvis i slutet på arbetsdagen. Då kunde han 

finna energi igen och modellen fungerade som en garanti på fortsatt arbete med 

hög kvalitet.
337

  

Det finns även modeller för bemötande av klienter bland läkarna. En handlar 

om strategier för att balansera engagemang och distans. Ett sätt är att visa enga-

gemang gentemot klienten för att visa på sitt intresse för honom/henne och för att 

få klienten intresserad för fortsatt samarbete. Modellen visar också på att en di-

stans till klienten är nödvändig för att denne ska känna frihet att välja och be-

stämma över sin hälsa. En annan modell handlar om att ta hand om förväntningar 

och tillämpa samtalsmetodik. En metod kan vara att börja mötet med klienten med 

att höra vilka förväntningar klienten har på mötet för att undanröja eventuella 

missförstånd. Holm kunde se i sina observationer hur läkare som tillämpade dessa 

modeller fick till goda möten, medan de som inte gjorde det skapade möten som 

präglades av frustration och missförstånd.
338

 Det kan således tänkas vara positivt 

att skapa en personlig eller gemensam modell för hur bemötandet på arbetsplatsen 

ska se ut. Som exemplet med läkaren kan det också vara givande att i situationer 

                                                
335 Intervju 5, Ort B, 100209. 
336 Intervju 6, Ort C, 100211. 
337 Holm, U. (2009), s. 143. 
338 Holm, U. (2009), s. 147 f. 



 90 

av trötthet eller brist på motivation påminna sig själv om vad syftet med arbetet 

med människor innebär som en garanti för fortsatt kvalitetsmässigt arbete. 

 

 

Vad kan biblioteken göra mer för ett bättre bemötande? 

Vi har nu sett hur biblioteken arbetar med bemötande. Vi har även fått ta del av 

hur våra intervjupersoner tänker kring möjligheten att lära bemötande och ifall de 

tillämpar någon egen personlig strategi för att ge ett gott bemötande. Vi ska nu ta 

reda på ifall de ser någon möjlighet att jobba mer med bemötande på bibliotek än 

vad som görs idag och i så fall på vilket sätt. 

Alla intervjupersoner är mer eller mindre inne på att det borde vara bra att 

jobba mer med bemötande på bibliotek. Några intervjupersoner känner sig dock 

tveksamma till på vilket sätt bibliotek skulle kunna lyfta frågan ytterligare. Anna 

betonar att det är viktigt att lyfta attitydfrågor på möten med personalen i ett för-

sök att analysera vilken attityd som råder på arbetsplatsen. Sedan gäller det att 

jobba utifrån det. Hon menar att biblioteket i första hand är en mötesplats och att 

aspekter som kön, klass och etnicitet måste tas i beaktande vid utformning av bib-

liotekets miljöer.339  

Intervjupersonerna på Bibliotek B är positivt inställda till ytterligare arbete 

med bemötande. De ingår båda i en biblioteksverksamhet där all personal har ge-

nomgått en omfattande utbildning i bemötande. De är positiva till att göra en upp-

följning av denna utbildning. Peter berättar: 

[...]ett tänkt andra steg skulle vara att den konsulten som vi jobbade tillsammans med, att han 
också skulle ha coachat de anställda individuellt. Att man skulle ha fått gå runt med honom 
ett pass och se hur man bemöter kunderna. Jag tror, det är väl det steget som är så svårt att 
komma åt alltså ett bra bemötande handlar ju om att jag måste jobba med mig själv. Och att 
få, hur hittar man in till var och en på något sätt, både viljan och sen det här att kunna se sig 
själv litegrann utifrån.340 

 

Han lyfter fram svårigheten i att motivera bibliotekarier att ta till sig informatio-

nen och att jobba med den på ett individuellt plan. Detta är något som några av 

våra intervjupersoner ständigt återkommer till. Peter berättar vidare att det enkla 

jobbet var att ta fram en bemötandepolicy men att det svåra sedan ligger i att an-

vända denna policy i praktiken. Han tycker dock att de genom övningar och en 

diskussion om detta öppnade upp för resonemanget tillsammans vilket han själv 

upplevde som väldigt givande.341 
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Maria säger att biblioteket skulle kunna jobba mer med bemötande genom att 

fundera kring skyltningen i bibliotekets lokaler. Det kommer många olika männi-

skor till biblioteket och många icke svensktalande människor. Hon menar då att 

man skulle kunna se över vilka språk informationen i lokalen representeras av. 

Det kan vara bra att se över vilken ton texter har. Hon berättar att bokplaceringar, 

temaskyltningar och låneregler skulle kunna ses över ytterligare. Bemötande 

handlar också om att kunna informera om hur biblioteket fungerar och vilka tjäns-

ter det kan ge.342 

Anders är också inne på att den materiella delen av bemötande på bibliotek 

går att förbättra. Det kan vara svårare, dock inte helt omöjligt, att förändra det 

individuella bemötandet hos bibliotekarier. Han lyfter fram att vissa människor 

inte lämpar sig för att jobba i ett serviceyrke med mycket kontakt med andra män-

niskor: 

[...]vissa människor är inte ämnade att ha att med folk att göra överhuvudtaget. Det är bara så. 
De finns i biblioteksvärlden också.343 

 

Anders berättar vidare att det handlar om att välja de rätta medarbetarna vid rekry-

teringen och att fokus måste ligga där.344 

Emma tycker att det kan vara svårt att jobba mer med bemötande på bibliotek 

utöver att lyfta frågan på möten och ta hand om klagomål som kommer in. Genom 

att göra det förbättras bemötandet. Emma tycker att det sättet att jobba är att se på 

bemötandefrågan mer indirekt. Därför behöver inte bemötande vara en uttalad 

etikett på ett sätt att arbeta eftersom det ligger inbäddat i så mycket annat. Hon 

tycker också att det är svårt att jobba specifikt med bemötande för att det går för 

mycket in på individnivå vilket kan vara svårt att påverka.345  

Sara tycker att bibliotekarierna blivit mer medvetna om bemötande och att det 

tas upp oftare på arbetsplatsen. Hon är inne på samma spår som Emma då hon 

menar att bemötande ligger inbäddat i det dagliga arbetet.346 Bemötande är också 

att: 

[...]jobba med exempel när det inte gick bra- att våga ta fram det och stå för det. Det här hän-
de mig hur skulle du ha gjort? Man behöver bara ta det under en kafferast och inte göra någon 
stor apparat av det.347 

 

                                                
342 Intervju 5, Ort B, 100209. 
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344 Intervju 3, Ort A, 100201. 
345 Intervju 6, Ort C, 100211. 
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Analys av vad biblioteken kan göra mer för ett bättre bemötande 

Den dominerade åsikten är att biblioteken borde arbeta mer med bemötande. Det 

förekommer många olika åsikter om vad biblioteket kan göra mer. Detta visar att 

service och bemötande innebär arbete inom många områden. Det framkommer 

åsikter som att biblioteket borde arbeta mer med attitydfrågor medan andra menar 

att det inte går och att det är svårt att förändra personers attityder. Enligt vad som 

nämnts tidigare anser Grönroos att kunskap leder till en mer positiv attityd.348    

En åsikt som återkommer är att en bemötandepolicy inte får bli en pappers-

produkt som inte används i verksamheten. Grönroos ser arbetet med en service-

orientering som ett mycket omfattande arbete som genomsyrar hela verksamhe-

ten.349 En bemötandepolicy utgör därför endast en del av det arbete som krävs för 

att uppnå en god service.  

   

 

 

Andra yrkesgrupper 

Nu har vi redogjort för hur de bibliotek där vi gjorde våra intervjuer jobbar med 

bemötande. Vi ska nu ta reda på om biblioteken tror att de kan lära av hur andra 

verksamheter/yrken arbetar med bemötande. 

Bibliotek A tittar inte på hur andra yrkesgrupper arbetar med bemötande men 

de tittar på företag som IKEA och Apoteket. Dessa exempel används som under-

lag i diskussioner inom arbetsgruppen.  

