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Svensk titel:  ”…trevlig först och sedan kan man prata om det sakliga...”1  
En studie om bemötande på folkbibliotek. 
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A study on the subject of personal encounters at public libraries. 
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Färdigställt: 2007 

Handledare: Nina Waldmann 

Abstract: The purpose of this thesis is to investigate the view on the per-
sonal encounter between staff and visitors in public libraries in 
order to detect possible differences between the two groups in 
order to see if the personal encounter as such could be used in 
order to market libraries. We believe that social competence 
must interact with the initial personal encounter in order for the 
visitor to experience the visit as positive. We have based the 
theoretical framework on Erving Goffman’s theory on social in-
teraction, as well as on Christian Grönroos’ theory on quality of 
service and marketing. We use the following questions: 

How do library staff view the personal encounter? 
How do library visitors view the personal encounter? 
How does the library staff’s treatment affect the visitor’s view 
of the library? 
Are there any differences in view between visitors and staff 
concerning the personal encounter? If so, what kind of differ-
ences are they? 

Using qualitative interviews, we have interviewed nine visitors 
and six staff members at two public libraries. The visitors be-
lieve that the librarian should be friendly, helpful, well informed 
and available in order for the personal encounter to be perceived 
as positive. The interviewed staff believes that personal encoun-
ter plays a central part in how their work and that their treatment 
can be conclusive in the visitor’s perception of the library. The 
conclusions of the study say that the staff’s treatment of the visi-
tors could function as both good and bad marketing for the li-
brary, depending on the visitor’s experience. 
 
 

 
Nyckelord: Bemötande, social färdighet, marknadsföring, servicekvalité, 

sanningens ögonblick 
 

                                                
1 Uppsatsens svenska titel är ett citat taget från en av de intervjuer som ligger till grund för arbetet. 
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1 Inledning 

En allmän uppfattning är att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke med allt vad det inne-
bär. Eftersom vi uppsatsförfattare har erfarenhet av andra sorters serviceyrken där 
kundbemötande är en viktig och självklar del av arbetet har det inneburit att vi båda har 
blivit intresserade av ämnet bemötande.  
 
Bemötande för oss är detsamma som hur människor uppträder mot varandra i olika situ-
ationer men handlar kanske till största delen om vilka människor man möter. Vår erfa-
renhet är att ett dåligt bemötande sprids snabbt till andra och organisationens rykte där-
med blir naggat i kanten. Vi anser att bemötandet från personalen är en viktig mark-
nadsföringskanal för biblioteket eftersom personalen är bibliotekets ansikte utåt, mot 
allmänheten. Ämnet bemötande är, enligt vår mening, något som behöver diskuteras 
mer under utbildningen eftersom vi anser att det är en betydande del av vårt blivande 
yrke. Ett bra sätt, om än kanske långsiktigt, att marknadsföra biblioteket tror vi är att 
besökaren upplever biblioteket och dess personal på ett positivt sätt, att besökarna tyck-
er att det är trevligt att gå dit. Om detta sprider sig genom mun-mot-munmetoden tror vi 
att det med tiden kommer att locka fler besökare till biblioteket.  
 
Fler biblioteksbesökare är också en demokratisk fråga. UNESCO skriver i Folkbiblio-
teksmanifestet 1994 att folkbiblioteken spelar en central roll i det demokratiska samhäl-
let eftersom de ger fri tillgång till information och kunskap som är en förutsättning för 
att medborgaren ska kunna utnyttja och förverkliga sina demokratiska rättigheter.  
 
I bibliotekslagen står det att det ska finnas ett folkbibliotek i varje kommun. Dessa bib-
liotek ska enligt bibliotekslagen främja intresse för: ”litteratur, information, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet”. (SFS 1996:1596) Det står också i lagen att 
det biblioteket erbjuder ska vara gratis, om än med vissa undantag, för biblioteksbesö-
karen.  
 
Biblioteket fyller en viktig funktion eftersom det gör olika medier och datorer tillgäng-
liga för alla. När man alltmer pratar om det livslånga lärande blir biblioteken den källa 
till information som är nödvändig för lärandet. Den kompetens som bibliotekarierna har 
när det gäller informationssökning är också en aspekt som talar för biblioteket och dess 
verksamhet.  
 
Men för att uppnå det som ovan nämnts är första steget att medborgaren använder sig 
av biblioteket och det som biblioteket har att erbjuda. Nu när det är lätt att på egen hand 
hitta information via Internet har det blivit allt viktigare för biblioteken att marknadsfö-
ra sig och den kompetens som bibliotekarierna besitter. Man kan som en bibliotekarie i 
vår undersökning fråga sig: ”Hade biblioteket blivit uppfunnet om det inte hade fun-
nits?” 
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1.1 Problembeskrivning 

Biblioteken idag slåss mot minskande besöks- och utlåningssiffror. Enligt Fakta från 

Kulturrådet: Folkbiblioteken 2005 har antalet besök minskat med fyra miljoner mellan 
2004 och 2005. Under samma period har antalet boklån minskat från 63,3 miljoner till 
60,1 miljoner. En anledning till minskande siffror för biblioteken skulle kunna vara den 
ökande konkurrensen från andra informationskällor, att man inte anser sig vara beroen-
de av biblioteket för att tillfredställa sitt informationsbehov. Det är därför av vikt för 
biblioteken och dess personal att marknadsföra sin kompetens och vad man har att er-
bjuda besökarna. Vi anser att ett bra bemötande är ett bland många sätt att i ett initialt 
skede marknadsföra biblioteket i ett positivt syfte. 

1.2 Problemavgränsning 

Fokus i uppsatsen ligger på folkbibliotek eftersom denna form av bibliotek har en 
mycket vid ’kundkrets’, folkbiblioteket är till för alla. Detta tror vi innebär delvis andra 
krav på bemötande än på t ex ett universitetsbibliotek där besökarna till största delen 
består av forskare och studenter som troligen har mer specificerade och komplexa in-
formationsbehov än folkbiblioteksbesökare. Eftersom vår uppsats vill belysa en mer 
allmän syn på bemötande så anser vi att folkbibliotekens vidare kundkrets passar bäst in 
på vårt syfte. 

1.3 Problemformulering och syfte 

Erving Goffman (1970) talar om social färdighet vilket innebär att man kan hantera de 
situationer man hamnar i på ett sådant sätt att samspelet inte störs alltför mycket. Chris-
tian Grönroos (1988, 1992) menar att första kontakten mellan kund och personal är vik-
tig eftersom den avgör om kunden blir nöjd eller missnöjd med tjänsten. Denna första 
kontakt kallar Grönroos för sanningens ögonblick. Vår uppfattning är att begreppen so-
cial färdighet och sanningens ögonblick måste samverka för att biblioteksbesöket ska bli 
positivt för besökaren och det är detta vi avser att argumentera för i denna uppsats. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på bemötande mellan personal och be-
sökare på folkbibliotek. Vi vill se om biblioteksbesökare och bibliotekspersonal ser på 
bemötande på olika sätt. Härigenom hoppas vi kunna få en uppfattning om bemötandet 
kan vara ett sätt att marknadsföra biblioteket. 

1.4 Frågeställningar 

För att besvara problemformuleringen ställer vi följande frågor: 
• Vilken syn har biblioteksbesökaren på bemötandet?  
• Vilken syn har bibliotekspersonalen på bemötandet? 
• Hur påverkar bibliotekspersonalens bemötande besökarnas syn på biblioteket? 
• Finns det skillnader mellan besökare och personal i synen på bemötandet? Och 

hur ser dessa skillnader i så fall ut? 
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1.5 Begrepp och definitioner 

Bemötande – med detta menar vi samspelet mellan personal och besökare, i detta fall på 
bibliotek. Även om begreppet bemötande kan benämna hur människor beter sig mot 
varandra i alla sorters situationer så använder vi här begreppet i en mer formell situa-
tion. Vår uppfattning är att samspel mellan vänner eller familjemedlemmar inte kallas 
bemötande eftersom detta sker mellan personer som känner varandra väl.  
 
Besökare – är i detta fall besökare på bibliotek. Dessa benämns i litteratur och på biblio-
teken på många olika sätt, bland annat: brukare, användare, låntagare, kunder. I vårt fall 
tycker vi att benämningen besökare är det som stämmer bäst överens eftersom de andra 
benämningarna, enligt vår mening, indikerar någon form av utförd aktivitet av kunden 
eller personalen. I vårt arbete vill vi inte placera in ’kunden’ i något fack utan väljer den 
bredare benämningen besökare. Där vi refererar andra författare använder vi dock re-
spektive författares benämning. 
 
Folkbibliotek – kallas de kommunalt drivna bibliotek som enligt bibliotekslagen (SFS 
1996:1596) ska  finnas i varje kommun och som alla medborgare ska ha tillgång till. I 
vårt arbete menar vi både huvudbiblioteket och de filialer som finns i de kommuner där 
vi gjort vår undersökning.  
 
Biblioteksassistent – här avser vi den bibliotekspersonal som inte har formell biblioteka-
rieutbildning. På små bibliotek kan assistenternas arbetsuppgifter i princip vara desam-
ma som bibliotekariernas.  
 
Bibliotekarie – här avses personal vid biblioteket med bibliotekarieutbildning. Denna 
kan dock skilja sig åt beroende på när personen utbildade sig. Våra besöksinformanter 
benämner dock all personal som bibliotekarier och gör ingen skillnad mellan yrkes-
grupperna.  
 
Bibliotekspersonal – i detta arbete menar vi och våra informanter både bibliotekarie och 
biblioteksassistent. Både bibliotekspersonal och personal används för att benämna de 
yrkesgrupper som har kontakt med biblioteksbesökare. 
 
Informant – både de besökare och den bibliotekspersonal vi har intervjuat. I de fall vi 
skriver bara informant avses bägge grupperna. I de fall vi avser bara en av grupperna 
använder vi benämningen besöksinformant alternativt personalinformant.  

1.6 Disposition 

I kapitel två Bakgrund ges en översikt över bibliotekens historia och framväxt samt en 
redogörelse av bibliotekarieyrkets förändring över tid. Vidare redogör vi för olika per-
spektiv på servicekvalité och på marknadsföring av bibliotek. Uppsatsens ämne är be-
mötande på bibliotek så därför redogörs även för RUSA:s riktlinjer för referensarbete 
som ger anvisningar om hur en bibliotekarie bör uppträda mot besökaren. För att få yt-
terligare ett perspektiv på bemötande är ett avsnitt en redogörelse av en beteendevetares 
syn på bemötande. 
    
I det tredje kapitlet, Tidigare forskning redogörs för ett antal studier som har gjorts om 
bemötande på bibliotek samt vilken koppling dessa har till vår undersökning. Den första 
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delen redogör för studier om hur bemötandet påverkar viljan att återkomma till bibliote-
ket medan den andra delen av detta kapitel redovisar studier av kvalitén på bibliotekens 
referenstjänster och ämnet bemötande. 
 
Kapitel fyra, Teori, är en redogörelse för det teoretiska ramverk som används för att tol-
ka och analysera vårt empiriska material. De teorier vi har valt att använda i detta arbete 
är Erving Goffmans teori om socialt samspel och Christian Grönroos teori om service-
kvalité och marknadsföring. 
  
I kapitel fem, Metod redogörs för hur arbetet med uppsatsen byggts upp. Vi bygger vårt 
metodval på Steinar Kvales och Jan Trosts litteratur om kvalitativa intervjuer.  Kapitlet 
har lagts upp i olika avsnitt där det första beskriver hur litteratursökningen har genom-
förts. Det andra avsnittet behandlar tankarna bakom urvalet av informanterna. Det tredje 
avsnittet handlar om hur informanterna har informerats om vår undersökning och hur 
intervjuerna skulle genomföras men även om hur dessa intervjuer har genomförts. Det 
fjärde avsnittet behandlar vilka avgränsningar som gjorts vid intervjuundersökningen. 
Det sista avsnittet handlar om hur intervjumaterialet har tolkats och analyserats. 
  
Resultat, kapitel sex, är vår redovisning och tolkning av det empiriska materialet. Resul-
tatet har delats upp enligt följande fyra huvudrubriker: 

• Vad är bemötande? 
• Ett bra bemötande 
• Ett dåligt bemötande 
• Hur påverkar bemötandet biblioteksbesöket? 

 
Under rubriken Analys, kapitel sju, drar vi slutsatser med hjälp av det teoretiska ram-
verket och undersökningens resultat. Det första avsnittet under denna rubrik är själva 
analysdelen där vi kopplar vårt resultat till det teoretiska ramverket. I kapitlets andra del 
drar vi slutsatser av undersökningen utefter frågeställningarna. 
 
I kapitel åtta, Diskussion, diskuterar vi resultatet av undersökningen och de slutsatser vi 
har kommit fram till med hjälp av undersökningsresultatet. I diskussionen kopplar vi re-
sultatet till bakgrunden och till den tidigare forskningen för att jämföra om vår under-
sökning ger samma eller liknade resultat. Ett avsnitt i detta kapitel är en metoddiskus-
sion där undersökningens metod diskuteras. Till sist ger vi förslag på vidare forskning 
inom området.  
 
Arbetet avslutas med en Sammanfattning i kapitel nio.  
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2 Bakgrund  

Här redogörs för bibliotekens historiska bakgrund samt för bibliotekariens yrkesroll. Ef-
tersom vi avser att undersöka vilken syn biblioteksbesökare och bibliotekspersonal har 
på bemötande samt hur bemötandet påverkar allmänhetens syn på biblioteket och vad 
det har att erbjuda redogör vi också för olika tolkningar av begreppet servicekvalité. 
Under inläsningen i ämnet har vi upptäckt att servicekvalité och marknadsföring ofta 
kopplas ihop och därför beskrivs det i samma avsnitt. Eftersom uppsatsämnet är bemö-
tande redogörs också för Reference and Users Services Associations (RUSA) riktlinjer 
för referenssituationen samt för bemötande i arbetslivet.   