Bibliotek B tror att det kan vara intressant att titta på hur andra yrkesgrupper 

arbetar med bemötande och de tror att det finns mycket som biblioteket kan ha 

nytta av. De har pratat i arbetsgruppen om att göra studiebesök. Peter har tittat på 

olika rapporter om bl.a. vårdpersonal och bemötande. Området vård var inte något 

medvetet val utan det var mer en slump att det blev en vårdrelaterad bok. Peter har 

även en rapport från regionbiblioteket i Stockholm. Han tyckte att den var intres-

sant då det fanns en skala i boken vars ytterligheter bestod av myndigheter och 

dess motsats affärer. Han tror att Apoteket var ett exempel som hamnar mittemel-

lan myndigheter och affärer och tänkte att bibliotek också ligger där.350  

[...] Vi är inte en myndighet och vi är inte en affär utan vi är lite både och. Det är både så att 
vi möter medborgare och ska ge dem en service som medborgare har rätt till och det är också 
kunder på något sätt som kommer och frågar efter sådant som de vill ha för sitt nöje eller som 
vi också ska ge bra service till.351  

 

                                                
348 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s.78. 
349 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 14. 
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Bibliotek C har inte tittat på någon annan yrkesgrupp men talat om att Apoteket 

anlitat personer som besöker deras butiker för att undersöka hur de blir bemötta, 

d.v.s. Mystery shopping. Detta diskuterades i arbetsgruppen men det har bara varit 

på ett diskussionsstadium. Sara som har arbetat på ett annat bibliotek tidigare be-

rättade att de där tittade på hur handeln arbetar med bemötande. Intervjupersonen 

tror att det kanske är en slump att de tittat mycket på handeln men tror också att 

det kan bero på att det är en värld som det är lätt att få insyn i. Sara tror att det kan 

finnas andra områden där biblioteket kan hitta lika bra exempel. Detta kanske be-

gränsas av att det inte är lika lätt att få insyn i andra verksamheter än handeln. 

 

Analys av andra yrkesgrupper 

Intervjupersonerna nämner detaljhandeln (Apoteket, IKEA) och vården som yr-

kesområden som diskuterats eller som intervjupersonerna själva tror att bibliote-

ken kan hitta inspiration. Vissa menar att just dessa uppmärksammats är en slump. 

En av intervjupersonerna trodde anledningen att de tittade på handeln berodde på 

att det kan vara lättare att få insyn i handeln än övriga verksamheter.  

När vi sökt efter böcker och dokument om bemötande har vi i vår undersök-

ning framförallt kommit i kontakt med vårdyrken. Handeln är ett område där man 

kommit längre med kundtänkande. Det kan därför ses som en möjlig förklaring 

till varför intervjupersonerna nämner just vårdområdet och handeln.  

 

 

Mäta bemötande 

Britta- Lena Jansson mätte referenstjänstens kvalitet vid folkbibliotek i Sverige 

1996 vilket resulterade i den mycket uppmärksammade boken ”Det här var 

svårt” Referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken. Hon kom fram till att refe-

renstjänstens kvalitet på Svenska folkbibliotek är låg. Hon tog inte med bemötan-

det som en faktor i statistiken med motiveringen att det är en högst subjektiv upp-

levelse som inte kan mätas i siffror.352 Vi frågade våra intervjupersoner om de tror 

att det går att mäta bemötande och om de i så fall har någon idé om hur bemötan-

de skulle kunna mätas. 

Intervjupersonerna tycker att det är svårt att mäta bemötande och vet inte rik-

tigt hur det i så fall skulle gå till. En intervjuperson menade att det enda relevanta 

sättet att mäta biblioteksanvändarens egen upplevelse av mötet kan vara genom 

djupintervjuer eftersom det handlar om subjektiva bedömningar. En annan inter-

vjuperson var skeptisk till att försöka mäta mänskligt beteende men några nämner 

att enkäter skulle kunna vara ett alternativ.   

                                                
352 Jansson, B-L. (1996), s. 16. 
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Anna på Bibliotek A säger att bibliotek använder sig av enkäter och gör mät-

ningar. Det är dock sällan dessa mätningar analyseras för att förbättra verksamhe-

ten. Anna menar att om biblioteket gör en undersökning/mätning är det viktigt att 

förstå vad och varför biblioteket vill göra just den undersökningen/mätningen. En 

orsak till varför biblioteken inte analyserar mätningarna kan enligt Anna vara att 

biblioteksverksamheten är en politiskt styrd organisation och att biblioteken gör 

mätningar på uppdrag. Det är således oftast inte biblioteket själv som kommer 

fram till vad som ska mätas. Dessa enkäter brukar visa att medborgarna uppskattar 

biblioteksverksamheten, vilket är positivt. Det bidrar dock inte så mycket till att 

utveckla verksamheten.  

Anna menar att biblioteket måste börja med att mäta det som är enkelt att 

mäta. Det fysiska är lättare att mäta än det personliga. Det är också bra att använ-

da den statistik som redan finns på biblioteken. Genom att skapa en grund är det 

lättare att sedan gå vidare med att mäta det personliga som upplevs svårare att 

mäta. Innan biblioteken börjar mäta det personliga måste de anställda på bibliote-

ken få utbildning i bemötande. Sedan kan biblioteket börja fundera på hur mät-

ningarna ska genomföras och om man exempelvis ska använda sig av Mystery 

shopping som metod.353 

  

Analys av att mäta bemötande 

Våra intervjupersoner menar att det kan vara svårt att mäta bemötande speciellt då 

det handlar om personliga upplevelser. Sundström håller med om detta och menar 

att upplevelsen av bemötandet är högst individuellt. Hon framhåller dock några 

olika metoder som kan ge lite olika typ av information om hur bemötandet är på 

ett bibliotek. Exempel på metoder är dokumentanalys, observationer, Mystery 

shopping, enkätundersökningar och kvalitativa metoder. Genom dokumentanalys 

kan det framkomma vilken ambitionsnivå verksamheten har när det gäller bemö-

tande. Där undersöks om det finns någon biblioteksplan eller policy för bemötan-

de, antalet utbildningsdagar i ämnet och om det finns några pågående projekt eller 

undersökningar om bemötande. Denna metod medger Sundström, säger ingenting 

om det faktiska bemötandet på biblioteket.
354

 

Observationer är som stickprov för att se hur bemötandet är på biblioteket. 

Dessa kan göras mer eller mindre vetenskapligt. Eftersom alla bibliotekarier redo-

visar situationer på olika sätt och upplever situationen olika, kan det vara svårt att 

fastställa någonting statistiskt med denna metod.
355

   

Mystery shopping är en metod som är vanlig och etablerad inom detaljhan-

deln. På bibliotek innebär den att oberoende personer låtsas vara vanliga biblio-
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355 Sundström, K. (2009), s. 60. 
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teksanvändare men deras egentliga uppgift är att analysera bibliotekets service. 