2.1 Bibliotekens historia 

Långt bak i tiden var biblioteken inte tillgängliga för alla utan var något för de lärda. 
Biblioteken fanns på universiteten och på kyrkliga institutioner så som kloster men det 
fanns också privata bibliotek. 1842 års skolstadga blev grunden för de så kallade sock-
enbiblioteken. De hade små resurser och det finns inga stora samlingar med böcker för 
utlån. Till en början hade kyrkan ett stort inflytande på sockenbiblioteken och det på-
verkade också innehållet i samlingarna. Det var därför som biblioteken var belägna i 
kyrkan eller i sockenstugan. Att vara bibliotekarie var vid den här tiden ett förtroende-
uppdrag. (Nilsson, 2003, s.165-167) 
 
Medan sockenbiblioteken fanns på landsbygden började det under 1860-talet växa fram 
stadsbibliotek i några svenska städer. Det fanns också bibliotek som drevs privat. Det 
var inte gratis att låna böcker på de privata biblioteken, de tog ut en avgift för varje lån. 
Även arbetarkommuner och fackföreningar startade bibliotek, dessa finansierades ge-
nom gåvor och avgifter. Biblioteken hade tre olika funktioner: de skulle anpassas efter 
kundernas behov, de skulle ha en uppfostrande funktion och de skulle bidra till folk-
bildningen. (Nilsson, 2003, s.167-169) 
 
I början av 1900-talet kom Valfrid Palmgren med förslaget att inrätta kommunala folk-
bibliotek. Idén presenterade hon i en statlig utredning och som förebild hade hon i första 
hand amerikanska public-library men även engelska bibliotek. Dessa bibliotek skulle 
vara tillgängliga för alla invånare och personalen skulle vara utbildad. Redan 1949 
skrev man ned vad bibliotekens uppgifter skulle vara. Biblioteken skulle ge invånarna 
gratis tillgång till böcker, tidningar och tidskrifter, kartor, bilder, film och musik. (Nils-
son, 2003, s.169,171-172) I slutet på 1940-talet startade omvandlingen av landets stu-
diecirkelbibliotek till kommunala folkbibliotek, ett arbete som tog lång tid. Utveckling-
en av folkbiblioteken var besvärlig och till största delen drevs den på av Biblioteksföre-
ningen och de fackförbund som folkbibliotekarierna var anslutna till. (Ristarp & An-
dersson, 2001, s.34)  
 
1958 tillsattes rationaliseringsutredningen som kom fram till att utvecklingen av biblio-
teken hade gjort att bibliotekslokalerna ofta blivit för små. Förutom detta tog utredning-
en bland annat upp frågor om biblioteksfilialer, bokbussar och centralbiblioteken men 
även bibliotekens arbete med budgetar vilket fick en betydande roll i moderniseringen 
av folkbiblioteken under 1960- och 1970- talen. På 60-talet blev kommunerna helt an-
svariga för de kommunala bibliotekens verksamhet och förslaget om att införa en bib-
liotekslag blev aldrig verklighet. (Ristarp & Andersson, 2001, s.38, 41-44) 
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Under de år som Ristarp och Andersson kallar rekordåren, 1966-1979, var det samhället 
som skulle sätta sin prägel på biblioteken. Ett mål var att biblioteken skulle nå alla sam-
hällets medborgare, även de som av olika anledningar inte kunde ta sig till biblioteket.  
För att nå denna grupp av människor skulle biblioteket istället komma till dem. De som 
kunde få besök var olika institutioner, som till exempel fängelser och olika vårdinrätt-
ningar. Under den här tiden började biblioteken att erbjuda nya former av kultur och de 
blev en sorts kulturcentra. Dessa förändringar gjorde att marknadsföringsaktiviteter blev 
ett måste för att nå ut med vad biblioteken hade att erbjuda. I första delen av perioden 
satsades det resurser på biblioteken men i senare delen stramades det åt. Under 1980-
talet var rekordåren slut och bibliotekens resurser krymptes och de slutade att erbjuda 
vissa tjänster. Under detta decennium nådde även datoriseringen biblioteken. (Ristarp & 
Andersson, 2001, s. 53-57,125, 195-196) Att bibliotekens resurser minskade men också 
beroende på att det tillkom nya medier som konkurrerade med biblioteken och vad de 
hade att erbjuda medförde att bibliotekens ställning försvagades. (Nilsson, 2003, s. 172-
177) 
 
Under 1990-talet när informationstekniken utvecklades fick biblioteken en ny funktion 
då de spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla information och kunskap. 
(Nilsson, 2003, s.172-177) I bibliotekslagen från 1996 står det att det ska finnas ett folk-
bibliotek i varje kommun men inget om vilken kvalité det ska vara på den service bibli-
oteken har att erbjuda kommuninvånarna. (Nilsson, 2003, s.177) Låntagarna kan nu via 
datorn och hemifrån själva utföra vissa av de moment som tidigare utfördes av bibliote-
karien. Informationstekniken ställer också andra krav på biblioteken. IT har gjort att 
folkbiblioteken har fått fler studenter bland sina besökare. Det har i sin tur lett till att 
folkbiblioteken utvecklat ett samarbete med högskole- och universitetsbibliotek. (Ris-
tarp & Andersson, 2001, s.211-212) 

2.2 Yrkesrollen 

Enligt Burius är det inte ofta det talas om bibliotekariernas yrkesroll. Det kan bero på att 
bibliotekarier inte är intresserade av att fastställa sin yrkesroll. Burius refererar också till 
Sigurd Möhlenbrock som skrev om svenska bibliotekarier på 1940-talet. Han skrev då 
att bibliotekarieyrket ständigt förändras och det beror till stor del på att samhällets krav 
på yrkeskåren ändras. De arbetsuppgifter som bibliotekarien utförde då var varierande. 
Det kunde handla om att hjälpa någon från ortens fabrik att hitta den facklitteratur som 
den personen sökte. En annan arbetsuppgift kunde vara att hjälpa ortens folkbildare men 
även att som bibliotekarie vara ledare för en studiecirkel. Det var svårt att få allmänhe-
ten och myndigheterna att inse att bibliotekariens kunskaper var större än att låna ut 
böcker och det såg Möhlenbrock som ett problem. (Burius, 1991, s. 70-73) Järv har en 
annan uppfattning och skriver att bibliotekariens arbetsuppgifter idag är identiska med 
hur de såg ut för tusentals år sedan. Det enda som har förändrats över tiden är arbetsred-
skapen. En bibliotekarie arbetar fortfarande med att samla och ge tillgång till kunskap. 
(Järv, 1991, s.28-32)  
 
Valfrid Palmgren skrev, efter en studieresa till USA 1907, en programskrift där hon 
nämner vad yrket innebär men hon skriver inget om yrkesrollen. Enligt Burius är det 
dock underförstått att yrkesrollen innebär att en bibliotekarie ska arbeta för människans 
fria utveckling. På biblioteken skulle alla känna sig som hemma och därför såg hon bib-
liotekarien som en värd eller värdinna. I en utredning som Valfrid Palmgren presen-
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terande 1911 nämner hon ett antal egenskaper som skulle vara typiska för en biblioteka-
rie. En bibliotekarie skulle vara ordningsam och ha fallenhet för yrket som då sågs som 
ett kall. Det var också viktigt att bibliotekarien kunde uppträda på ett bra sätt inför be-
sökarna. Denna syn på bibliotekarieyrket var aktuell under lång tid. (Burius, 1991, s. 
76-77)  
 
Om de ovan nämnda egenskaperna skriver även Sanner. Han kallar dessa för ordnings-
sinne, flit och humanitet. Det är viktigt att bibliotekarien besitter dessa tre egenskaper. 
Med humanitet menas att bibliotekarien ska kunna hantera besökarna. För att det ska 
vara möjligt krävs att bibliotekarien är artig och visar omdöme men även bildning, att 
sträva efter att göra det bästa för besökaren, om en bibliotekarie har denna egenskap av-
gör de som besöker biblioteket. Sanner menar att man inte är en bra bibliotekarie om 
man inte har dessa egenskaper. Det räcker inte att ha goda kunskaper i de arbetsuppgif-
ter som är kopplade till yrket. (Sanner, 1991, s. 119-120) 

2.3 Utbildningen 

1912 tillsattes en statlig tillsynsmyndighet samtidigt som staten också startade en ut-
bildning för bibliotekspersonal. Det var en två veckor lång utbildning för folkskollärare 
som skulle arbeta på biblioteken på sin fritid. Det var vid den tiden mest män som arbe-
tade på biblioteken. På 1920-talet startades en utbildning för folkbibliotekarier, det re-
sulterade i att yrket gick från att ha varit mansdominerat till att bli ett kvinnoyrke. En 
fyra månader lång utbildning för föreståndare som skulle arbeta på de större folkbiblio-
teken startades 1946. (Ristarp & Andersson, 2001, s.109, 111-112)  
 
Historiskt sett var de som arbetade på universitetsbiblioteken ofta teologer eller huma-
nister och de som ansvarade för dessa bibliotek var ofta professorer med ett intresse för 
böcker. Efter hand som samlingarna blev större lades ansvaret för de rutinartade arbets-
uppgifterna på bibliotekariens assistenter, vilka ofta var bibliotekariens familjemed-
lemmar. Så långt fram som till 1960-talet krävdes det att den som ville arbeta på biblio-
tek skulle ha minst en licentiatexamen men helst skulle personen ha en doktorsexamen. 
(Sanner, 1991, s.122-123) Fram till att Bibliotekshögskolan i Borås startades hade uni-
versitetsbiblioteken egna utbildningar för sin personal. (Ristarp & Andersson, 2001, 
s.113) 
 
Det fanns skillnader i kunskapskraven mellan forskningsbibliotekarier och folkbibliote-
karier. En forskningsbibliotekaries uppgift var att hjälpa forskaren att hitta relevant in-
formation, forskningsbibliotekarien behövde däremot inte ha samma sakkunskap i äm-
net som forskaren hade. En folkbibliotekarie hade en mer lärande roll och borde därför 
ha mer sakkunskaper. Det räckte inte med att bara veta var informationen fanns att häm-
ta, de skulle också kunna avgöra vilken information som var relevant. Denna skillnad 
har försvunnit i och med teknikutvecklingen. Att bibliotekarieutbildningarna har blivit 
en högskoleutbildning har också bidragit till att skillnaderna suddats ut. (Sanner, 1991, 
s. 126-128) 
 
Efter en utredning väcktes 1969 ett förslag om att en två år lång akademisk utbildning 
för bibliotekarier skulle startas där det skulle vara möjligt för studenter från hela landet 
att utbilda sig. Samma utredning kom också fram till att skillnaden mellan de olika bib-
liotekstyperna minskade och det skulle göra det möjligt att samordna utbildningen till 
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en och samma skola, i början på 1970-talet startades Bibliotekshögskolan i Borås. (Ris-
tarp & Andersson, 2001, s. 112-114) 

2.4 Servicekvalité och marknadsföring 

Renborg skriver att det är svårt att mäta kvalité och ska detta göras måste det klart 
framgå vad man ska mäta. Det man måste ha klart för sig är vilka krav man har på ser-
vicekvalitén. Hänsyn måste också tas till vilken målgruppen man har för servicen. God 
kvalité är enligt Renborg att bibliotekets personal har rätt kompetens, att biblioteket har 
ett bra bokbestånd, att de har en bra inköpspolitik, att det finns en Boken-kommer verk-
samhet på biblioteket, att besökaren kan lyssna på musik på biblioteket och att det finns 
möjlighet att släktforska. (Renborg, 1992, s.53-55,63)   
 
Kvalité kan inte bara mätas genom att föra statistik över antalet utlån, det är viktigt att 
även tänka på alla bibliotekets medier, till exempel antalet lästa tidningar, lästa bilder-
böcker men även antalet besök av skolklasser. Kvalitén på biblioteksservicen hänger 
samman med marknadsföringen av biblioteket. Om biblioteken marknadsförs kan det 
också leda till bättre servicekvalité på bibliotekets tjänster. (ibid)  
 
Eide-Jensen (1992, s. 44) menar att det är svårt att mäta kvalité eftersom det är svårt att 
definiera vad ordet innebär när det gäller bibliotek. Eftersom det är så svårt att definiera 
vad kvalité är så är det också svårt att ändra på den. Nilsson skriver i ”Ett bibliotek är ett 
bibliotek är…” (1992, s. 21) följande om vad kvalité är: 
 

Kvalitet är att tillfredställa besökarnas önskemål och behov, nu och framöver.  
 
Gök-projektet var ett projekt där tre bibliotek från Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar 
deltog under 1992-1994. Syftet med projektet var att förändra men i första hand anpassa 
verksamheten efter besökarnas behov och önskemål. När Gök-projektet startade såg 
biblioteken mer till vad som var bäst och enklast för dess personal än till besökarnas 
önskemål. Personalen hade en, vad författaren kallar, uppfostrande inställning. När det 
gällde inköp av nya medier var personalen inte öppen för inköpsförslag från låntagarna, 
de var beståndscentrerade istället för kundcentrerade. Idéerna till projektet fick delta-
garna från bibliotek i Danmark och Tyskland. Om Kalmars del i det här projektet skri-
ver Bergqvist och Herstad i en rapport från 1992 då kulturnämnden i Kalmar bestämde 
att målet med deras deltagande i projektet bland annat skulle vara att ompröva kvalitets-
begreppet, höja nivån på servicen, ge besökaren större inflytande. Även de andra delta-
gande biblioteken arbetade efter liknande mål. (Bergqvist & Herstad, 1992, s. 31-41) 
 
När personalen började gallra i hyllorna hittade de böcker som ingen ville låna. Det star-
tade funderingar om hur man tänkt vid bokinköp tidigare. Nu gick man istället in för att 
låta besökarna få större inflytande över inköpen, man skulle lyssna på låntagarna och 
deras önskemål. Förutom att se över bokbeståndet började man fundera över lokalerna 
och dess inredning. Biblioteket skulle erbjuda service som var snabb, korrekt och den 
skulle anpassas efter besökarens önskemål. För att ytterligare höja servicenivån satsades 
det på utbildning av personalen i bemötande av besökare. Personalen fick riktlinjer som 
de skulle arbeta efter, till exempel att inom olika område sätta besökaren i fokus. Det 
kunde ske genom att se biblioteket med besökarens ögon och att uppmärksamma dem 
som inte besöker biblioteket så ofta. En annan riktlinje var att svara i telefonen när nå-
gon ringer. Personalen skulle inte stå och prata med varandra om det fanns låntagare 
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som behövde deras uppmärksamhet. Riktlinjerna var fler men dessa är relevanta för 
denna uppsats. (Bergqvist & Herstad, 1992, s. 31-41) 
 
Biblioteken har inte varit mycket för att marknadsföra sin verksamhet. Om biblioteken 
har marknadsförts har marknadsföringen koncentrerats på de olika medierna. Inom 
GÖK-projektet sammanställdes en marknadsföringsplan där man satte fokus på besöka-
ren. Marknadsföringen måste ses som ett sätt att få besökaren att återkomma till biblio-
teket men också att få nya besökare. (ibid)  
 
Projektet finansierades med bidrag från Kulturrådet men även kommunerna fick bidra 
med pengar. Det var också Kulturrådet som fastställde de mål och ramar som bibliote-
ken skulle arbeta mot. Hur de sedan arbetade för att nå målen var upp till biblioteken att 
bestämma vilket väckte stort intresse inom biblioteksvärlden. Kalmar fick också upp-
märksamhet och kritik i medierna, vilket berodde på att de gallrade hårt. Denna kritik 
gjorde att Kulturrådet drog in Kalmars bidragsdel under ett par år. De båda andra biblio-
teken arbetade på som planerat och fick också sitt beviljade ekonomiska bidrag. (Mo-
dig, 1995, s.10-12) 
 
Kulturrådet gav ett engelskt konsultföretag i uppdrag att utvärdera projektet. De kom 
fram till att bibliotekens sociala och ekonomiska omgivning hade genomgått stora för-
ändringar. Bibliotekarierna tyckte att de hade förlorat kontrollen över läget. Utvärde-
ringen visar också att biblioteksbesökaren kommer att kräva mer inflytande på bibliote-
ken. Bibliotekarier är inte några starka försvarare av biblioteken och låter ofta andra tala 
för dem. Många har valt att inte ändra i sin verksamhet och har fortsatt som tidigare. 
Det finns de som motiverar det med att biblioteken har varit framgångsrika, så därför 
kan de fortsätta i samma spår som tidigare. Projektet ledde till exempel till: 

• intern omorganisation 
• uppbrytning av klassifikationssystemet 
• ny policy för bokinköp 
• självbetjäning 
• nytt sätt att ställa upp i hyllorna  
• ny skyltning 

Utvärderingen visade att det hade varit ett projekt med lyckade resultat. Exempel på 
detta är att antalet besök och utlån ökade, personalen fick större kunskap om vad det var 
besökaren ville med besöket, större villighet att ta in till exempel musik men även andra 
medier i beståndet. (Modig, 1995, s.12-13)   

2.5 Riktlinjer för referensarbete 

RUSA:s riktlinjer för referensarbete publicerades första gången 1996. Sedan dess har 
synen på referensarbetet förändrats. Riktlinjerna skulle användas vid bland annat utbild-
ning. De har blivit allt mer populära inom professionen och har dessutom blivit allmänt 
accepterade som standard för att mäta effektiviteten vid referensarbete. Den första ver-
sionen av riktlinjerna handlar om mötet mellan besökare och bibliotekspersonal. Det 
krävs god kommunikation mellan dessa för att besökaren ska få hjälp med att hitta den 
information de söker. Referensarbete handlar dock inte bara om att ge rätt information, 
det handlar också om positivt och negativt samspel mellan besökare och biblioteksper-
sonal. Samspelet har betydelse för om mötet uppfattas som positivt eller negativt. De 
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riktlinjer som RUSA har tagit fram innehåller fem huvudområden: tillgänglighet, intres-
se, lyssna och fråga, sökning och uppföljning. 
 

Tillgänglighet 

Det är viktigt att besökaren känner att den kan be bibliotekspersonalen om hjälp och då 
måste bibliotekspersonalen visa att de finns tillgängliga för besökaren. När besökaren 
söker kontakt med personalen så är det den första verbala men även den ickeverbala 
kommunikationen som avgör hur kommunikationen kommer att fungera. Det är biblio-
tekspersonalen som har ansvaret för att besökaren känner sig bekväm i situationen.  
 

Intresse 
Bibliotekarien måste visa intresse för besökaren och det han eller hon vill ha hjälp med 
samt erbjuda den hjälp som hon kan ge. Om bibliotekarien visar ett stort intresse blir 
besökaren mer nöjd med biblioteksbesöket. 
 
Lyssna och fråga 
Referensintervjun är central för att processen ska bli lyckad. Bibliotekarien ska kunna 
identifiera vilket informationsbehov besökaren har. För att göra det måste bibliotekarien 
vara en bra kommunikatör med förmåga att både lyssna och att ställa frågor. 
 
Sökning 
I sökprocessen korsas uppträdande med noggrannhet. Även om bibliotekspersonalen 
hittar det besökaren söker efter kan personen gå från biblioteket missnöjd om biblio-
tekspersonalen har visat ett dåligt uppträdande. 
 
Uppföljning 
Referensarbetet slutar inte med att bibliotekspersonalen lämnar över det den hittat. Bib-
liotekspersonalen ansvarar också för att besökaren ska vara nöjd med den information 
den fått. Om så inte är fallet ska bibliotekspersonalen ge besökaren tillgång till andra 
källor som inte finns i bibliotekets samlingar. (RUSA Guidelines, 2007)  

2.6 Bemötande 

Eva Gyllensvaan är beteendevetare med fokus på bra möten i yrkeslivet. I en intervju 
som publicerats i DIK-forum 2006:5 säger Gyllensvaan att i ett möte mellan privatper-
soner har alla inblandade ett ansvar för att mötet blir bra. När det gäller möte på en ar-
betsplats så har personen med den professionella rollen ett större ansvar för att bemö-
tandet ska bli bra. Det gäller att i sin yrkesroll kunna lägga det privata åt sidan och inte 
låta det påverka bemötandet. Hon säger vidare att om vi är villiga att stanna upp och 
verkligen lyssna på den person vi möter kan vi lära oss mycket av mötet. Hon menar att 
även de möten som inte är bra är utvecklade och ger nya perspektiv på saker och ting.  
 
Gyllensvaan har satt samman fyra punkter som hon tycker är viktiga i bemötandet.  
 

• Var hygglig, det innebär bland annat att personen ska vara tillgänglig och trev-
lig.  

• Vara lyhörd, här är det viktigt att vara koncentrerad på den man möter och vad 
den personen har att säga eller vad den vill fråga om. 
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• Vara kompetent, det är en förutsättning för mötet ska bli bra. Om inte kompeten-
sen finns är det svårt att bemöta på ett bra sätt.  

• Visa glädje, ett sätt att visa detta kan vara genom att le mot den man möter. 
 
Gyllensvaan säger vid flera tillfällen att det är viktigt att vi är generösa mot varandra 
genom att tala om när något är bra, inte bara när något är dåligt. (Ronsten, 2006, s.12-
13) 
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3 Tidigare forskning 

I tre artiklar under rubrik 3.1 ”Willingness to Return” redogörs för forskning som har 
sin utgångspunkt i mätinstrumentet ’vilja återvända till samma bibliotekarie’ för att un-
dersöka kvalitén på referenstjänsten.  De tre artiklarna under rubrik 3.1 och Janssons 
rapport under rubrik 3.2 undersöker visserligen kvalitén på bibliotekens referenstjänster 
men är trots det aktuella i detta sammanhang eftersom de till stor del även behandlar 
ämnet bemötande och det är dessa delar av undersökningarna som det fokuseras på i 
detta avsnitt. Rapporten och artiklarna publicerades mellan 1989 och 1996 och kan där-
för anses som inaktuella. Referenssituationen har genomgått drastiska förändringar i och 
med datorernas genombrott och idag genomför man sökningar på bråkdelen av den tid 
som tidigare behövdes. Men själva upplevelsen av bemötandet bör dock vara detsamma. 
Även om tekniken har förändrats så tror vi inte att människan har det, eftersom det i 
grund och botten är mänskligt beteende det handlar om. 

3.1 Willingness to Return 

Joan Durrance (1989) vid University of Michigan ifrågasätter i sin artikel ”Reference 
Success: Does the 55 Percent Rule Tell the Whole Story?” om 55 %-regeln för kvali-
tetsmätning av referenssituationen verkligen är giltig. Detta uttryck myntades sedan ett 
antal undersökningar på amerikanska bibliotek visade att endast ca 55 % av de ställda 
referensfrågorna fick korrekta svar. Durrance menar att dessa undersökningar inte tar 
hänsyn till miljö och andra faktorer som kan påverka resultatet. Hon vill i sin artikel 
visa att det finns andra sätt att mäta referenstjänstens kvalité och introducerar ’willing-
ness to return’ som instrument för kvalitetsmätning. Detta innebär att man istället för 
antalet rätta svar tar reda på hur många ’frågeställare’ som kan tänka sig att återvända 
till samma bibliotekarie med en annan fråga. (Durrance, 1989, s. 31-36) 
 
Durrance baserar sin artikel på en dold undersökning som omfattar 266 referenssamtal 
på 142 bibliotek av skilda slag. Referensfrågorna ställdes av magisterstudenter vid Uni-
versity of Michigan School of Information and Library Studies under sammanlagt ett 
års tid. Studenterna fick förbereda en fråga som kändes viktig för dem. De ställde an-
tingen frågan själva eller så studerade de en medstudent vid referenssamtalet. (Durran-
ce, 1989, s. 32) 
 
Studenterna skulle sedan skriftligen besvara frågor om vad bibliotekarien höll på med 
när studenten närmade sig, vilken respons de fick på frågan och bibliotekariens beteen-
de vad gäller social kompetens, intervjuskicklighet och sökstrategier. Studenterna skulle 
även avgöra huruvida personen de frågade var bibliotekarie eller inte och, med hjälp av 
diverse andra faktorer, avgöra om de skulle återvända till samma person med fler frågor. 
De skulle också beskriva själva referenssituationen så som den utspelat sig. (ibid) 
 
Även om miljön i undersökningarna varierade mycket så kunde Durrance urskilja en ty-
pisk sådan: antingen ett skrivbord eller en disk skyltad med ’Referens’, ’Information’ 
eller ingen skylt alls, bibliotekarien satt vid skrivbordet utrustad med telefon och ibland 
också en dator2 och det fanns sällan en stol för frågaren att sitta på. Men, menar Durran-
ce, det signifikanta var vad bristen signalerade, nämligen vilken funktion man kunde 

                                                
2 Undersökningen utfördes för snart 20 år sedan då datorer antagligen inte var standardutrustning.  
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förvänta sig vid disken. Trots att observationerna utfördes av personer som hade både 
mer erfarenhet av och kunskaper om bibliotek än vad gemene man har så hade de ofta 
svårt att avgöra vad som var referensdisk eller inte eftersom det fattades skyltar eller 
tydliga signaler om funktionen. De hade också svårigheter att bestämt avgöra huruvida 
den som satt bakom disken var bibliotekarie eller inte, 68% trodde att de pratat med en 
bibliotekarie men endast 35% kände sig helt säkra på detta. Studenterna uppgav att de 
ofta dragit slutsatsen utifrån personalens utseende men den viktigaste faktorn var vilken 
yrkesskicklighet personen ifråga visade. Undersökningen visade att de som på något sätt 
fick veta bibliotekariens namn var tre gånger mer benägna att återvända till samma bib-
liotekarie än de som inte visste namnet. Något som upplevdes som negativt vid observa-
tionerna var ifall studenten behövde vänta på personalen när de gjorde något annat, som 
att t ex tala med någon annan i personalen, mindre än en femtedel kunde då tänka sig att 
återvända till samma person. Var bibliotekarien däremot ledig eller arbetade med en an-
nan besökare var mer än hälften av studenterna villiga att återvända. (Durrance, 1989, s. 
32-34) 
 
Faktorerna som undersöktes, förutom ett rätt svar, var bibliotekariernas sociala kompe-
tens vad gäller vänlighet, intresse, självförtroende, ej värderande och förmåga att få be-
sökaren att känna sig bekväm (i situationen), vidare undersöktes intervjuskicklighet, 
förmåga att lyssna, och sökfärdighet. Varje faktor kunde rankas i en skala från ett till 
fem, där ett var lägst och fem var högst. (Durrance, 1989, s. 34-35) 
 
Tabellerna som visar undersökningens resultat i siffror ger vid handen att när persona-
len visar en hög social kompetens såsom vänlighet och förmåga att få besökaren att 
känna sig bekväm så blir antalet för dem som skulle vilja återvända till samma person 
högt. Speciellt det sistnämnda, förmåga att få besökaren att känna sig bekväm, verkar 
vara en viktig faktor: av dem som rankade bibliotekarien med en etta (det lägsta) vid 
denna faktor så ville ingen återvända till samma person. Detsamma gällde det omvända: 
av dem som rankade bibliotekarien med en femma (det högsta) vid denna faktor så kun-
de 91% tänka sig att återvända till samma person. När studenterna hade rankat bibliote-
karien med en trea (mittenvärdet) vad gällde den sociala kompetensens fem faktorer, så 
ansåg ändå ungefär hälften att de kunde tänka sig att återvända till samma bibliotekarie. 
Undantaget är faktorn ej värderande: där ville endast 29% återvända till samma person. 
(Durrance, 1989, s. 33) 
 
Tabellerna för intervjuskicklighet, förmåga att lyssna och sökfärdighet visar visserligen 
att höga siffror för dessa färdigheter innebär att studenterna gärna återvänder till samma 
bibliotekarie men också att mellan 10-16% trots allt kunde tänka sig att återvända när 
bibliotekarien rankades med en etta (det lägsta) för samma färdighet. En slutsats av un-
dersökningen är alltså att studenterna hade lättare att överse med dålig yrkeskicklighet 
än med bristande social kompetens. (ibid) 
 
I artikeln “Factors that influence reference success: what makes questioners willing to 
return?” redogör Joan Durrance (1995) för sin undersökning och hur den utvecklats se-
dan den tog sin början eftersom det är en fortlöpande undersökning. Artikeln grundar 
sig på samma undersökning som i föregående artikel och därför redogörs här endast för 
de delar som förklaras mer grundligt eller skiljer sig eller utelämnats i föregående arti-
kel.  
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Durrance (1995) börjar med sin förklaring till varför undersökningar som använder ’det 
rätta svaret’ som mätinstrument för referenstjänstens kvalité visar så nedslående siffror. 
Detta mätinstrument utgår från att alla frågor har ett svar och att en bibliotekarie som 
inte besvarar frågan rätt har misslyckats. Författaren menar att en referenssituation är 
mer komplex än så, den kräver social kompetens och samspel mellan bibliotekarie och 
frågare. Även om man i andra undersökningar har kopplat samman social kompetens 
och ’det rätta svaret’ så menar författaren att bibliotekariens sociala kompetenser är bra 
mycket viktigare för referenssituationen än att bara förbättra antalet av rätta svar. Såda-
na undersökningar svarar t ex inte på frågor om hur ’användarvänliga’ bibliotekarien är 
eller talar om för bibliotekarien huruvida han eller hon lyckats hänvisa frågaren till rätt 
källor. (Durrance, 1995, s. 244-245) Durrance säger att undersökningar som har det rät-
ta svaret som mätinstrument ligger till grund för många av de program som finns för att 
förbättra referenssituationen men menar att dessa program endast kan användas till att 
förbättra själva besvarandet av frågor, inte till sådant som att hjälpa till med problem-
lösning, bemötande osv. (Durrance, 1995, s. 245) 
 