Faktorer som kan vara viktiga är väntetider, skyltning och hur olika bibliotekarier 

svarar och bemöter samma fråga.
356

 

Britta-Lena Jansson vars undersökning vi presenterade i inledningen av detta 

avsnitt, är ett exempel på en undersökning som tillämpar metoden Mystery shop-

ping. Mycket har hänt inom biblioteksvärlden sedan hennes undersökning kom ut 

1996. Det kan dock fortfarande vara intressant att fundera kring de slutsatser som 

konstaterades i anslutning till undersökningen. Syftet var att ta reda hur många 

korrekta svar som insamlats av förutbestämda frågor. Syftet var också att analyse-

ra på vilket sätt svaren levererades och hur klimatet i referenssituationen var över-

lag. Som vi nämnde tidigare drogs slutsatsen att referenstjänsten på Svenska folk-

bibliotek ligger på en kvalitetsmässigt låg nivå med sina 27 procent helt korrekta 

svar.
357

  

Någon intervjuperson nämnde att de använt enkätundersökningar för utvärde-

ring av biblioteksverksamheten. Det kan förekomma enkätundersökningar både 

regelbundet men också i samband med exempelvis en förändring. Sundström lyf-

ter fram att det i samband med enkäter kan vara svårt att gå in i detalj på frågorna 

och att de flesta människor ogärna svarar negativt på enkätfrågor. Det kan vara 

svårt att dra några slutsatser av att enkäten visar att användare upplever bemötan-

det på biblioteket som ”bra”. Kanske är det också det här biblioteken vill visa, att 

de har ett bra bemötande och nöjer sig där utan att problematisera frågan på ett 

djupare plan.
358

 

Kvalitativa metoder används för att fånga människors upplevelser i en viss 

fråga med hjälp av exempelvis fokusgrupper eller kvalitativa intervjuer. Denna 

metod lämpar sig bäst med få involverade och som regel används denna metod för 

internt bruk och inte för att ge några standardiserade svar, menar Sundström. Ar-

betet i fokusgrupper kan exempelvis gå ut på att föreställa sig en situation utifrån 

en viss målgrupp. Sundström frågar sig sedan om det är bäst att utgå från en mål-

grupp som redan besöker biblioteket flitigt eller utifrån icke-besökaren.
359

 

Det finns således olika sätt att göra bemötande mätbart. Det finns olika för- 

och nackdelar med de olika metoderna varför det kan vara bra att gå igenom dessa 

innan biblioteket väljer metod för hur bemötande ska mätas. Ingen av metoderna 

ger en fullvärdig bild av bemötande på bibliotek. De öppnar ändå möjligheten till 

återkoppling av bemötande inom verksamheten då alternativet är att inte göra en 

uppföljning alls.  

 

                                                
356 Sundström, K. (2009), s. 61.  
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Bemötandets roll på bibliotek i framtiden 

 

Som Schreiber och Elbenhausen framhåller har det utvecklats många olika yrkes-

identiteter och roller för bibliotekarien sedan 1960-talet vilket har visat att biblio-

teken utvecklat olika subsystem.360 En intressant fråga är hur bibliotekarieyrket 

kommer se ut i framtiden och vad bemötandet då får för roll. Vi frågade våra in-

tervjupersoner om de tror att bemötande kommer spela en större roll i framtiden. 

Fem intervjupersoner tror att bemötande kommer spela en viktig eller viktiga-

re roll i framtiden, en intervjuperson förhåller sig tveksam. Anna tror att bibliote-

karier måste börja analysera sin egen arbetsplats för att gemensamt försöka kom-

ma fram till vad som är ett bra bemötande. Hon menar att bemötande kommer att 

fortsätta vara aktuellt på bibliotek: 

[...]därför jag tror att det mellanmänskliga kommer att bli viktigare och viktigare ju fler saker 
som vi inte gör  IRL [in real life]. När vi möts så tror jag att mötena kommer att vara väldigt 
viktiga[...]361 

 

Maria är inne på samma spår och menar att folk kommer bli trötta på den digitala 

kundservicen där man får trycka sig fram på knappar för att få hjälp. Då blir det 

mer viktigt med den personliga servicen som kan erbjudas på biblioteken. Det 

måste finnas en förståelse för att man som bibliotekarie inte kan säga vad som 

helst om folkbiblioteken vill att deras biblioteksanvändare ska komma tillbaka. 

Maria syftar då även på servicen via telefon och e-post.362 

Anna tycker att de på Bibliotek A inte kommit särskilt långt med sitt arbete 

med bemötande men att man på arbetsplatserna i alla fall har kommit längre än 

vad utbildningarna har gjort. Hon lyfter fram problematiken om vad bibliotekari-

ers kompetensutveckling ska handla om i framtiden. Hon säger att det idag kan 

finnas två motpoler där den ena sidan anser att det är viktigt med kurser i informa-

tionssökning och att höja bibliotekariers kompetens på det planet. Den andra po-

len menar att den kompetensen är onödig om personalen inte kan få till ett bra 

möte med biblioteksanvändare. Anna menar att kompetensutveckling också inne-

bär en högre kunskap om bemötande och att den synen på bemötande inte finns på 

alla bibliotek idag.363  

 

                                                
360 Schreiber, T. & Elbenhausen, H. m.fl. (2006), s. 40 ff. 
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Jag tror att man ska tänka så här istället, att vi vill ha folk som är jättekompetenta på allt. Det 
är det som måste vara en målsättning, det utesluter ju inte varandra. Om man har en liten kurs 
om det här med bemötande, det innebär ju inte att vi inte blir kompetenta informationssökare. 
Ibland får man en känsla av att det är så och det tycker jag är olyckligt. Jag tycker att alla des-
sa antingen eller diskussioner är tråkiga för det är inte så verklighet ser ut.

364
 

 

Peter lyfter fram att biblioteken idag blir mer och mer datoriserade och att använ-

daren förväntas låna och återlämna sina media på egen hand. Bemötande kommer 

i framtiden förmodligen uppenbaras i olika former och med andra ord. Som ex-

empel blir det viktigare med den pedagogiska aspekten av bibliotekarieyrket så 

biblioteksanvändare ska kunna få en så bra hjälp som möjligt när de ska hantera 

lån och återlämning av media själv. De ska också kunna hantera informationssök-

ning och hitta det de är ute efter. Han menar att biblioteksanvändaren inte ska be-

höva berätta om sitt privata informationsbehov för en okänd människa (som en 

bibliotekarie) om användaren inte vill. Då kommer det bli viktigt att ge de redskap 

som behövs till användaren för att klara av detta på egen hand.365 

Intervjupersonerna på Bibliotek C påtalar att biblioteken bör vara observanta 

på besöksstatistiken. Om antalet besökare skulle sjunka kan arbetsplatsen behöva 

se över den service som ges. Emma tillägger dock att det redan skett en minskning 

av besökarantalet på Bibliotek C och att frågan därför redan har blivit aktuell.366 

 

 

Analys av bemötandets roll på bibliotek i framtiden 

Sundström lyfter, som våra intervjupersoner, upp relationen mellan informations-

kompetens och bemötandekompetens. Hon menar att biblioteket är under ständig 

utveckling och att utvecklingen numera går mot att sätta biblioteksanvändaren i 

centrum. Hon tycker att det borde finnas fler sätt att samarbeta med användaren än 

genom att ta del av inköpsförslag. Det finns idag fler sätt att organisera kunskap 

än det som råder på biblioteken, användare är oftast högt utbildade eller väldigt 

inlästa på det område de frågar om. Det finns dessutom obegränsade resurser på 

Internet och detta kan göra bibliotekarien osäker i sin yrkesroll, menar Sundström 

som en motivering till att biblioteket borde samarbeta mer med sina användare. 

Hon framhåller även att bemötandedelen av referenssituationen värderas högre av 

biblioteksanvändare än av bibliotekarier själva, då de i större utsträckning fokuse-

rar på informationskompetensen. Sundström menar att en god informationskom-

petens inte har något högre värde om bemötandekompetensen är låg. Slutligen 

                                                
364 Intervju 1, Ort, A, 100125. 
365 Intervju 4, Ort B, 100209. 
366 Intervju 6, Ort C, 100211. 
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ställer sig Sundström frågan: ”Kan framtiden innebära att ett professionellt bemö-

tande blir en del av vår yrkesroll på samma sätt som informationskompetens?”
367

 

 

                                                
367 Sundström, K. (2009), s. 84. 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur sex bibliotekarier på folk-

bibliotek ser på bemötande. Vi har valt att begränsa oss till tre svenska folkbiblio-

tek och två bibliotekariers syn på bemötande på respektive bibliotek. Vidare har vi 

förklarat bemötande utifrån tre teoretiska utgångspunkter. Den första är Jürgen 

Habermas teori om det kommunikativa handlandet som vi använder för att förkla-

ra mellanmänsklig interaktion. Den andra är professionsteori som ger en bakgrund 

till varför bibliotekarieyrket ser ut som det gör idag. Den tredje teorin som vi an-

vänt är Christan Grönroos teori om Service management för att belysa bemötande 

ur ett organisationsperspektiv. Vi tror att det är viktigt att förklara bemötande ge-

nom olika teorier eftersom det hjälper oss att ge en mer heltäckande bild av vad 

bemötande är. Ingen av teorierna utesluter varandra utan kompletterar varandra 

och vi tror att det ger en bättre förståelse av begreppets komplexitet. 