De första orden bibliotekarien säger i mötet med besökaren är av stor betydelse enligt 
Durrance. I studien ’Willingness to Return’ visade det sig att bibliotekarierna började 
samtalet med ett påstående i 37% av fallen, en sluten fråga i 31% och en öppen fråga i 
27% av gångerna. När bibliotekarien öppnade samtalet med en öppen fråga var 66% av 
frågarna beredda att återvända till samma bibliotekarie, när bibliotekarien öppnade med 
ett påstående var siffran 50%. Durrance menar att dessa första ord och hur de sägs är in-
ledningen på ett samspel mellan bibliotekarien och frågaren. För att det ska utvecklas 
till belåtenhet måste detta moment vara väl genomtänkt. (Durrance, 1995, s. 250-251) 
 
Studien har visat att det ofta är svårt att avgöra vad som är referensdisk eller inte och 
om det i så fall är en bibliotekarie som sitter där eftersom skyltningen ofta är bristfällig 
både vad gäller plats och personal. Att närma sig en okänd människa under dessa pre-
misser för att ställa en fråga är inte självklart eller problemfritt för alla människor. Ett 
sätt för bibliotekarien att lyckas med ett referenssamtal under sådana omständigheter är 
att vara lyhörd för att få frågaren att känna sig bekväm med situationen. Undersökning-
en visar att om bibliotekarien visar ett verkligt intresse för frågan så ökar siffran för dem 
som kan tänka sig att återvända till 92%. (Durrance, 1995, s. 251-252) 
 
Patricia Dewdney och Catherine Sheldrick Ross beskriver i artikeln “Flying a Light 
Aircraft: Reference Service Evaluation from a User´s Viewpoint” (1994) en studie lik-
nande den Durrance genomfört. Dewdneys och Ross undersökning tog sin början i en 
uppgift för studenter i biblioteks- och informationsvetenskap. De skulle ställa en fråga 
av betydelse för dem själv i en referensdisk och sedan observera och rapportera hur de 
upplevde referenssituationen från en låntagares synvinkel, noggrant beskriva steg för 
steg vad som hände vid referensintervjun och beskriva vilka aspekter av situationen som 
hade hjälpt dem mest och minst. Syftet med uppgiften var att studenterna skulle få för-
ståelse för att det är låntagarens uppfattning som bestämmer huruvida referenssituatio-
nen varit lyckad eller inte. Man använde sig av samma uppgift under tio års tid och 
Dewdney och Ross beskriver läsandet av studenternas rapporter ibland ganska nedslå-
ende. Även om många studenter var nöjda med resultatet beskrev studenterna ofta refe-
renssituationer som misslyckade. Dewdney och Ross kunde dock skönja vissa mönster i 
rapporterna och beslöt sig därför att granska dem utefter en vetenskaplig praxis. De fick 
tillåtelse att använda sig av 77 rapporter till sin undersökning. (Dewdney och Ross, 
1994, s. 217-219) 
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Studenterna fick på en sjugradig skala avgöra hur vänlig bibliotekarien varit, hur väl 
bibliotekarien förstått vad frågaren verkligen ville ha vid referensintervjuns slut, hur 
meningsfullt man uppfattade svaret utifrån sina egna behov och hur nöjd man kände sig 
med situationen i sin helhet. Alla fyra faktorerna hamnade på ett värde mellan 4.44 och 
5.46, dvs medelvärden och ca 60% sa att de var villiga att återvända till samma biblio-
tekarie. (Dewdney och Ross, 1994, s. 221) 
 
Vid sammanställningen av vad som hade varit mest och minst till hjälp i referenssitua-
tionen kunde Dewdney och Ross urskilja vissa gemensamma drag i bibliotekariernas 
beteende. Här redovisas de första punkterna i denna lista : 
 
Personalbeteende som var positivt 

• Kom ut från disken  
• Tittade upp och log 
• Tog initiativet genom att närma sig 

mig och erbjuda hjälp 
• Lyssnade verkligen 
• Följde med mig till rätt ställe istället 

för att bara peka eller ge mig direk-
tioner 

• Förklarade för mig vad hon eller han 
gjorde och varför 

• Ställde frågor som klargjorde för 
mig själv vad jag ville ha 

• Verkade genuint intresserad av mig 
och min fråga 

• Gjorde mig delaktig i sökandet och 
verkade intresserad av mina förslag 

Personalbeteende som var negativt 

• Tittade inte upp 
• Fick vänta flera minuter medan bib-

liotekarien pratade med en annan av 
personalen vid disken 

• Fick mig att känna mig ovälkom-
men/som om jag slösade värdefull 
tid med en oviktig fråga 

• Sa ingenting efter att jag ställt min 
fråga utan började bara skriva på da-
torn 

• Verkade inte egentligen lyssna 
• Gjorde antaganden om vad jag ville 

ha och avbröt mig när jag förklarade 
• Talade inte om vad han eller hon 

gjorde utan lämnade mig undrande 
ifall jag skulle följa efter eller vänta 

Figur 1 Personalens beteende. Bearbetning från Dewdney och Ross (1994, s. 225) 

 
Denna lista redovisar bara de första punkterna i respektive lista men Dewdney och Ross 
menar att man kan se tre saker som är av vikt för ett lyckat referenssamtal: att bibliote-
karien använder sitt kroppsspråk till att välkomna användaren, att involvera användaren 
i processen och att ge ett användbart svar. Studenterna betonade i sina rapporter hur vik-
tigt bibliotekariernas kroppsspråk är för att etablera den första kontakten och att upp-
muntra till frågor. Det framkom också att studenterna ville känna sig delaktiga i sökpro-
cessen, när de kände sig utelämnade blev också värdet på den sjugradiga skalan lägre än 
när så var fallet. I nästan en fjärdedel av fallen så rapporterade studenterna att så fort de 
ställt sin fråga så började bibliotekarien utföra någon slags aktivitet, utan att kommuni-
cera med studenten, t ex slå i katalogen eller knacka på tangentbordet. (Dewdney och 
Ross, 1994, s. 225-226) 
 
Precis som hos Durrance (se sid. 15-16  under denna rubrik) så upplevde de som deltog 
i studien att bristen på tydlig information om huruvida det var en referensdisk man be-
fann sig vid eller om det var en referensbibliotekarie man talade med som besvärande. 
Det gav upphov till en osäkerhetskänsla som inte gynnade den första kontakten. (Dewd-
ney och Ross, 1994, s. 226) 
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3.2 Bemötande eller kunskap? 

Britta-Lena Jansson undersökte, på uppdrag av Statens kulturråd, referenstjänstens kva-
litet vid svenska folkbibliotek. Femtio huvudbibliotek valdes slumpmässigt ut, med un-
dantag av sådana som låg i kommuner med färre än 15 000 invånare eftersom de ansågs 
vara för små för att tillhandahålla en referensservice av god kvalitet pga ekonomiska re-
surser, och resultatet presenterades i rapporten Det här var svårt (1996). Jansson besök-
te biblioteken anonymt och ställde sex frågor med skiftande svårighetsgrad. Referens-
tjänstens kvalitet värderades utefter antal rätt besvarade frågor. (Jansson, 1996 s. 16-22) 
Av de sammanlagt 300 frågor som ställdes besvarades 81 korrekt, dvs 27%. Slutsatsen 
blev enligt Jansson att detta inte var en kvalitetsmässig försvarbar nivå av referenstjäns-
ten på svenska bibliotek. (Jansson, 1996, s. 50-55) 
 
Jansson utgår från en modell utarbetad av professor Christian Grönroos, verksam vid 
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, för att förklara begreppet servicekvalitet. 
Denna modell delar in servicekvalitet i tre kategorier: teknisk kvalitet (vad som förmed-
las), funktionell kvalitet (hur det förmedlas) och organisationsprofil (den profil som 
skapas av de båda kvaliteterna). Enligt Jansson visar Grönroos på tio faktorer som kan 
visa på bra kvalitet i kundens ögon: ”tillförlitlighet, personalens sakkunskap, pålitlighet, 
tjänstvillighet, tillgänglighet, vänlighet, kommunikationsförmåga, säkerhet, förståelse 
för kunden, materiella ting (lokaler, arbetsredskap etc.)” (Jansson, 1996 s. 8). Jansson 
menar att rapportens resultat inte enbart kan mätas genom antalet rätta svar utan ovan-
stående tio punkter måste också tillgodoses tillfredsställande för att referenstjänsten ska 
anses vara av god kvalitet. (Jansson, 1996, s. 10) 
 
Ett avsnitt i rapporten, ”Observationer kring besöken”, behandlar bl a hur biblioteksper-
sonalen uppträdde gentemot besökaren, i detta fall Jansson själv. Viktigt är att påpeka 
att det är Janssons egna upplevelser som här framförs. Eftersom Jansson undersökte re-
ferenstjänsten är det förhållandena vid informationsdisken som i första hand behandlas. 
Men Jansson menar att det första intrycket också är viktigt när man kommer in på bibli-
oteket. Allra helst ser hon att personalen är uppmärksam och frågar om besökaren be-
höver hjälp vilket också skedde vid de flesta av de besökta biblioteken. Vid informa-
tionsdisken var det ibland kö och vid vissa bibliotek hade man då nummerlappar, vilket 
Jansson upplevde som positivt i sig eftersom man då vet ungefär hur länge man får vän-
ta. Men hon ger ett antal exempel på negativa händelser i samband med väntetiderna: 
 

• Utan att förklara för Jansson går bibliotekarien iväg och hjälper till i lånedisken 
i ca 15 minuter. 

• Bibliotekarien sitter ensam vid datorn men tittar inte ens upp när Jansson står 
framför henne med kölapp i handen. Sedan börjar hon och två andra biblioteka-
rier samtala utan att ta någon notis om, de nu två, kunderna. 

• Bibliotekarierna syns inte till och väntan blir mycket lång. 
• Ingen bibliotekarie finns i informationsdisken men en personal sitter synligt i 

ett angränsande arbetsrum. Efter en stund tar hon hand om en annan låntagare 
och är borta i 10 minuter. 

• Vid lång väntetid ställs frågan om det finns ytterligare personal att fråga. Sva-
ret blir att bibliotekarien är ensam i informationsdisken. (Jansson, 1996, s. 57-
59) 
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När det gäller bemötandet i själva frågesituationen upplevde Jansson överlag en något 
likgiltig attityd från bibliotekariernas sida, att bibliotekarierna inte upplevdes göra till-
räckligt för att leverera ett rätt svar. Hon har förståelse för att de kan känna sig stressade 
vid köbildning men menar att bibliotekarien i sådana situationen kan be att få återkom-
ma med svaret till ’frågaren’ vid ett senare tillfälle. Detta gjordes också vid några tillfäl-
len i Janssons undersökning. Resultatet blev att några bibliotek levererade rätt svar, någ-
ra levererade fel svar och några hörde inte av sig alls. Speciellt det sistnämnda påverkar, 
enligt Jansson, bibliotekets servicekvalitet om man utgår från Grönroos ovan nämnda 
punkter vad gäller tillförlitlighet och pålitlighet. (Jansson, 1996, s. 60-61)  
 
Jansson menar i sin undersökning att hennes bild av biblioteket avgörs av hur hon blivit 
bemött, även om inte alltid svaren på hennes frågor varit korrekta. Hon ger både bra och 
dåliga exempel:  

• En mycket trevlig bibliotekarie som gjorde allt för att för att få fram svar på 
frågorna. Lade ned mycket tid. Bra atmosfär. 

• En bibliotekarie sökte även i privat material. 
• Möts av en vänligt leende redan vid ankomsten.  
• Bibliotekarie med mycket negativ inställning. Ovänlig. 
• Bibliotekarien uppträdde så att besökaren, Jansson, kände sig dum. Lade fram 

böcker och överlät letandet på besökaren. 
• Bibliotekarien pekade ut var böckerna fanns på ett ungefär. Följde bara med 

och visade vid en direkt förfrågan. (Jansson, 1996, s.62) 
 
Några tänkbara orsaker till det dåliga resultatet av undersökningen, menar Jansson, kan 
vara lågt biblioteksanslag, bristande mediaresurser, bristande personalresurser och per-
sonalens utbildning och kompetens. (Jansson, 1996, s.64-69 ) 
 
Janssons (1996) undersökning är elva år gammal. Detta gör att man kan ifrågasätta un-
dersökningens giltighet i dagsläget. Något som också kan ifrågasättas är om undersök-
ningen speglar verkligheten. John V. Richardson (2002) förklarar också i sin artikel 
”Reference Is Better Than We Thought” anledningen till att alla tidigare studier som har 
det rätta svaret som mätinstrument visar så dåliga resultat. Användarundersökningar 
däremot, har visat att besökare/frågare trots inadekvata svar är ganska nöjda ändå. Detta 
har lett till mycket diskussioner inom forskningen eftersom detta helt enkelt inte verkar 
vara logiskt. Richardson menar i sin artikel att anledningen till de motsägelsefulla resul-
taten är att ingen undersökning hittills har använt sig av sådana referensfrågor som fak-
tiskt förekommer i verkligheten. Man har istället utgått från konstruerade frågor och re-
sultaten speglar därmed inte verkligheten. (Richardson, 2002, s. 41-41) Richardsons 
förklaring verkar stämma in på Janssons (1996) undersökning, till varje bibliotek ställde 
hon sammanlagt sex frågor, varav några var komplexa och tidskrävande.  
 