Nedan diskuterar vi bemötande utifrån det valda syftet och frågeställningarna.  

 

Hur ser bibliotekarier på folkbibliotek på bemötande? 

Intervjupersonerna anser att bemötande är viktigt och är en viktig del av biblio-

teksverksamheten. Ett bra bemötande är som vi tidigare nämnt en viktig faktor för 

upplevelsen av god kvalitet av tjänsten. Bemötande kan därför anses utgöra ett 

viktigt område när det gäller bibliotekets tjänster. Den första frågeställningen 

handlar om hur bibliotekarier på folkbibliotek ser på bemötande. Intervjuerna har 

visat att bibliotekarierna ser på bemötande på olika sätt. Det handlar såväl om ett 

personligt möte som om ett fysiskt möte med lokalen. Det går även att se att inter-

vjupersonerna ser dessa frågor både ur ett individperspektiv och ur ett organisa-

tionsperspektiv. Intervjusvaren visar även att det är svårt att ge en heltäckande 

definition av vad bemötande är vilket kan bidra till att det blir svårt att arbeta med 

dessa frågor. Några av intervjupersonerna tar upp mötet med lokalen och att det 

också är en form av bemötande vilket vi tror kan vara lätt att glömma. En välor-

ganiserad, lugn och ljus lokal ger ett trevligt första intryck och kan bidra till att 

användare vill komma tillbaka.  
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Eftersom intervjupersonerna definierar bemötande på olika sätt menar vi att 

begreppet bör ses ur ett bredare perspektiv. Vi menar att det är viktigt att belysa 

bemötande ur både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv. Individ-

perspektivet lyfter upp frågor om attityder och förhållningssätt. Det framkommer i 

våra intervjuer att bibliotekarierna ser bemötande som just ett förhållningssätt. Vi 

menar att det är viktigt att förstå hur man som professionell uppfattar bemötande 

eftersom det kan handla om den egna förmågan att ändra sin och sina medarbeta-

res attityd och sätt att uppträda på arbetsplatsen. Det handlar om en medvetenhet 

om vad bemötande är och att det går att påverka till det bättre.  

Ses bemötande ur ett organisationsperspektiv kan bemötande belysas med 

hjälp av service management-teori. Genom detta verktyg får biblioteket möjlighet 

att identifiera områden som är viktiga i arbetet med bemötandefrågor.  

 

 

Ses bemötande som en central del av yrket och professionen? 

De senaste 15 åren har bibliotekarieyrket genomgått en större förändring i och 

med datoriseringens inträde.368 Utvecklingen har gått snabbt framåt och vår upp-

fattning är att mycket av bibliotekens resurser därför har lagts på att utbilda per-

sonal i hantering av datakataloger, databaser och informationssökning. Det är vik-

tig kunskap för bibliotekarier som resulterar i en säkerhet i användandet av dessa 

resurser. Denna kunskap är, enligt Grönroos, den tekniska delen av en tjänst som 

handlar om vad användaren får ut av tjänsten. Men en tjänst består också av en 

funktionell del som handlar om hur användaren upplever processen som bland 

annat utgörs av bemötandet.369 I och med att den tekniska utvecklingen gått så fort 

fram kan det då vara så att biblioteken fokuserat på den delen av verksamheten 

och att andra områden såsom bemötande därmed inte fått lika stor uppmärksam-

het?  

Katarina Weiner Thordarson menar att dagens kunder är mer krävande.
370

 Det 

betyder att det också ställs högre krav på dagens bibliotekarier vilket kanske kan 

vara en bidragande orsak till varför bemötande uppmärksammas mer idag. Vidare 

menar Sundberg och Söderqvist att biblioteken idag befinner sig i ett konkurrens-

förhållande med sina egna användare eftersom de blivit bättre på att söka informa-

tion på egen hand.371 De har även tillgång till redskapen för att göra detta vilket de 

inte har haft tidigare i samma utsträckning. Med denna insikt kan det vara intres-

                                                
368 Kåring Wagman, A. (2008), s. 16. 
369 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 23 f. 
370 Weiner Thordarson, K. (2009), s. 7. 
371 Sundberg, L. & Söderqvist, R. (1999), s. 31. 
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sant att fundera på om biblioteken tidigare har tagits för givna men att de nu när 

de möter konkurrens inte längre har en lika given roll i samhället. Det måste fin-

nas något unikt som lockar folk till biblioteket. Att ge ett gott bemötande som 

speglar en självklar yrkesroll och de kunskaper som faktiskt är unika för bibliote-

karien kan vara en strategi för att biblioteken ska återfå sin självklara roll i sam-

hället. På så sätt belyses även hur viktigt det är med bemötande i en biblioteks-

verksamhet och kanske också varför bemötande är viktigt att prioritera inför fram-

tiden. 

Ses då bemötande som en mer central del av professionen idag? Av intervju-

svaren framgår att intervjupersonerna upplever att bemötande uppmärksammas 

mer idag på de tre biblioteksverksamheter vi valde att göra våra intervjuer. Det 

framkommer dock att bemötande är något som biblioteken arbetat mycket med 

indirekt genom hantering av klagomål eller åsikter från biblioteksanvändare. Det 

kan dock vara så att bemötande idag ses som något mer än att finna åtgärder för 

att hantera missnöjda kunder. På så sätt har biblioteken arbetat med bemötande 

tidigare med skillnaden att det nu har fått en benämning. Därför kan det vara svårt 

att svara på frågan om bemötande idag ses som mer centralt. Möjligen kan en 

gemensam benämning för arbetet med att förbättra förhållningssättet gentemot 

användare ändå tolkas som att bemötande enligt våra intervjupersoner ses som en 

del av professionen.  

Hur har akademiseringen påverkat bibliotekarieyrket?
 

Ett tillvägagångssätt för att förbättra ett professionellt arbetssätt handlar om att 

förflytta yrkeskunskaper till teoretiska utbildningar.372 Många av våra intervjuper-

soner ställer sig negativa till den långa teoretiska utbildning som krävs för att bli 

bibliotekarie idag. De tycker inte heller att utbildningen stämmer överens med det 

faktiska bibliotekariearbetet.  

Vi tror att en teoretisk utbildning kan leda till yrkesstolthet och en möjlighet 

för individen att etablera en yrkesidentitet. Vår reflektion är även att en teoretisk 

utbildning ger individen en möjlighet att se professionen i ett större perspektiv. Vi 

anser att detta kan medföra att det blir lättare att se sin egen roll i verksamheten 

och på så sätt förhindra att denna förminskas.  

En av intervjupersonerna tycker att arbetet också handlar om att bära och sätta 

upp böcker. Ett arbetsmoment som bokuppsättning kan också ses i ett större sam-

manhang och kopplas till det fysiska bemötandet på bibliotek genom att det ger 

användaren ett rum som lätt går att orientera sig i. Vi tror att kunskap och en teo-

retisk utbildning kan leda till att man ser på sina arbetsuppgifter i ett större per-

                                                
372 Selander , S. (1989), s. 113. 
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spektiv, vilket i sin tur kan medföra att en förminskning av arbetsuppgifters värde 

förhindras.  

Två av våra intervjupersoner som arbetat mer än tjugo år på bibliotek hade 

svårt att svara på om de möter förväntningar från biblioteksanvändare som inte 

överensstämmer med den faktiska yrkesrollen jämfört med de som inte arbetat 

lika länge.  När man arbetat länge med en och samma arbetsuppgift kanske det 

kan finnas en risk att man slutar reflektera över sitt arbete. För dem skulle det i så 

fall innebära att de slutar upptäcka förväntningar från användare. Kan det därför 

vara extra viktigt för personal som arbetat länge på samma arbetsplats att reflekte-

ra över sitt arbete utifrån ett större perspektiv? 

För att förhindra att man som professionell stagnerar och trivialiserar sitt sätt 

att se på sitt arbete tror vi att det kan vara positivt att ge all personal möjligheten 

att kontinuerligt reflektera över sin arbetssituation ur ett större perspektiv. Detta 

kan göras på samma sätt som de bibliotek vi gjorde våra intervjuer på mer eller 

mindre gör idag- att etablera arbetsgrupper som diskuterar frågor som rör bemö-

tande. Ett förslag för att aktivt motverka stagnation bör således vara att utveckla 

den reflekterande delen av arbetet i arbetsgruppen eller hos hela personalen. Detta 

är ett arbete som bör fortskrida på en kontinuerlig basis för att förhindra en åter-

gång till gamla tankemönster och vanor. 

En åsikt som framkommit i våra intervjuer handlar om huruvida praktisk kun-

skap anses som överordnad teoretisk kunskap. En av våra intervjupersoner nämn-

de att hon tyckte att nyutexaminerade studenter inte överför så mycket av sina 

nyförvärvade kunskaper till biblioteksverksamheten. Andra intervjupersoner me-

nade att studenterna är för långt från verkligheten och att de skulle behöva ha mer 

praktiska moment i utbildningen. Detta stämmer överens med Croonas avhandling 

då hon menar att de som arbetat länge ofta sätter de praktiska kunskaperna före de 

teoretiska.373 Våra intervjupersoner har arbetat olika länge men är ändå samstäm-

miga i frågan. Ulla Holm menar att det kan finnas en osäkerhet i yrkesrollen hos 

de personer som har attityden att praktisk kunskap är värdefullare än teoretisk 

kunskap. Det kan också förklaras av en rädsla eller ointresse för människokunskap 

eller fördjupning av den egna självkännedomen.374 I och med att utbildningen ge-

nomgått en förändring är det kanske heller inte så konstigt om det också finns 

olika åsikter huruvida utvecklingen är bra eller inte. Den splittrade yrkesrollen kan 

bidra till osäkerhet hos bibliotekarien som tar sig uttryck genom en skepsis mot 

nya kunskaper. Då är det kanske inte heller så konstigt om de nyutexaminerades 

teoretiska kunskaper inte värderas lika högt som praktisk kunskap. Kanske bör de 

nyutexaminerade bibliotekarierna betraktas som bärare av kompletterande kun-

skaper, vilket kan bidra till att utveckla biblioteksverksamheten. Samtidigt kan det 

                                                
373 Croona, G. (2003), s. 112. 
374 Holm, U. (2009), s. 191. 
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vara svårt för en nyanställd att komma till en verksamhet med ambitionen att dri-

va igenom förändringar då det råder en attityd där teoretisk kunskap ses som un-

derordnad praktisk.  

 

Hur ser bibliotekarier på bibliotekets användare? 

Som vi tidigare beskrivit använder biblioteken olika namn för sina användare. 

Bibliotekarierna vi intervjuat har olika uppfattningar om dessa benämningar. De 

benämningar som används är kunder och besökare. Karin Sundström menar att 

begreppet kund är bra eftersom det framhäver användarens rätt till bra service.
375

 

Vi menar att det är viktigt att biblioteket fattar ett beslut om hur biblioteksanvän-

dare ska benämnas. Det är viktigt att det finns en medvetenhet hos biblioteken när 

det gäller namnval eftersom det speglar synen på användare.   

Enligt Grönroos måste det finnas vissa förutsättningar för att man ska lyckas 

med en serviceorientering.376 En sådan förutsättning kan handla om gemensamma 

värderingar och kanske om att ha en gemensam benämning av användare. En av 

intervjupersonernas åsikter handlade om att ett bra bemötande kan uppnås genom 

en förändring av attityder hos personalen. Vi tror att arbetet med att påverka atti-

tyder innebär att organisationen också måste vara tydlig med att klargöra vad 

verksamheten har för syn och inställning till sina användare. Vi menar att det utan 

gemensam benämning för bibliotekets användare försvårar arbetet med att föränd-

ra personalens attityd till dem vilket påverkar bemötandet. Om det inte finns tyd-

liga värderingar kan istället olika attityder och värderingar uppstå vilket kan för-

svåra arbetet med bemötandefrågor. 

 

Vad innebär ett bra bemötande på bibliotek och hur kan det 

uppnås? 

Som vi tidigare nämnt visar våra intervjupersoner att begreppet bemötande rym-

mer många olika definitioner. Det består av det personliga mötet där ett bra bemö-

tande enligt våra intervjupersoner exempelvis innebär att se och bekräfta använda-

ren. Det består även av det fysiska mötet med lokalen. Vi tror därför att det kan 

vara viktigt att se bemötande ur ett vidare perspektiv inför ett förändringsarbete 

för att få med alla delar som bemötande kan handla om. 

                                                
375 Sundström, K. (2009), s.14. 
376 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 13. 
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När det kommer till förändringar på det personliga planet har vi i samband 

med intervjuerna stött på frågan om det går att ändra på en annan persons sätt att 

tänka och vara. Vi tror att det går att genomföra en sådan förändring om personen 

själv känner sig motiverad till detta. Det går dock att påverka samspelet mellan sig 

själv och en annan individ genom att vara på ett visst sätt. Ett exempel på det 

kommer från en intervjuperson som menar att man själv kan uppträda lugnt och få 

det beteendet att smitta av sig på exempelvis en stressad biblioteksanvändare. 

Røkenes och Hanssen menar att en kommunikationsprocess kan vara cirkulär i 

den meningen att det egna beteendet speglas i den andre. Kommunikationsproces-

sen kan antingen vara positivt eller negativt cirkulär. För att förhindra att ett nega-

tivt kommunikationssätt uppstår krävs en medvetenhet om det egna beteendet och 

vad i det som påverkar motparten att reproducera detta eftersom det egna beteen-

det speglas i den andre.377 

Jürgen Habermas beskriver i sin modell om det kommunikativa handlandet att 

det går att tillämpa en handlingsmodell för att genom språket uppnå ett mål eller 

förståelse i samspelet med en annan människa.378 Vi drar slutsatsen att förutsätt-

ningen för en individs tillämpande av en medveten handlingsmodell också kräver 

en medvetenhet om det egna beteendet och vad som påverkar det. Det kan möj-

ligtvis vara så att personlighet, attityd och känsloregister framkallar ett visst bete-

ende. Att göra sig uppmärksam på hur de aspekterna påverkar beteendet menar vi 

alltså kan hjälpa individen att tillämpa en medveten kommunikationsmodell för att 

infria förutsättningen för att kunna uppnå ett mål eller förståelse tillsammans med 

en annan människa. 

Referenssituationen kan ses som ett möte där ett informationsutbyte mellan 

användare och bibliotekarie äger rum. Våra intervjupersoner menar dock att det är 

ett möte som inte sker på lika villkor. Det är bibliotekarien som har ansvaret för 

att mötet ska bli så bra som möjligt. För att det, enligt Habermas, ska uppnås för-

ståelse i en kommunikativ process bör både det språkliga innehållet och sättet det 

presenteras förstås av individen.
379

 Det är alltså både vad som sägs och hur det 

sägs som är viktigt i kommunikationen. Referenssituationen bör således inte en-

bart ses som ett möte där information utbyts utan som ett möte där det är viktigt 

att fokusera på hur informationen förmedlas för att det ska uppstå förståelse i den 

kommunikativa processen. Detta resonemang belyser referenssituationens kom-

plexitet. Det handlar både om ett ömsesidigt informationsutbyte samtidigt som 

ansvaret för mötet inte är ömsesidigt utan upp till bibliotekarien. Bibliotekarien 

bär ansvaret att vara medveten om sättet informationen förmedlas för att det ska 

bli ett så bra möte som möjligt. 