I sin magisteruppsats ”Högskolestudenters upplevelser av folkbibliotekariers bemötande 
och kunskap” har Stina Jonsson och Ingrid Svensson intervjuat tolv högskolestudenter i 
syfte att undersöka om ”användare tycker att det hos en bibliotekarie har större betydel-
se med bemötande än kunskap” (Jonsson och Svensson, 2002, s. 4). Undersökningen tar 
avstamp i författarnas uppfattning att bemötandet är viktigast eftersom de tror att ett 
upplevt positivt bemötande innebär att användarna i större utsträckning utnyttjar biblio-
tekariens kompetens än om de upplever bemötandet som dåligt. (Jonsson & Svensson, 
2002, s. 5) 
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Jonsson och Svensson har använt sig av Grönroos teori om marknadsföring och servi-
cekvalité, (se Jansson, sid. 19) i sin undersökning. Som metod har de använt kvalitativa 
intervjuer och urvalet har gjorts bland högskolestudenter. Eftersom de ämnade undersö-
ka om informanterna föredrog en kunnig bibliotekarie eller en som gav besökaren ett 
bra bemötande skapade de en fyrfältsmodell som innehöll variablerna bemötande, posi-
tivt och negativt, och kunskap, kunnig och mindre kunnig. I denna modell placerades 
respektive informant in i lämplig ruta beroende på vad som framkom i resultatet. (Jons-
son och Svensson, 2002, s. 30-32)  
 
De flesta av informanterna i undersökningen anser sig ha blivit positivt bemötta av bib-
liotekarier. Upplevelserna är dock inte helt entydiga, inte alla kände sig alltid positivt 
respektive negativt bemötta, variationer förekommer. Flera informanter ansåg att bemö-
tandet skilde sig åt beroende på om de vände sig till sitt huvudbibliotek eller en filial 
och en informant ansåg att hon fick ett dåligt bemötande av en äldre bibliotekarie men 
ett bra bemötande av en yngre bibliotekarie. (Jonsson och Svensson, 2002, s. 35-36) 
 
De flesta informanterna, nio av tolv, i Jonsson och Svenssons undersökning föredrar ett 
positivt bemötande framför en kunnig bibliotekarie, vilket tyder på att för informanterna 
betyder bemötande mer än kunskap. Vad som upplevs som positivt bemötande varierar 
men enligt Grönroos är det kunderna som avgör kvalitén eftersom det är de som avgör 
vad som känns bra eller dåligt för dem menar Jonsson och Svensson (2002, s. 49). 
Egenskaper som bidrar till en positiv upplevelse av bemötandet är att bibliotekarien är 
lyhörd för besökaren och tar sig tid med honom eller henne. Att bibliotekarien tar ögon-
kontakt, hälsar och ser glada ut bidrar, enligt flera av informanterna, till att besökarna 
återvänder till biblioteket. Flera informanter anser också att bibliotekarieyrket är ett ser-
viceyrke och att det är bibliotekariens uppgift att plocka fram de böcker besökaren vill 
ha. Åsikten huruvida bibliotekarien ska ta den första kontakten med besökaren eller inte 
går isär bland informanterna. Någon önskar att bibliotekarien ska fråga om besökaren 
behöver hjälp eftersom hon själv känner sig alltför osäker för att ta detta steg, en annan 
informant säger att hon själv vill ta första steget om hon önskar någon hjälp. (Jonsson 
och Svensson, 2002, s. 36-38) 
 
Enligt Jonsson och Svensson bedömer många av informanterna bibliotekariens bemö-
tande utefter ifall de kan tillhandahålla den kurslitteratur som informanten vill ha. Har 
biblioteket som policy att inte skaffa fram kurslitteratur så upplevs bibliotekarien som 
otrevlig. Flera av informanterna tyckte också att det var bibliotekariens uppgift att 
plocka fram böckerna åt dem eftersom det gick snabbare. (Jonsson och Svensson, 2002, 
s. 35-36) Här måste, enligt vår mening, både valet av bibliotek och informanter ha spe-
lat en stor roll för utfallet. Situationen med att bibliotekarien upplevs som otrevlig om 
han eller hon inte skaffar fram kurslitteratur hade inte uppstått om undersökningen hade 
haft högskole- eller universitetsbibliotek som undersökningsobjekt. Att studenter foku-
serar på kurslitteratur kan inte heller ses som överraskande, vilket också konstateras av 
Jonsson och Svensson (2002, s. 45).  
 
I ”Ett trevligt bemötande som i vilket annat serviceyrke som helst…?” en magisterupp-
sats av Svetla Tomova (2005) tar författaren upp frågan om hur viktigt bemötandet av 
folkbiblioteksbesökaren är. Hon redovisar tre syften med arbetet: att klargöra hur bemö-
tandet uppfattas av besökare och personal, att undersöka vad som kan komplicera bemö-
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tandet och slutligen att redogöra för hur ett bra bemötande kan se ut. (Tomova, 2005, s. 
7) 
 
Eftersom undersökningen behandlar ämnet bemötande mellan människor använder för-
fattaren sig av Erving Goffmans teorier om socialt samspel som teoretiskt ramverk. 
Tomova drar tydliga paralleller mellan socialt samspel och social kompetens som hon 
menar är av stor betydelse i det moderna samhället. Samtidigt som vi anses vara mer 
socialt medvetna än någonsin upplever vi också en brist på social kompetens, menar 
Tomova. Hon anser att detta skulle kunna bero på det allt mer individualiserade samhäl-
let. Som metod har Tomova använt sig av enkäter till bibliotekspersonal och kvalitativa 
intervjuer med biblioteksbesökare. Hon har sedan jämfört personalens svar med besö-
karnas berättelser för att kunna beskriva ett bra bemötande. (Tomova, 2005, s. 11-14) 
 
Tomova kommer fram till att både personal, nio av tio, och besökare anser att social 
kompetens är betydelsefullt i bemötandet, till och med viktigare än yrkeskunskaper. 
Undersökningen visar att kvinnor intar en mer kritisk hållning till biblioteket än män. 
Detta förklarar Tomova med att kvinnorna i hennes undersökning hade högre förvänt-
ningar på biblioteket än männen och därför lätt blev besvikna. Bibliotekspersonalen ut-
trycker i enkäterna sin föresats att vara serviceinriktade gentemot besökarna men lyckas 
inte uppfylla besökarnas förväntningar vad gäller bemötandet. (Tomova, 2005, s. 47-48)  
 
Ett dåligt bemötande kan karaktäriseras av bibliotekarier som ser oengagerade och oin-
tresserade ut, bibliotekarier som inte bjuder in besökaren i sökprocessen genom att tala 
om vad de gör eller bibliotekarier som inte är lyhörda inför besökaren. Flera av besö-
karna uppger också en osäkerhetskänsla inför bibliotekarien och att störa henne eller 
honom i arbetet. De egenskaper besökarna anser att bibliotekspersonalen ska besitta är 
människointresse, ödmjukhet, servicekänsla och vänlighet. Tomova ser här en stor 
skillnad mellan besökarens upplevda bemötande och vad personalen tror att de förmed-
lar. (Tomova, 2005, s. 48-49)  
 
Tomova drar slutsatserna att ett lyckat bemötande är en kombination av social kompe-
tens, yrkeskompetens och erfarenhet där den sociala kompetensen är särskilt viktigt i 
mötet med obekanta människor. Att bibliotekarien har medvetenhet om detta och han 
eller hon fortgående anstränger sig för att förbättra bemötandet är också av vikt, menar 
Tomova.  Bibliotekens demokratiska funktion i samhället innebär att bibliotekariens 
bemötande av besökaren kan spela en central roll för besökarens demokratiska fram-
steg. (Tomova, 2005, s. 52-53)  
 
En av Tomovas slutsatser är att bibliotekarien måste vara säker i sin yrkesroll för att ge 
ett bra bemötande. (Tomova, 2005, s. 52) Enligt vår mening måste man arbeta ett tag 
inom yrket för att förvärva denna säkerhet, hur länge är individuellt. Konsekvensen av 
Tomovas slutsats är att en bibliotekarie som är ny inom yrket inte kan ge ett bra bemö-
tande. Detta stämmer inte överens med slutsatsen att de egenskaper besökarna anser 
mest önskvärda hos bibliotekarien är: människointresse, ödmjukhet, servicekänsla och 
vänlighet. Sådana egenskaper kan säkert till en viss del förvärvas och förstärkas av yr-
keserfarenhet men vi anser att dessa egenskaper är av sådan karaktär att även en nybör-
jare i yrket kan besitta dem, vilket skulle innebära att även en nybörjare kan ge ett gott 
bemötande. 
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4 Teori 

De teorier vi finner relevanta för vårt arbete och redogör för är Erving Goffmans teori 
om socialt samspel samt för Christian Grönroos teori om servicekvalité och marknads-
föring. Erving Goffman var amerikansk professor i sociologi, först vid University of 
California och sedan vid Univerity of Pennsylvania. Christian Grönroos är professor vid 
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han är dessutom en ledande forskare i Nor-
den inom området servicekvalité och marknadsföring. 

4.1 Socialt samspel 

Goffmans teori handlar om interaktionen människor emellan. Med interaktion menar 
han individernas påverkan på andra individers handlingar när de samspelar med var-
andra. Denna interaktion kallar Goffman för ett framträdande. (Goffman, 1959, s. 22-
23) Vid interaktion med andra tolkar individen den andras uppträdande och utseende 
genom att använda de erfarenheter hon har sedan tidigare. De uttryck som individen an-
vänder för att påverka den eller de personer som individen samspelar med kan vara an-
tingen avsiktliga eller oavsiktliga. Goffman talar också om verbal och ickeverbal kom-
munikation. Den verbala kommunikationen är tal och något som individen sänder ut till 
sina medaktörer, detta är avsiktliga uttryck. Dessa avsiktliga uttryck använder individen 
eftersom hon av erfarenhet vet att de fungerar i den aktuella situationen. Ickeverbal 
kommunikation är detsamma som de olika aktiviteter som individen utför och dessa är 
situationsbundna och oavsiktliga, exempel på detta kan vara kroppsspråk. Genom att 
styra sitt agerande kan individen påverka uppfattningen som andra får av henne. (Goff-
man, 1959, s. 11-14) 
 
Vid samspelet människor emellan visar individerna upp ett ansikte. Detta ansikte är de 
handlingar de utför vid mötet dem emellan. Det är viktigt att inte agera på ett sådant sätt 
att individen förlorar ansiktet. För att inte förlora ansikte måste de agera på det sätt som 
situationen kräver. Det finns regler för hur samspelet ska fungera, och de varierar bero-
ende på situation. Om handlingar som inte är lämpliga för den aktuella situationen ut-
förs kan de som deltar i samspelet förlora ansiktet. För att samspelet ska fungera krävs 
det att ansiktet hos de deltagande individerna bevaras. När interaktionen inte fungerar 
och en individ handlar fel uppstår en situation där en eller flera deltagare känner sig illa 
till mods eller till och med generade. För att kunna hantera det som kan hända under ett 
möte och kunna hantera de tillfällen när samspelet inte fungerar eller fungerar mindre 
bra måste individen ha social färdighet. Med social färdighet menas att man kan hantera 
de situationer man hamnar i, både bra och dåliga på ett sådant sätt att samspelet inte 
störs allt för mycket. (Goffman, 1970, s. 11-44) Social färdighet hos personalen på ett 
bibliotek kan sägas vara detsamma som idag oftast kallas för social kompetens. Det 
gäller för dem som arbetar på biblioteket att kunna hantera alla sorters människor. Om 
en besökare inte uppträder som man kan förvänta sig så måste personalen kunna hantera 
även detta.  
 
Om en individ agerar på samma sätt eller på liknande sätt vid flera tillfällen inför sam-
ma eller liknande publik talar man om social roll. (Goffman, 1959, s. 23) Den här socia-
la rollen kan vara en yrkesidentitet. Det finns en uppfattning om hur en bibliotekarie ska 
uppföra sig inför biblioteksbesökarna. Detta sätt att uppföra sig tar de som kommer nya 
till en arbetsplats efter och härmar. Det kan också finnas vissa bestämda regler för hur 
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man bör uppträda inför besökaren. Besökaren kan också ha vissa förväntningar på hur 
en bibliotekarie ska bete sig inför besöket. Detta kan också kopplas till det Goffman kal-
lar samstämmighetsnivå. Samstämmighetsnivå uppnås när en individ vet vilket ageran-
de som krävs i situationen och vilken roll hon ska spela för att samförståndet mellan de 
inblandade personerna ska bestå. Det agerande som krävs för att upprätthålla samför-
ståndet personerna emellan växlar mellan olika situationer. (Goffman, 1959, s.18) 
 
Ett annat begrepp, som har likheter med samstämmighetsnivå, är samspelsmedvetenhet 
vilket Goffman beskriver så här:  
 

Samspelsmedvetenhet hänger ofta nära samman med 
det speciella ansvar en individ kan känna för att 

samspelet skall ”gå bra”, dvs. för att den rätta sor-

tens engagemang från de närvarandes sida skall 

komma till uttryck. (Goffman, 1970, s. 109) 

 
Samspelsmedvetenhet handlar om att individen ska känna sig bekväm i situationen och 
att de som deltar i samspelet alla har ansvar för att samspelet blir bra. Om man kopplar 
det till bemötande på biblioteket så är det viktigt att den första kontakten mellan perso-
nal och besökare upplevs bekväm för att vidare kontakter ska kännas positiva. (Goff-
man, 1959, s.15, 17, 25-26) 
 
Ett agerande kan vara beräknande men det behöver inte alltid vara medvetet beräknan-
de. Om individen vill sända ut ett visst intryck så agerar hon på ett sätt som hon tror 
krävs, för att uppnå det. Individen kan styra sitt agerande utan att tänka på vilket intryck 
hon ger, syftet är istället att nå ett speciellt mål med agerandet. Det kallas cyniska aktio-
ner. Individen behöver inte agera för att själv vinna på sitt agerande, det kan istället vara 
så att hon agerar för att gynna publiken eller samhället. Vår sociala status eller grupp-
tillhörighet kan också spela roll för hur vi agerar i en speciell situation, det beror på att 
den tillhörigheten kräver en viss sorts agerande. Vi har lättare för att se när en annan in-
divid agerar på ett utstuderat sätt än att styra vårt eget agerande. (ibid) 
 
Idealisering handlar om att ett framträdande kan skapas och förändras beroende på vilka 
förutsättningar och förväntningar som finns på framträdandet. Om dessa förutsättningar 
och förväntningar används för att individen själv ska vinna på agerandet eller på något 
sätt dra nytta av situationen talar Goffman om negativ idealisering. (Goffman, 1959, 
s.39,43) En biblioteksbesökare kan ha vissa förväntningar på bemötandet från biblio-
tekspersonalen medan en annan har andra krav och förväntningar. Det kan också handla 
om vilka behov besökaren har vid besöket. Vissa besökare kan behöva mer hjälp från 
personalen medan andra inte behöver personalens hjälp i samma utsträckning.   
 