                                                
377 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 236. 
378 Habermas, J. (1996), s. 100 f. 
379 Månson, P. (2007), s. 325. 
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Røkenes och Hanssen skriver att det kan vara bra att vara reflekterande i sin yr-

kesutövning. Det kan enligt dem medföra att man blir varse de normer som ligger 

bakom beslut som tas i yrkesutövningen.380 Habermas skriver också om normer då 

han presenterar kommunikationsmodellen om det normativa handlandet. Enligt 

den modellen ses individer som medspelare i den sociala kontexten som bygger på 

och formas efter samhällets normer.381 Vi försöker visa att det kanske inte räcker 

att som Røkenes och Hanssen föreslår, förhålla sig reflekterande i sin yrkesutöv-

ning för att upptäcka de normer som beteenden bygger på. Kanske är de så impli-

cita och självklara för oss att vi aldrig upptäcker dem om det är så som Habermas 

menar att grupper och individer formas efter samhällets normer. Vi menar att 

samhällets normer är så fundamentala att de dels är svåra att upptäcka och därför 

också svåra att ändra på. Dock kan det finnas andra fördelar med att förhålla sig 

reflekterande i sin yrkesutövning vilket vi kommer in på senare. 

Enligt Grönros finns det tre huvudorsaker till varför en offentlig organisation 

bör bli mer serviceorienterad. Den första orsaken är att bättre service leder till en 

effektivare verksamhet. Den andra orsaken är att medborgare har rätt till god ser-

vice. Tidigare har verksamheten många gånger styrts utifrån interna förutsättning-

ar där kunden inte varit en utgångspunkt. Den tredje orsaken till serviceorientering 

handlar om att en förbättrad service medför en bättre arbetsmiljö för personalen. 

Enligt Grönroos medför en bra arbetsmiljö, där personalen kan hjälpa kunderna, 

en positiv inverkan på personalen.
382

 Detta resonemang visar att det inte enbart 

handlar om att skapa nöjda kunder. Det kan också innebära en effektivare organi-

sation med en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Det kan vara en viktig faktor 

för att motivera varför biblioteken ska arbeta på ett serviceorienterat sätt. Det kan-

ske inte är helt självklart att ett kundorienterat arbetssätt och ett bra bemötande 

faktiskt leder till en effektivare organisation. 

Service management är enligt Sundström ett koncept som helt utgår från kun-

dens behov. Det innebär att arbeta med att förstå kundens behov och att organisera 

företagets resurser för att på bästa sätt möta dessa. Sundström ser service mana-

gement som ett bra verktyg för ett mer metodiskt arbetssätt när biblioteken ska 

jobba med kundorientering. Vidare frågar sig Sundström om service management 

verkligen styr biblioteken eller om det endast är frågor som det arbetas med på 

ytan.
383

  För biblioteken handlar ett gott bemötande om mycket mer än att ge per-

sonalen en kurs i ämnet. Det är som vi tidigare nämnt ett arbete som måste ge-

nomsyra hela verksamheten. Frågan är då om det är möjligt att lyckas med att 

uppnå god service och ett bra bemötande om biblioteken ser bemötande som en 

isolerad del av verksamheten. Grönroos visar som vi tidigare nämnt att det finns 

                                                
380 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 91. 
381 Habermas, J. (1996), s. 119. 
382 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 17 f. 
383 Sundström, K. (2009), s. 41 f. 
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många delar en organisation måste tänka på för att lyckas med en serviceorienter-

ing.  

Genom att använda sig av service management får biblioteken möjlighet att 

identifiera olika områden som biblioteket måste arbeta med för att lyckas med ett 

serviceorienterat arbetssätt. Det kan handla om att identifiera vilka sanningens 

ögonblick som användare möter, vilken organisationskultur som finns och om den 

är förenlig med god service. Det kan även handla om att se över arbetsrutiner för 

att arbeta på ett mer kundorienterat sätt. Vidare finns det förklaringsmodeller till 

hur tjänstekvalitet och totalkvalitet av tjänster uppstår. Vi anser därför att service 

management kan vara ett bra verktyg för biblioteken att använda för att nå ett 

långsiktigt bra bemötande.  

Referenssamtal är en tjänst som biblioteken tillhandahåller och där bemötande 

ingår. Det finns enligt Grönroos tjänster där användaren är delaktig i skapandet av 

tjänsterna.
384

 Ett exempel på en sådan tjänst kan vara en referenstjänst. Det gäller 

här att biblioteken ser till att det skapas en miljö som tillåter och främjar använda-

rens förmåga att ge bibliotekarien den information som krävs för att det ska resul-

tera i en så bra informationssökning som möjligt. Här kommer man in på både det 

personliga mötet och det fysiska mötet. Vi tror att det är viktigt att biblioteken  

arbetar med båda dessa delar. Det kan vara viktigt att tänka på det fysiska rummet 

genom bullernivåer, hur folk rör sig i biblioteket, ljus och störningsmoment i mil-

jön som stökighet eller ostrukturerad skyltning. Att uppmärksamma dessa faktorer 

kan bidra till förbättringsåtgärder som påverkar användarens känsla av att befinna 

sig i en trivsam miljö där det går lätt att hitta och där det känns bekvämt att gå 

fram till en bibliotekarie och fråga om hjälp. Om miljön runt referensdisken också 

är lugn och städad kan det i sin tur, som Grönroos tar upp, bidra till att det under-

lättar för användaren att formulera sitt informationsbehov. På så sätt ser vi en tyd-

lig koppling mellan det fysiska mötet, d.v.s. lokalen och förbättringen av en 

tjänsts kvalitet.  

Förutom det fysiska mötet kan bibliotekarien genom sitt eget bemötande av 

användaren också bidra till att skapa en optimal miljö för användaren så att denne 

kan bidra med den information som krävs för skapandet av tjänsten. En trevlig 

och lyhörd bibliotekarie är ett exempel på detta.  

Vi anser att det är viktigt att förstå att ett bra bemötande både handlar om ett 

fysiskt bemötande och om ett personligt bemötande. Ett fysiskt bemötande och ett 

personligt bemötande menar vi kan ses både ur ett individperspektiv och ur ett 

organisationsperspektiv. När det gäller den fysiska miljön så handlar det både om 

individens egen förståelse för att en trevlig lokal är en form av bemötande samt 

om en organisation som ser till att det finns förutsättningar att skapa en trevlig 

lokal. När det gäller det personliga bemötandet handlar det också om den enskilda 

                                                
384 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 20 f. 
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individens inställning till bemötande och om en organisation som skapar förut-

sättningar till att kunna ge ett bra bemötande. Alla dessa delar menar vi hänger 

ihop och det är därför viktigt att se bemötande ur alla dessa perspektiv.  

Grönroos nämner att det kan vara bra att dela upp kunderna i segment för att 

på så sätt bättre kunna möta användares behov.385 En fördel med att dela upp kun-

derna i olika kundsegment kan vara att det lättare går att identifiera gruppers spe-

cifika behov för att se hur dessa bör bemötas på bästa sätt. En risk med att dela 

upp kunderna i olika kundsegment kan vara att det är lätt att generalisera och att 

man då inte ser den specifika användarens behov. Vi tror att det kan vara bra att 

dela upp användare i olika användargrupper för att identifiera vad som är viktigt 

för en specifik användargrupp. Vid själva mötet är det sedan viktigt att inte 

glömma att varje möte är unikt och att det inte går att använda en mall för hur en 

specifik användargrupp ska bemötas. 

 

Vad är ett sämre bemötande och vad kan det finnas för orsa-

ker till det? 

För att uppnå ett bra bemötande anser vi att det är viktigt att definiera vad ett säm-

re bemötande är och vad det kan finnas för orsaker till varför ett sämre bemötande 

uppstår.  Sundström menar att ett dåligt bemötande står i vägen för bibliotekets 

demokratiska uppdrag att förmedla fri tillgång till information för samhällets 

medborgare.386 

Enligt våra intervjupersoner är ett sämre bemötande att inte se och bekräfta 

bibliotekets användare. En stressig arbetssituation eller en rädsla för att inte kunna 

ge det korrekta svaret till användaren menar de kan vara orsaker till detta.  

Vad som kan orsaka ett sämre bemötande kan även här analyseras ur ett indi-

vidperspektiv. Enligt Hanssen är det viktigt att förhålla sig reflekterande i sin yr-

kesutövning.387 Vi menar då att ett sämre bemötande kan vara ett resultat av att 

personal inte ges möjligheten till aktiv reflektion kring den egna arbetssituationen. 

En reflektiv hållning gentemot den man är som person i relation till sin omgivning 

kan enligt Røkenes och Hanssen förändra negativa handlingsmönster hos en 

själv.388 Vi tror att ett reflektivt förhållningssätt kan åstadkommas på olika sätt, 

antingen i personalgrupper avsedda för detta ändamål eller genom att själv föra en 

loggbok över incidenter, upplevelser eller känslor som olika situationer gett upp-

hov till. Man kan på så sätt följa och identifiera, d.v.s. medvetandegöra det egna 

                                                
385 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 40. 
386 Sundström, K. (2009), s. 70. 
387 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 91. 
388 Røkenes Harald, O. & Hanssen P-H. (2007), s. 145. 
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tankesättet och beteendet. Detta anser vi är en bra grund i en process där man 

inom en verksamhet ska påbörja ett arbete med att förbättra bemötandet gentemot 

användare. 

Ses frågan om vad det kan finnas för orsaker till ett sämre bemötande på or-

ganisationsnivå finns det genom service management möjlighet att identifiera 

områden som bör utvecklas. Prioriteras bemötande av ledningen? Det kan handla 

om vad det finns för organisationskultur. Vilka sanningens ögonblick möter an-

vändare av bibliotekets tjänster? Finns det fungerande arbetsrutiner?  

Enligt Grönroos måste det finnas förutsättningar för att ge god service. Saknas 

dessa förutsättningar eller om de är bristfälliga kommer organisationen inte att 

lyckas med sin serviceorientering trots att viljan finns hos personalen.389 Det bety-

der att biblioteken kanske måste se bemötande ur ett större perspektiv där förut-

sättningar skapas för att kunna ge god service. Det betyder att de bibliotekarier 

som faktiskt ser god service som en viktig del även behöver en ledning som ska-

par förutsättningar för att personalen ska lyckas med att tillhandahålla god service. 

 

Hur arbetar biblioteken med bemötandefrågor? 

Vi har observerat att alla bibliotek i undersökningen arbetar med bemötandefrågor 

och anser att det är en viktig del av verksamheten. Detta arbete sker på olika sätt. 

Ett av biblioteken har utvecklat en bemötandepolicy till följd av en omfattande 

personalutbildning.  Ett annat bibliotek håller på att ta fram en bemötandepolicy 

och arbetar med frågorna i en arbetsgrupp. Det tredje biblioteket jobbar inte lika 

uttalat med bemötande även om de har någon typ av fokusgrupp som hanterar 

bemötandefrågor. 

De intervjupersoner som har fler tankegångar kring arbetet med bemötande-

frågor arbetar på de bibliotek där man arbetar mer aktivt med bemötandefrågor. 

Intervjupersonerna på det bibliotek där man inte arbetar lika aktivt med bemötan-

de var mer tveksamma till behovet av att lyfta bemötande ytterligare. De hade 

svårt att se hur man skulle kunna arbeta med dessa frågor i någon större utsträck-

ning. Kan det vara så att ju mer kunskap man har inom ett visst område desto mer 

inser man att det finns att lära? Det kanske är så att det bibliotek som hade en om-

fattande personalutbildning i bemötande med övningar och seminarier lättare 

kunde få personalen att bli mer medvetna om bemötandets roll för yrkesutövning-

en. Kanske är det så att de i och med detta insett att det finns en möjlighet att job-

ba mer med bemötande och att fler bör göra det. 

                                                
389 Grönroos, C. & Monthelie, C. (1994), s. 13. 
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Som vi tidigare nämnt är bemötande mer än att le och ha ett trevligt tonläge, 

det handlar om en inneboende sund attityd och inställning till professionen och 

dess värderingar. Enligt Kåring Wagman leder inte en förankrad kunskapsbas i sig 

själv till skapandet av en profession utan också att bibliotekarien i kontakten med 

användaren kan förmedla professionens värderingar.390 Vår slutsats är att en bra 

kunskapsbas kan påverka sättet att betrakta sig själv som en professionell biblio-

tekarie. Det kan ge bibliotekarien en trygghet i yrkesrollen vilket kan förbättra 

bemötandet gentemot användaren samtidigt som professionens värderingar för-

medlas.  

Vi tar i undersökningen upp frågan om vem som bär ansvaret att ge utbildning 

i bemötande. Några intervjupersoner ger svaret att ansvaret bör ligga på både bib-

liotekarieutbildningen och arbetsplatsens. Vi menar att bemötande inte är något 

som man lär sig av en kurs utan att det är något som man måste arbeta med på 

både individnivå och på organisationsnivå. Vår uppfattning är således att bemö-

tandefrågor bör introduceras redan på utbildningsnivå för att sedan följas upp på 

arbetsplatsen. Vi menar att frågorna på individnivå kan handla om självkännedom 

och om kommunikationsförståelse. På organisationsnivå kan det handla om ar-

betsrutiner och om en organisationskultur som är förenlig med god service.  

Vi ser att det finns en vilja att ge god service. Utifrån service management 

perspektivet ställer vi oss frågan om det arbete som görs är tillräckligt. Finns det 

service managementtänkande på biblioteken idag i sådan omfattning att det ge-

nomsyrar hela verksamheten? Ser biblioteken bemötande ur ett större perspektiv 

där det handlar om att arbeta serviceorienterat?  

För att nå ett långsiktigt resultat tror vi att bemötande bör ses både ur ett indi-

vidperspektiv och ur ett organisationsperspektiv och att arbetet med dessa frågor 

bör utgå från båda perspektiven.  

  

Hur ser bemötande på bibliotek ut i framtiden? 

En av intervjupersonerna berättar att hon tror att människor i framtiden kommer 

att tröttna på att mötas av en telefonväxel och att digitalt knappa sig fram till ser-

vice. En annan av bibliotekarierna tror att det blir mer och mer viktigt med det 

mänskliga samspelet i ett samhälle där fler tjänster flyttas till Internet. Personliga 

möten mellan människor är idag inte lika vanligt förekommande då mycket av 

verksamheten har automatiserats. I framtiden kan personliga möten bli allt vikti-

gare och vi menar därför att bemötande är ett område som kan komma att få en 

större roll i framtiden. 

                                                
390 Kåring Wagman, A. (2008), s. 13. 
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Enligt några intervjupersoner finns en uppfattning om att det inte går att jobba 

med bemötande på ett annat sätt än vad som görs idag. Många har svårt att ex-

emplifiera hur fortsatt och fördjupat arbete med bemötande skulle gå till. Trots 

detta håller alla de intervjuade med om att bemötande kommer bli viktigare inom 

biblioteksverksamheter i framtiden.  

Slutligen 

Vi lever i ett tjänstesamhälle och biblioteket är en av de verksamheter som till-

handahåller tjänster till samhällets medborgare. Bemötande är en viktig faktor för 

tjänstekvalitet och därför känns det också som en viktig del av biblioteksverksam-

heten. Vi anser att bemötande handlar om mer än att hantera klagomål eller arbeta 

fram listor med tillvägagångssätt för hantering av såväl e-post, telefon eller mötet 

med användaren. Det handlar heller inte om att få personalen att le mer eller ha ett 

trevligt tonläge. Det handlar om ett förändringsarbete hos både den enskilde yr-

kesutövaren och inom organisationen. Vi har genom denna uppsats visat att det är 

ett omfattande arbete som både kan ses ur ett individperspektiv och ett organisa-

tionsperspektiv. Vi tror att det är nödvändigt att se bemötande ur olika perspektiv 

för att förstå vad bemötande innebär och dess betydelse för en biblioteksverksam-

het. Det räcker inte att arbeta med antingen ett individperspektiv eller med ett or-

ganisationsperspektiv. Det är ett arbete som måste ses ur båda perspektiven. Vi 

hoppas att dessa tankar kan vara användbara för biblioteken i sitt framtida arbete 

med bemötandefrågor. 
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7. Sammanfattning 

Vi har i denna uppsats belyst bemötande på bibliotek ur sex bibliotekariers per-

spektiv. Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur folkbibliotekari-

erna ser på bemötande på bibliotek samt vilka olika uppfattningar och attityder det 

kan finnas kring bemötande. Vi har utgått från följande frågeställningar: 

 Hur ser bibliotekarier på folkbibliotek på bemötande? 