Goffman talar om två olika fasader som används i agerandet. Den första är inramning, 
med det menas den fysiska miljön som till exempel möbler och ytplanering. Den andra 
är den personliga fasaden, till exempel kläder, kön, ålder och kroppsspråk. Den person-
liga fasaden delas in i uppträdande och manér. Med uppträdande menas den sociala sta-
tusens betydelse för uppträdandet, men uppträdandet kan också bero på om situationen 
är informell eller formell. Manér är mer situationsbetonat, agerandet beror på hur situa-
tionen ser ut. Det finns ett samband mellan inramning, uppträdande och manér. Om fa-
saderna blir så etablerade att de inte förändras beroende på situationen, utan ser likadana 
ut vid varje tillfälle, kallas de sociala fasader. (Goffman, 1959, s.28-29) När det gäller 
inramningen förväntar sig besökaren att det på biblioteket ska se ut på ett visst sätt. Ex-
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empel på det kan vara att det ska finnas hyllor med böcker men också finnas tillgång till 
datorer och möjlighet att sitta och läsa. Det kan vara läsning i studiesyfte men också att 
det ska finnas tillgång till tidningar och tidskrifter. Det kan också innefatta att det ska 
var inrett på ett speciellt sätt med sköna sittmöbler och bord där det är möjligt att sitta 
och läsa. När det gäller den personliga fasaden kan det handla om det som ovan nämnts 
om vilka förväntningar besökaren kan ha på bibliotekariens uppförande och beteende 
inför en besökare. Det kan också handla om de gamla fördomar som finns om vilka 
egenskaper en bibliotekarie har, att bibliotekarien är en äldre tant med hårknut och brun 
kofta som ofta är lite bister och ber besökaren att vara tyst. 
 

En yrkeskår eller ett arbetslag kan kallas för ett team. Inom teamet finns det krav på ett 
visst uppträdande eller manér. Om individen är medlem i ett team måste personens age-
rande anpassas till de krav som ställs av teamet. Teammedlemmarna agerar på ett sätt 
om de vet att det finns utomstående som ser deras agerande medan agerandet är ett an-
nat om de vet att ingen utomstående ser deras agerande. Om en teammedlem agerar på 
ett sätt som inte är accepterat så förstörs framställningen. Att agera i ett team innebär att 
alla medlemmar måste kunna lita på att alla teammedlemmar agerar på ett acceptabelt 
sätt för att samspelet ska fungera. Om en teammedlems agerande inte är bra krävs det 
att de andra teammedlemmarna kan agera så att interaktionen inte störs mer än den re-
dan har gjort av det oacceptabla agerandet. Vid val av teammedlemmar så väljer man 
dem som man kan samspela bra med. För att bli medlem i till exempel ett arbetslag 
krävs det att man kan hantera situationen. (Goffman, 1959, s.73-84,95) Om man kopplar 
detta till ett team med bibliotekspersonal kan man tänka sig att de som ingår i arbetsla-
get har ett agerande när de vet att det inte finns några besökare inne på biblioteket me-
dan de agerar på ett annat sätt om de vet att det finns besökare på biblioteket. Det kan 
finnas beteenden bibliotekspersonal emellan som inte anses passande om det utförs när 
det finns besökare i lokalen. Personalen agerar inte på samma sätt inför en teammedlem 
som mot en besökare eftersom man kan förutsätta att de oftast känner sina arbetskamra-
ter bättre än besökarna och det finns också vissa normer om hur man ska bete sig inför 
besökare, om man ska uppträda professionellt. När en ny medarbetare kommer till en 
arbetsplats får den personen lära sig vilken sorts agerande som är accepterat för att bli 
en i gruppen. 

4.2 Marknadsföring och servicekvalité 

Grönroos beskriver fyra olika egenskaper som är utmärkande för tjänster. En tjänst är 
abstrakt och den består av olika aktiviteter som tillsammans blir det kunden får. En 
tjänst produceras och konsumeras på samma gång och kunden är delaktig i produk-
tionsprocessen. Kvalitén är svår att kontrollera eftersom tjänster är abstrakta och upple-
velsen av vad som är bra eller dåligt till största delen är individuellt. Grönroos talar där-
för om upplevd tjänstekvalité, det gör att samma tjänst inte är den samma till två olika 
kunder, och om totalkvalité. Eftersom tjänster är en process måste kontrollen av tjäns-
tens kvalité och tjänstens marknadsföring ske samtidigt som den produceras och kon-
sumeras. (Grönroos, 1988, s.20-21,23 och 1992, s.30-33,37)  
 
Det Grönroos kallar totalkvalité bedöms efter tre delar. Den första är teknisk kvalité där 
bedöms det som kunden får ut av tjänsten. Den andra delen är funktionell kvalité där 
själva processen bedöms. Det kan till exempel handla om hur länge kunden fått vänta, 
vilken attityd personalen har mot kunden, hur stor personalens serviceinriktning är, hur 
kunden får information samt hur organisationens miljö upplevs av kunden. Här spelar 
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det Grönroos kallar sanningens ögonblick stor roll. Sanningens ögonblick är det tillfälle 
när kunden och organisationen möts och samspelet dem emellan startar. Detta ögon-
blick är viktigt eftersom det avgör om kunden går därifrån nöjd eller missnöjd. Det är 
nu organisationen visar vilka resurser den har och vilka tjänster den har att erbjuda samt 
vilken kvalité de har på tjänsterna. Detta sanningens ögonblick måste vara förberett och 
serviceinriktat annars påverkar det totalkvalitén negativt. Den tredje och sista delen av 
totalkvalitén är organisationsprofilen eller imagen. Den har egentligen ingen betydelse 
för totalkvalitén men den påverkar ändå kundens uppfattning av kvalitén. Ju mer positiv 
bild kunden får av organisationen ju mer positivt ser kunden även på kvalitén på tjäns-
ten. Om kunden däremot får en negativ bild av organisationen blir de negativa proces-
serna förstärkta.(Grönroos, 1988, s.23,30-31 och 1992, s. 40-42)  
 
I detta arbete ligger fokus på det Grönroos kallar den funktionella kvalitén och på san-
ningens ögonblick. Om bemötandet av biblioteksbesökaren blir bra från första stund kan 
det påverka besökarens syn på biblioteket som helhet. För att kontakten mellan biblio-
tekspersonalen och biblioteksbesökaren ska bli bra är det en fördel om personalen är 
medveten om problematiken kring bemötande och reflekterar över sitt eget förhåll-
ningssätt. Det kan också vara så att biblioteksbesökarna kan ha olika krav på vad som är 
bra kvalité. Grönroos har satt samman en lista med sex kriterier för att uppnå en god 
kvalité på tjänster, dessa är: 
 

• Yrkesmässighet och sakkunskap, att personalen har den kompetens som krävs 
för att hjälpa kunden. 

• Attityder och uppträdande, att personalen bemöter kunderna på ett professionellt 
sätt 

• Tillgänglighet och flexibilitet, att det är lätt att komma åt tjänsten och det kan 
vara till exempel öppettider, var organisationen finns geografiskt och att den 
som är leverantör av tjänsten kan anpassa tjänsten efter kundens behov. 

• Pålitlighet, kunderna känner att det arbetas för att ha kundernas bästa i fokus. 
• Återställning, kunden kan lita på att leverantören av tjänsten alltid arbetar för att 

åtgärda det som av någon anledning har gått fel. 
• Rykte och trovärdighet, att kunderna kan lita på verksamheten och att den är 

prisvärd. Kunden och leverantören delar samma uppfattningar. (Grönroos, 1992, 
s.51) 

 
Bedömningen av en tjänsts kvalité beror till största delen på kundens värderingar, för-
hoppningar och sinnestämning. Kundens förväntningar på tjänsten blir därför viktig i 
värderingen av tjänsten. Förutom förväntningarna på tjänsten är erfarenheter av organi-
sationen en annan aspekt som bedöms. Ju mer dessa två aspekter motsvarar varandra 
desto bättre blir den upplevda kvalitén. Kvalitetsupplevelsen påverkas också av det 
Grönroos kallar word –of – mouth – kommunikation. Det innebär att kunden påverkas 
av vad personer i dess omgivning säger om tjänsteleverantören. (Grönroos, 1988, s. 27-
29). Om det talas om, som i detta fall, biblioteket i positiva ordalag så kan det locka till 
nya besök eller till och med att nya besökare kommer till biblioteket. Om motsatsen in-
träffar och en besökare är missnöjd efter ett besök så sprids det också och ger bibliote-
ket eller en speciell person bland personalen dåligt rykte. 
 
För att uppnå en bra tjänstekvalité är det viktigt att få organisationens personal att arbeta 
mot samma mål. Grönroos skriver om den interna marknadsföringen av en organisation. 
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Den interna marknadsföringen är en planering som har inriktningen på att medarbetarna 
ska bli kundmedvetna. Det underlättas om de som arbetar inom organisationen vet vad 
som krävs av dem, att de är inställda på att arbeta på ett serviceinriktat sätt gentemot 
kunderna. Intern marknadsföring består av två olika aspekter. Den första är attitydstyr-
ningsaspekten, den innebär att personalens attityder styrs mot ett större intresse för kun-
den. Den andra aspekten är kommunikationsstyrningsaspekten, det är viktigt att det förs 
en kommunikation mellan all personal inom organisationen när det gäller arbetsrutiner 
med mera. Det är också viktigt att personalen får komma med egna åsikter om hur arbe-
tet kan förändras för att bli bättre. (Grönroos, 1992, s. 236-239) I bibliotekssamman-
hanget skulle det kunna vara att bibliotekspersonalen arbetar med biblioteksbesökaren i 
fokus och att det finns en gemensam policy för detta.  
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5 Metod 

Enligt Kvale (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer ”att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (s. 13). Efter-
som vår undersökning baserar sig på hur besökare och bibliotekspersonal upplever be-
mötande på folkbibliotek valde vi därför att använda oss av kvalitativa intervjuer för att 
samla in det empiriska materialet. Vi har intervjuat nio biblioteksbesökare och sex bib-
lioteksanställda. Som bakgrund till arbetet har vi gjort litteraturstudier.  

5.1 Litteratur 

Bakgrundsmaterialet till undersökningen har hämtats både från tryckt litteratur och 
elektroniskt publicerat material. Eftersom det visade sig vara svårt att hitta relevant 
svenskt vetenskapligt material angående bemötande på bibliotek har vi till stor del an-
vänt oss av amerikanska vetenskapliga artiklar inom området som underlag för den ve-
tenskapliga orienteringen i avsnittet Tidigare forskning. De databaser som vi har använt 
oss av i sökandet är huvudsakligen Emerald, ELIN (Electronic Library Information Na-
vigator) och EBSCOhost, alla tillgängliga via Växjö universitetsbibliotek. Många gång-
er har litteraturlistor och referenser i redan läst material lett vidare till ytterligare infor-
mation.   

5.2 Urval 

Vi genomförde sex personalintervjuer vid huvudbiblioteket i två olika kommuner. Den 
första kontakten togs med bibliotekscheferna i respektive kommun för att få ett godkän-
nande att vi dels intervjuade personalen, dels att vi tillbringade tid på biblioteket för att 
få kontakt med informanter bland besökarna.  
 
För att få variation i urvalet av besökare tog vi hjälp av den modell för strategiskt urval 
som Trost (2005, s. 117-119) beskriver. I denna modell fördelar man informanterna nå-
gorlunda jämnt efter kön, ålder och utbildning. Eftersom vi använde oss av bekvämlig-
hetsurval som metod för att få ett strategiskt urval så valde vi att inte använda oss av ka-
tegorin utbildning utan nöjde oss med kön och ålder som gick att avgöra uppskattnings-
vis. Bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av personer som finns tillgängli-
ga, i vårt fall tillfrågades besökare som klev in genom dörren på respektive bibliotek, 
och att man fördelar de tillfrågade någorlunda jämnt under respektive kategori. I vårt 
fall innebar det att vi såg till att få en så jämn fördelning som möjligt vad gällde ålder 
och kön bland de tillfrågade besöksinformanterna. En nackdel med bekvämlighetsurval 
är, enligt Trost (2005, s. 118-119), att det kanske inte blir ett helt slumpmässigt urval av 
informanter. Vi valde att ändå använda oss av denna metod. Dels innebar den att vi inte 
blev beroende av andra personer för förmedling av informanter eller några slags person-
register för vårt urval, dels innebar den att vi fick informanter som faktiskt besöker bib-
lioteket vilket var en förutsättning för vår undersökning. 
 
Eftersom undersökningen handlar om bemötande på bibliotek och vår erfarenhet visar 
att både bibliotekarier och biblioteksassistenter har direkta kontakter med besökarna i 
sitt arbete så valde vi att intervjua båda yrkesgrupperna. I det presenterade resultatet 
görs ingen skillnad på huruvida informanten är bibliotekarie eller biblioteksassistent. 
Även för de biblioteksanställda användes ett slags bekvämlighetsurval eftersom de som 
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fanns på plats på respektive bibliotek vid våra besök tillfrågades. Vårt önskemål var att 
få ett så brett urval som möjligt men vi var samtidigt medvetna om att när det gällde 
biblioteksanställda skulle detta komma att begränsas av att folkbibliotek är en kvinno-
dominerad arbetsplats3. Ett antagande som skulle visa sig vara korrekt då alla dessa sex 
informanter var kvinnor.  
 
Vid urvalstillfällena kom vi kontakt med och bestämde tid för intervjuer med samman-
lagt nio besökare och sex biblioteksanställda. Trost (2005, s.123) menar att man bör be-
stämma i förväg hur många intervjuer man tänker genomföra för att undvika fenomenet 
att intervjuaren ’tröttnar’. Vid behov kan dock antalet revideras. Vi antog att femton in-
tervjuer skulle ge oss det material vi behövde men var beredda på att utöka antalet in-
tervjuer vid behov. Redan efter hälften av intervjuerna kunde vi se en mättnad i infor-
manternas utsagor dvs de innehöll stora likheter. Därför drog vi slutsatsen att dessa fem-
ton intervjuer var tillräckligt. 

5.3 Intervjuer  

Vid den första kontakten gällde samma sak för både personal och besökare: vi presente-
rade muntligt oss själva och vad vår undersökning gick ut på, samt att en eventuell 
medverkan var frivillig. De tilltänkta informanterna fick sedan ta ställning till om de vil-
le ställa upp på en intervju vilket inte visade sig innebära några större svårigheter. Detta 
förklarar vi med att vi inte avsåg att intervjua direkt utan vi bokade istället en tid som 
passade informanten och undvek på så sätt det stressmoment som annars skulle ha kun-
nat uppstå. Vi har under både denna första kontakt och vid intervjuerna informerat in-
formanterna om att intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt4

. Enligt Trost 
(2005, s. 41) används ibland orden anonymt, tystnadsplikt och konfidentiellt som syno-
nymer. Detta kan leda till svårigheter för intervjuaren att leva upp till det man lovat in-
formanten. Om man som intervjuare säger till informanten att intervjun kommer att be-
handlas anonymt så innebär det bland annat att intervjuaren inte vet namnet på infor-
manten, vilket man kanske oftast gör. Vi har därför vinnlagt oss om att inte använda or-
det anonymt vid förfrågningar eller intervjuer. 
 
När besökarna samtyckt till intervju fick de ett brev (se bilaga 1) där vi presenterade 
oss, vad syftet med intervjun var, och vilka frågeområden vi tänkt hålla oss inom. Efter-
som vi hade en längre och utförligare muntlig information till personalen så nöjde vi oss 
med att dela ut information om vilka frågeområden (se bilaga 2) som gällde för dem 
samt kontaktinformation. Med detta ansåg vi att, så långt vi kunnat, uppfyllt informa-
tionskravet5 enligt Vetenskapsrådet. Anledningen till att vi redogjorde för våra frågeom-
råden i dessa följebrev var att vi ville att informanterna skulle få möjlighet att tänka ige-

                                                
3 84-85% av de anställda vid folkbibliotek är kvinnor enligt rapporten Folkbiblioteken 2006. Kulturen i 

siffror 2007:5  
4 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Konfi-
dentialitetskravet regel 6: ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrappor-
teras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 
uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för ut-
omstående att komma åt uppgifterna. ” 
5 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Infor-
mationskravet regel 1: ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att del-
tagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de 
inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.” 
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nom frågorna innan intervjun. Tanken med intervjuerna var inte att få så många eller 
snabba svar utan genomtänkta sådana.  
 
Trost (2005, s. 44-45) menar att man bör överväga vilken plats man ska välja för inter-
vjun. Dessa bör inte äga rum där någon annan lyssnar, det bör vara ostört och den inter-
vjuade ska inte känna sig otrygg med omgivningen. För intervjuerna med besökare an-
vände vi oss av ett sammanträdesrum i samma byggnad som det ena biblioteket eller 
ägde intervjuerna rum i informantens hem. En av dessa intervjuer genomfördes dock på 
själva biblioteket då inget annat alternativ var möjligt. Vi upplevde inget problem med 
detta eftersom intervjun hölls på en avskild plats vid en mycket lugn tidpunkt under da-
gen. För personalinformanterna användes antingen ett kontorsrum eller ett avskilt rum 
på biblioteket. Vi lät informanterna till största delen själva välja var intervjun skulle äga 
rum för att de skulle känna sig bekväma i situationen.  
  
Vi valde att formulera delvis olika frågeområden till bibliotekspersonal och till besökare 
eftersom vi tror att deras perspektiv på bemötande på bibliotek kan skilja sig åt. Enligt 
Trost (2005, s. 50) bör man i kvalitativa intervjuer låta informanten i stor utsträckning 
styra intervjun. Därför hade vi inte så många följdfrågor inom varje område och dessa 
tjänade endast som stöd för oss själva om intervjun stagnerade eller om vi upplevde att 
något saknades i informantens berättelse. 
 
De första två intervjuerna, en med personal och den andra med besökare, betraktade vi 
som provintervjuer för att utvärdera de frågeområden vi tänkt oss och öva oss inför in-
tervjusituationen. Traditionellt sett är det inte brukligt att använda provintervjuer i resul-
tatet enligt Trost (2005, s. 124), men han säger samtidigt att han anser det vara ’slöseri’ 
med både material och informanternas tid att inte göra det. Kan materialet användas bör 
man också göra det, det är en avvägning man får göra menar han. Eftersom provinter-
vjuerna visade sig vara fullt godtagbara beslöt vi att låta dem ingå i undersökningen. 
 
Under intervjuerna har mestadels den ena av oss varit aktiv intervjuare medan den andra 
fört vissa anteckningar och vid behov ställt följdfrågor. Dessa roller har vi turats om att 
ha vid de olika intervjuerna. I följebrevet till besökarna uttryckte vi förhoppningen att vi 
skulle få banda intervjuerna för att på så sätt förbereda informanterna eftersom vi inte 
ville att det skulle komma som en ’obehaglig’ överraskning vid själva intervjutillfället. 
Till personalen ställde vi istället denna fråga muntligt. Alla informanter, både besökare 
och personal, lät oss spela in intervjuerna. Själva inspelningarna skedde med en digital 
diktafon. I efterhand kunde vi konstatera att det gjorde intervjuerna mer avslappnade då 
vi kunde koncentrera oss på själva intervjun och vad informanten sade och inte behövde 
ägna så stor uppmärksamhet åt anteckningarna. 

5.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår undersökning till folkbibliotek. En anledning är att vi ville 
ha en så brett urval som möjligt vad gäller besöksinformanter. Vi ville t ex få tillgång 
till unga, gamla, personer ur olika samhällsklasser, de som kanske inte har något speci-
ellt mål med besöket osv. Hade vi valt t ex ett universitetsbibliotek tror vi att urvalet 
hade varit mer begränsat eftersom besökarna där mestadels har någon form av akade-
misk anknytning, t ex studenter som vi uppfattar som en grupp med mer specificerade 
och komplexa informationsbehov än folkbiblioteksbesökarna. 
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I undersökningen har vi valt att bara intervjua vuxna därför att vi tror att barn skulle ha 
haft svårt att förstå intervjufrågorna angående bemötande. Barn tänker och reflekterar 
annorlunda än vuxna och vi tror att barnens intervjusvar inte hade kunnat jämföras med 
de vuxnas med ett tillfredställande resultat som följd. Barnintervjuer kräver också 
målsmans godkännande för att uppfylla Vetenskapsrådets samtyckeskrav6, något som 
hade krävt fler moment innan intervjuerna hade kunnat komma till stånd.  
 
Ytterligare en avgränsning vi bestämde oss för var att inte göra gruppintervjuer. Denna 
avgränsning gjordes av flera skäl. Ett skäl var att intervjuer i grupp kan innebära att in-
formanterna påverkar varandra när det gäller uppfattningar och att alla inte får samma 
chans att komma till tals, menar Trost (2005, s. 24-26). Eftersom vi ville ha personliga 
uppfattningar om hur man uppfattar bemötande så ansåg vi inte gruppintervjuer vara 
lämpliga. Ett annat skäl var att man som intervjuare och informant har en överenskom-
melse om att informanten avidentifieras i materialet och att de uppgifter informanten 
lämnar inte kan spåras till denne. Vid en gruppintervju kan inte en sådan överenskom-
melse hållas eftersom alla i gruppen kan höra vad de andra säger och därmed kan föra 
uppgifterna vidare. (Trost, 2005, s. 24-25) 

5.5 Tolkning och analys 

För att få en bättre överblick av materialet transkriberades intervjuerna. Enligt Kvale 
(1997, s. 155-158 ) är detta inte ett helt problemfritt förfarande bl a beroende på att tal-
språk och skriftspråk skiljer sig markant åt. Vid transkriberingen har vi ofta översatt tal-
språk till skriftspråk för att göra det mer läsvänligt. Vi har därför tagit bort ljud och ut-
tryck i intervjuerna som vi bedömt inte spelar någon roll i detta sammanhang t ex hum-
manden, stakningar och upprepningar. 
 
En utskrift återger inte heller kroppsspråk eller tonfall hos informanten och kanske inte 
heller det sammanhang i vilket svaret ges. ”En intervju äger rum i ett sammanhang, vars 
rumsliga, tidsliga, och sociala dimensioner framträder för de deltagande men inte för lä-
saren av utskriften”(Kvale, 1997, s. 153). Våra intervjuutskrifter skedde därför i så nära 
anslutning till intervjuerna som möjligt, oftast samma dag, när de ännu var i färskt min-
ne. Intervjuutskrifter tar mycket tid i anspråk och vi turades därför om med detta. För att 
undvika de problem Kvale (1997,  s. 155-158) nämner lyssnade och läste vi tillsammans 
igenom de inspelade intervjuerna och utskrifterna av dem och kunde på så sätt rätta till 
fel och komma fram till en gemensam tolkning. En kvalitativ intervju ska ses som en 
berättelse där alla ovan nämnda dimensioner ska beaktas. Eftersom vi vid arbetet med 
resultat och analys har tillgång till både utskrifter och de inspelade intervjuerna hoppas 
vi kunna undvika att utskrifterna tar överhanden som Kvale (1997, s. 168) varnar för, 
dvs. att helheten går förlorad.  
 
Vid bearbetningen av intervjumaterialet använde vi oss av meningskoncentrering för att 
få ett hanterbart material att arbeta med. Denna analysmetod går ut på att komprimera 
intervjuerna till ”kortare och koncisare formuleringar” (Kvale, 1997, s.174). Under ar-
betets gång kunde det nedkortade materialet delas in under olika kategorier då vissa 
återkommande åsikter och upplevelser kunde upptäckas. Genom att jämföra kategorier-
                                                
6 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Sam-
tyckeskravet regel 2: ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 
vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 
15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” 
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na kunde skillnader och likheter i uppfattningar mellan informantgrupperna konstateras. 
Dessa kategorier har sedan styrt upplägget av resultatredovisningen. Eftersom en av de 
frågeställningar som detta arbete utgår ifrån är att se om det finns skillnader mellan de 
bägge informantgruppernas syn på bemötande och i så fall vilka dessa skillnader är re-
dogörs för och analyseras de variationer som förekommer inom kategorierna.  
 
I mening att få god reliabilitet i resultatredovisningen har vi använt oss av ett antal citat 
från intervjuerna för att visa att våra tolkningar av materialet är korrekta och att det är 
informanternas åsikter och tankar vi redovisar. I analysen motsvarar rubrikerna de frå-
geställningar som detta arbete utgår ifrån. 
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6 Resultat 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på biblioteksbesökares och bibliotekspersonalens 
syn på bemötandet mellan personal och besökare vid folkbibliotek. Vårt resultat bygger 
därför på kvalitativa intervjuer med nio stycken biblioteksbesökare och sex stycken bib-
liotekspersonal. Vi har inte gjort någon skillnad på bibliotekarie eller biblioteksassistent 
eftersom de båda yrkesgrupperna, på de bibliotek vi har använt oss av i undersökningen, 
har ungefär lika mycket kontakt med biblioteksbesökarna. Samtliga besöksinformanter 
vi har intervjuat besöker biblioteket regelbundet, även om frekvensen varierar mellan 
några få besök om året till så gott som dagliga besök.  
 
I resultatets olika avsnitt redovisas besökarnas och personalens intervjusvar under skilda 
rubriker. För att bevara informanternas konfidentialitet i resultatredovisningens citat har 
deras namn bytts ut mot en siffra tillsammans med bokstaven B eller P framför där B 
står för besökare och P för personal. 

6.1 Vad är bemötande? 

Vad bemötande är kan uppfattas på olika sätt beroende vilken situation man befinner sig 
i. Begreppet kan också definieras på olika sätt beroende vem man är och vilket syfte 
man har med bemötandet.  

6.1.1 …enligt besökarna 

En besöksinformant menade att bemötande uppfattas individuellt beroende vilken per-
son man är och vilka krav man ställer. Detta exemplifieras av hur besöksinformanterna 
definierar begreppet bemötande. 

…för mig är det så självskrivet. Bemötande för mig är att 
de känner igen mig och att de nickar och är de upptagna så 
visar de ändå att de ser mig. (B1) 

Det är hur personer beter sig mot varandra, det är bemötan-
de för mig. (B4) 

…ett möte mellan två människor i ett lite mer officiellt 
sammanhang och inte ett möte mellan två vänner. (B9) 

Flera av besöksinformanterna har istället kopplat begreppet bemötande till hur de vill 
eller inte vill bli bemötta. De svarar istället att bemötande är detsamma som att vara 
trevlig eller otrevlig, att få den hjälp man tycker man behöver, att personalen är tillgäng-
lig. Vår undersökning visar också att besökarna kopplar begreppet bemötande till mötet 
mellan människor. Bemötande för besökarna är uteslutande hur personalen uppträder 
gentemot dem och vice versa. Några av besöksinformanterna menar att man blir bemött 
som man själv bemöter andra. Med andra ord så är bemötande, enligt besöksinforman-
terna, ett givande och ett tagande.  
 
Ingen av besöksinformanterna tycker att bemötandet är oviktigt för deras besök på bib-
lioteket. Bibliotekarieyrket är enligt dem ett serviceyrke. Däremot skiljer det sig i upp-
fattningarna om hur viktigt bemötandet är, två besöksinformanter uppger till och med 
att det är mycket viktigt för dem.  
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För det är ju väldigt viktigt att kunden känner sig väl be-
mött. Det drar ju med sig annat, man säger ju det till sina 
vänner: Där blev jag väldigt fint bemött och dit rekommen-
derar jag att du går. Så det är oerhört viktigt. (B1) 

Bemötande, det är viktigt att få ett bra bemötande. Att man 
känner att det är okej på något vis. Att det är någon som 
kan hjälpa en när man inte kan själv. Så det är viktigt med 
bra bemötande så att man inte får…, så att man inte känner 
att det är jobbigt eller så. Det är viktigt, jätteviktigt. (B2)  

I flera fall är det dock så att besöksinformanterna tycker att bemötandets relevans varie-
rar med situationen. Ibland spelar bemötandet en stor roll, ibland en liten roll i bemö-
tandesituationen. 

6.1.2 …enligt personalen 

Liksom besöksinformanterna lägger ofta personalinformanterna en värderande aspekt 
på begreppet bemötande. Man beskriver bemötande med termer som bra eller dåligt, el-
ler på vilket sätt man bemöter människor. Personalinformanternas definitioner av bemö-
tande är ofta lika vida som besöksinformanternas. De flesta av personalinformanterna 
talar dock om själva mötet mellan besökare och personal som kärnan i ett bemötande.  