 Ses bemötande som en central del av yrket och professionen? 

 Hur har akademiseringen påverkat bibliotekarieyrket? 

 Hur ser bibliotekarierna på bibliotekets användare? 

 Vad innebär ett bra bemötande på bibliotek och hur kan det uppnås? 

 Hur arbetar biblioteken med bemötandefrågor? 

 Hur ser bemötande på bibliotek ut i framtiden? 

 

För att besvara underökningens syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod där 

vi har genomfört sex intervjuer på sammanlagt tre olika biblioteksverksamheter i 

landet. 

För att förklara och svara på våra frågeställningar har vi hämtat stöd ur tre 

olika teoretiska utgångspunkter. Vi har presenterat Jürgen Habermas teori om det 

kommunikativa handlandet för att förklara mellanmänsklig interaktion. Där har vi 

visat hur språket är ett medel för att genom rationell användning kunna uppnå ett 

visst mål eller förståelse tillsammans med interaktionsmedlemmar. Vi har även 

använt oss av professionsteorin som förklarar hur biblioteksverksamheten tidigare 

sett ut och hur den kommit att utvecklas till vad den är idag. Biblioteken har följt 

med i övriga samhällsutvecklingen och vi har sett att bibliotekariens historia är 

komplex vilket medfört att bibliotekarieyrkets kärna upplevs otydlig. Den tredje 

teoretiska utgångspunkten belyser service och tjänstekvalitet ur ett service mana-

gementperspektiv. Där har vi med hjälp av Christian Grönroos förklarat hur det är 

möjligt för en offentlig verksamhet att genom service management arbeta på ett 

kundorienterat sätt. För att en organisation ska lyckas med att bli serviceinriktad 

krävs ett förändringsarbete som genomsyrar hela verksamheten. 
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Våra intervjupersoner associerar till olika saker när de reflekterar över vad 

bemötande på bibliotek är. Det kan vara både det personliga mötet med använda-

ren och det fysiska mötet med lokalen. Detta visar att det inte är helt enkelt att 

definiera vad bemötande är. 

Biblioteken jobbar på olika sätt med bemötande. Ett av biblioteken har tagit 

fram en bemötandepolicy till följd av en omfattande personalutbildning. Ett annat 

bibliotek arbetar med att ta fram en bemötandepolicy. Det tredje biblioteket arbe-

tar inte lika uttalat med bemötande men har någon form av fokusgrupp för att han-

tera bemötandefrågor.  

Våra intervjupersoner har uttryckt sig olika i frågan om bemötande bör ses 

som en mer central del i arbetet på bibliotek. Vi har sett att de bibliotekarier vi 

intervjuat som idag arbetar inom en verksamhet där det finns större fokus på be-

mötande ställer sig mer positiva till vidare arbete med bemötande än de övriga.  

Bemötandefrågor kan vara svåra att arbeta med då det till viss del handlar om 

förändring av attityder på det individuella planet. Vi anser att individen själv mås-

te vara motiverad för att kunna göra en sådan förändring. Vi har, med stöd av våra 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, kommit fram till att det inom 

verksamheten handlar om att ge personalen möjlighet att kontinuerligt reflektera 

över sin arbetssituation i ett större perspektiv. På så sätt kan personalen finna mo-

tivation och en trygghet i att utföra ett bra jobb vilket reflekteras positivt i bemö-

tandet. Det handlar också om ett krävande arbete med att förbättra verksamhetens 

service. Detta arbete bör genomsyra arbetsplatsen på alla plan. Att arbeta med 

service och bemötande leder inte bara till nöjdare användare utan kan även leda 

till att personalens mentala hälsa förbättras samtidigt som verksamheten kan bli 

mer effektiv. 

I ett framtidsperspektiv tror många av våra intervjupersoner att bemötande 

kommer bli mer viktigt. En orsak till detta är att den tekniska utvecklingen snabbt 

går framåt. Personliga möten blir allt mer sällsynta vilket sätter krav på att möten 

som väl äger rum sker på ett bra sätt.  
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9. Bilaga 1 

Intervjuformulär 

Inledning 

 

1. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

2. Vad innebär bibliotekarieyrket för dig, rent allmänt? 

3. Hur skulle du definiera ordet bemötande? 

4. Vad är ett bra bemötande för dig? (jämställt möte?) 

5. Hur tror du att man uppnår ett bra bemötande? 

6. Vad är ett sämre bemötande för dig? Vad kan sägas är utmärkande för ett 

dåligt bemötande? 

7. Vad tror du att det finns för orsaker till ett dåligt bemötande? 

8. Vad kallar ni biblioteksanvändarna för? Är det en benämning som ni beslutat 

att alla ska använda? 

9. Hur ser ni på ordet kund? 

Bemötande på biblioteket 

 

10. Ses bemötande som en viktig del av den biblioteksverksamhet du jobbar 

inom? 

11. Anser du att bemötande är en del av bibliotekarieyrket/eller borde vara? 

12. Vi har förstått att ni arbetar aktivt med bemötandefrågor och hur går detta 

arbete till? 
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13. Hur länge har ni arbetat aktivt med bemötandefrågor? 

14. Har ni någon bemötandepolicy på biblioteket?  

15. Om så är fallet hur ser den ut och hur har den tagits fram? 

16.  Är det möjligt att få ta del av bemötandepolicyn? 

17. Hur upplever du att den efterföljs? 

18. Har du någon egen personlig mall/uppfattning/bemötandestrategi som du 

brukar tillämpa? 

19. Har du något förslag på hur man skulle kunna jobba med bemötande på 

bibliotek mer än vad som görs idag? Tror du att det finns mer att göra när det 

gäller bemötande? 

20. Tittar ni på hur andra yrkesgrupper arbetar med bemötande?  

21. Om ja: Finns det någon av dessa/den yrkesgruppen som du tycker att ni kan 

lära er av? 

22. Varför just den yrkesgruppen, vad vore bra att hämta därifrån och varför? 

23. Tycker du dig ha sett någon förändring i hur bemötandet sett ut under din 

yrkesverksamma tid?  

24. Om ja: Vad tror du det beror på? 

25. Har du funderat på hur bibliotekarieyrket/verksamheten förändrats (under din 

yrkesverksamma tid)? 

26. Om ja: Vad tror du det beror på? 

27. Tycker du att man kan mäta bemötande på något sätt? 

28. Om så är fallet på vilket sätt? 

29. Hur tycker du referenssituationen/informationssökningen påverkas av 

biblioteksanvändarens sinnestillstånd (stressad, irriterad, upprörd etc.)? 
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30. Har du något speciellt tillvägagångssätt/bemötandemodell för hur du ska 

hantera ovanstående sinnestillstånd hos användaren? 

31. Tror du att bibliotekariens ämneskunskaper har något samband med 

bemötandet? 

32. Har du upplevt att användarnas förväntningar på dig som bibliotekarie inte 

överrensstämmer med din faktiska yrkesroll? 

Bemötande och utbildning 

 

33. Biblioteksyrket har genomgått en akademisering, hur ser du på denna 

akademisering?  

34. Har den påverkat biblioteksyrket och i så fall på vilket sätt?  

35. Tror du att det går att lära sig bemötande? 

36.  Om ja: tycker du att det är högskolans eller arbetsgivarens roll att lära ut 

bemötande? 

37. Tycker du kurser i enbart bemötande borde införas i bibliotekarieutbildningen? 

Avrundning 

 

38. Tror du att det bibliotekarieyrket ställer krav på social kompetens? 

39. Vad tror du om bemötandets roll på biblioteken i framtiden?  

 

 