…mitt sätt att möta låntagaren. (P1)  

…jag har en annan person framför mig […] hur jag pratar 
med dem, hur jag vänder mig till dem. (P2) 

Och det är ju så att i ett bemötande ska en människa känna 
sig välkommen. Och vad betyder det då? Det betyder enligt 
honom att man ska känna sig väntad. (P6) 

Personalinformanterna anser att bemötandet handlar om samspelet mellan dem och be-
sökarna, men också samspelet kollegor emellan. Förutom mötet mellan personal och be-
sökare menar personalinformanterna att det besökaren får med sig från biblioteket, litte-
ratur eller information, är en del av bemötandet. De menar även att det fysiska rummet 
är en del i bemötandesituationen.  

…hur man beter sig mot kunden och mot kollegor. (P4) 

Om biblioteket är välkomnande, vackert, trevligt, hemtrev-
ligt, … Så är det en del av bemötandet för man kommer ju 
in i den här famnen direkt. Och jag tycker att biblioteket 
som fysiskt rum är underskattat ofta i biblioteksdiskussio-
nerna. Biblioteket är en mötesplats, en smältdegel, en möj-
lighet att se och träffa andra människor. (P3)  

Enligt personalinformanterna så spelar alltså bibliotekets miljö och hur arbetslaget fun-
gerar tillsammans en viktig roll för bemötandesituationen. Trivs man som personal med 
arbetsplatsen och kollegorna så har det, enligt personalinformanterna, en positiv inver-
kan även på bemötandet gentemot besökarna. En personalinformant säger att man ska 
försöka se bibliotekets fysiska miljö med besökarnas ögon för att på detta sätt göra bib-
lioteket så användarvänligt och tilltalande som möjligt. Dessa aspekter av bemötande 
nämns däremot inte alls av besöksinformanterna. 
 
Personalinformanterna talar om upplevelsen av bemötandet som något individuellt, det 
som är bra bemötande för en besökare är det inte för en annan. Samtliga personalinfor-
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manter säger att de på sina arbetsplatser diskuterar mycket kring bemötandefrågor sins-
emellan. Några personalinformanter säger att det är viktigt att alla har samma utgångs-
punkter och menar därför att det är viktigt att personalen pratar med varandra om dessa 
frågor. Därför startar diskussioner ofta när det uppstår situationer som gäller bemötande. 
Bemötandefrågor tas också upp mer formellt vid personalmöten. Biblioteken har också 
viss form av utbildning i bemötande, oftast i form av föreläsningar. Många tycker dock 
att mer kunde göras i form av formella kurstillfällen. Det visar att man på biblioteken 
tar bemötandefrågor på allvar. 

6.2 Ett bra bemötande  

Undersökningens informanter är i stort sett överens om vad de uppfattar som ett bra 
bemötande. Vad som uppfattas som ett bra bemötande är individuellt och kan påverkas 
av vem det är man möter.  

6.2.1 …enligt besökarna 

I intervjumaterialet kunde tre huvudsakliga kategorier urskiljas i vad besöksinforman-
terna tycker är ett bra bemötande. De två första kategorierna är beskrivningar av hur 
personalen bör uppträda gentemot besökaren för att denne ska känna sig bekväm i situa-
tionen och den tredje kategorin har med personalens yrkeskompetens att göra. 
 
Vänlig 
Alla besöksinformanter ville att personalen skulle vara trevlig emot dem, vilket kan in-
nebära en mängd olika saker. En uppfattning bland besöksinformanterna är att det är 
viktigt att personalen visar upp ett glatt ansikte för besökarna, även om personalen i frå-
ga kanske inte är på bra humör.  

I serviceyrken måste du ju vara professionell på bemötande, 
hur jobbigt det än är. Även om man själv kanske tycker att 
det är jobbigt och man känner att kemin inte stämmer med 
personen eller så. Men man måste ju vara jätteprofessionell 
på bemötande om man ska jobba i ett serviceyrke. (B2) 

Här rådde dock delade meningar bland besöksinformanterna. Att personalen ska vara 
glad är inte ett måste enligt alla, några tycker att det räcker med att personalen uppträder 
artigt och korrekt. 

 De behöver inte stå och le hela dagarna. (B4) 

Vänlig är synonymt med trevlig, menar en besöksinformant och säger vidare att hon 
tycker att det är självklart att bibliotekspersonalen är vänlig mot henne. En besöksin-
formant anser att ett bra bemötande är att personalen uppträder lugnt och sansat även i 
stressiga situationer. Flera säger att de förväntar sig att bibliotekspersonalen hälsar på 
dem eller i alla fall visar att de ser besökaren när de kommer till biblioteket.  

…så säger vi väl hej eller så nickar man till så att de ser. 
Och de ger i regel ett igenkännande också…(B1) 

En annan besöksinformant svarade så här på frågan om det var viktigt att biblioteksper-
sonalen kände igen henne. 

Ja, det gör de ju ibland och ibland om de inte gör det så är 
de i sina tankar eller plockar böcker eller så. Men ibland 
gör de ju det, för de ser ju mig här varje dag. Visst, de har 
ju alltid tid att hälsa. (B7) 
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Gemensamt för alla besöksinformanter är att de tycker att det är en fördel om de märker 
att personalen har en positiv inställning till sitt arbete och till bibliotekets besökare. 
 
Hjälpsam 
De flesta av besöksinformanterna uppgav hjälpsamhet från personalen som en viktig 
egenskap när det gäller att uppleva ett bra bemötande. Vad hjälpsamhet innebär varierar 
lite mellan informanterna. En del vill att personalen ska visa dem till den rätta hyllan el-
ler platsen på biblioteket där de kan hitta vad de söker. Andra vill ha hjälp med att söka 
vidare, om informationen de söker inte finns tillhanda på biblioteket, genom t ex fjärrlån 
eller vidare sökning i t ex olika databaser. En variation på det senare är att personalen 
ser till att biblioteket köper hem det som besökaren frågar efter om det inte finns i bibli-
otekets egna samlingar.  

Det jag vill ha ut är ju att de kan peka mig i rätt riktning 
[…] Det är jag som är kunden. (B9) 

De flesta informanterna menade att personalens tillgänglighet är centralt för ett bra be-
mötande. Det ska finnas personal på plats i låne- eller informationsdisken eller i närhe-
ten av den så att det är lätt att få hjälp.  

Ja, alltså de behöver ju inte stå bakom disken nödvändigt-
vis, men att de finns i närheten. […] så att alla inte är ute 
på… ja vad ska man säga, lagret? Eller någon annanstans 
där det inte går att få tag på dem. (B8) 

Något som flera besöks informanter påpekar är att de själva vill be om hjälp, personalen 
ska inte ’springa efter en’ som en besöksinformant uttryckte det. Här går dock mening-
arna isär något. En annan menade istället att det är trevligt om personalen kommer fram 
och erbjuder hjälp om man ser ut att behöva det. 

Nja, om jag nu ser fruktansvärt förvirrad ut så kanske det 
syns, om jag står där och letar och härjar och så. Men inte 
så att jag förväntar mig att de tänker: Oj hon är nog förvir-
rad. Men om jag kanske har gått där länge och att jag letar 
efter något så är det trevligt om de säger att: Kan jag hjälpa 
dig med något? Om de har tid naturligtvis. Står det tio i kön 
så kan jag ju inte förvänta mig det. (B4) 

En aspekt av begreppet hjälpsamhet som framkom vid flera av intervjuerna var att man 
som besökare inte vill få känslan av att vara besvärlig eller i vägen. Ber man om hjälp 
ska man få den utan att personalen ger signaler som tyder på att besökaren är till besvär. 
En besöksinformant menade att bibliotekarien bör svara:  

…i en ton som visar att jag inte bara är jobbig utan att hon 
verkligen vill hjälpa mig att hitta den kunskap jag söker. 
(B9)  

Det besöksinformanterna tycker är viktigast när det gäller hjälpsamhet är att personalen 
finns tillgänglig och att de visar sig villiga att hjälpa till.  

 
Kunnig 
Den tredje viktiga aspekten i ett bra bemötande enligt besökarna var att personalen upp-
levs som kunnig inom sitt område. Informanterna uppgav ett flertal olika aspekter på 
kunnande. Flera besöksinformanter säger att en kunnig bibliotekarie är någon som ing-
enting är omöjligt för, någon som kan ordna det mesta inom biblioteksområdet. Andra 
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informanter uppger att en kunnig bibliotekarie ska kunna ge tips på böcker och var man 
ska leta efter den information man söker.  

Att de som arbetar där ska kunna hjälpa mig att hitta det jag 
vill…det jag vill ha tag på om jag nu frågar efter det och att 
även om jag kanske inte har någon specifik titel eller så, så 
ska de ändå kunna hitta böcker inom rätt område eller så. 
(B8)  

…ställer man en fråga ska man få ett bra svar. Att man får 
den hjälp man behöver och så. (B6) 

Vår undersökning visar att de besöksinformanter som talade om att de studerar eller ny-
ligen hade studerat tycker att ett rätt svar på deras frågor är viktigare än ett bra bemö-
tande. Detta kan bero på att deras syfte med biblioteksbesöket var att hitta nödvändig in-
formation i studiesyfte och inte var ett rent ’nöjesbesök’.  

6.2.2 …enligt personalen 

Alla personalinformanterna menade att det var viktigt att sätta besökaren i fokus, perso-
nalen ska utgå från de behov varje enskild besökare har vid biblioteksbesöket. Personal-
informanterna uttrycker dock detta på lite olika sätt.  

Att man är så lyhörd och receptiv i bemötandesituationen så 
att man kan åtminstone till en del avläsa sin besökares av-
sikter eller vad det nu kan vara. (P3) 

Andra personalinformanter uttrycker detta med orden att det är viktigt att sätta besöka-
ren i fokus vid biblioteksbesöket. En personalinformant menar att ett visst mått av per-
sonligt anslag gentemot besökaren är betydelsefullt i bemötandesituationen. Hon säger 
vidare att detta förhoppningsvis leder till ett förtroende för bibliotekarien och biblioteket 
i stort som man kan bygga vidare på. En biblioteksinformant säger att biblioteksperso-
nalen måste skapa detta förtroende vid själva kontaktögonblicket, det gäller att handla 
rätt från första ögonblicket. 
 
Ett bra bemötande, enligt de flesta av personalinformanterna, är när besökaren känner 
sig belåten med sitt besök. Detta kan t ex innebära att besökaren har fått tag på den bok 
han eller hon letat efter, att besökaren har fått den information man behövde eller att be-
sökaren känner sig trevligt bemött. Ett sätt att uppnå detta är samarbete kollegor emel-
lan t ex att personalen tar hjälp av varandra för att besvara besökarnas frågor, om man 
själv inte kan, eller att hjälpas åt i en stressig situation.  

…man måste hitta en metod att jobba och ta hjälp av sina 
kollegor. (P6) 

Ett ord som används av personalinformanterna i detta sammanhang är respekt. Persona-
len ska ha respekt för alla som besöker biblioteket, alla frågor är lika viktiga. Detta kan t 
ex innebära att de svar som personalen ger ska vara anpassade till personen som frågar, 
inte för svåra eller för enkla. För att åstadkomma detta måste besökaren vara delaktig i 
processen eftersom alla bemötanden är individuella, uppfattningen av vad som är ett bra 
bemötande är olika från person till person. Respekt kan också innebära att personalen 
visar att man är tillgänglig men att det är upp till besökaren om han eller hon vill ta kon-
takt.  
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Undersökningen visar att personalen på de bägge biblioteken vi undersökt tycker det är 
viktigt att vara trevlig och vänlig mot besökaren. De lägger trots det tonvikten på att ge 
ett rätt svar.  

6.3 Ett dåligt bemötande 

Båda informantgrupperna har en klar uppfattning om vad ett dåligt bemötande skulle 
kunna vara, detta trots att besöksinformanterna inte uppger sig ha blivit dåligt bemötta 
på biblioteket. Vid intervjuerna fick vi därför anpassa frågan till att gälla även andra 
serviceområden för att få exempel på vad besöksinformanterna uppfattar som ett dåligt 
bemötande.    

6.3.1…enligt besökarna 

I intervjusvaren kan vi urskilja två kategorier vad gäller dåligt bemötande. Den första 
kategorin, ovänlig, handlar om personalens uppträdande emot besökaren. Den andra, 
ointresse, handlar däremot om personalens grad av intresse inför besökarnas frågor. 
 
Ovänlig 
Ett dåligt bemötande kan vara att personalen är otrevlig, vilket kan innebära en mängd 
olika saker. Här uppger informanterna i stort sett motsatsen till vad som upplevs som 
trevlig. Personal som upplevs som otrevliga kan vara bryska, vara på dåligt humör och 
snorkiga enligt informanternas uppfattning.  

Ett dåligt bemötande är ju såna som är sura och griniga 
även fast jag har varit normal eller relativt trevlig. (B4) 

En som kanske är på dåligt humör istället för gott hu-
mör.(B5) 

Att låta detta gå ut över kunderna menar flera av informanterna är oprofessionellt och 
inte vad de förväntar sig av personer med ett serviceinriktat yrke. Är man som kund el-
ler besökare vänlig eller åtminstone inte otrevlig ska man kunna förvänta sig samma sak 
tillbaka.  

Det är väldigt viktigt hur personalen uppträder mot kunder-
na eller vad man nu ska säga. Man beter sig som man själv 
blir bemött. (B1) 

Men några av informanterna menar istället att man inte ska döma personalen för hårt 
om man känner sig dåligt bemött någon gång, alla kan ha en dålig dag menar de. 

För mig personligen har jag svårt att tänka mig att jag skul-
le bli bemött på något konstigt sätt. Men visst, man kan ha 
en dålig dag. Men i och med att jag känner dem så skulle 
jag veta att någonting har hänt, att de har annat i tankarna 
och så, just vid det tillfället. (B1) 

De har väl haft dåliga dagar de också. Det får man också ha 
i åtanke och inte bara slå ned på dem. (B9) 

Ett dåligt bemötande kan man ha överinseende med vid något enstaka tillfälle men de 
flesta besöksinformanter menar att detta inte är något som man som besökare vill upp-
leva ofta.  
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Ointresse 
Ett dåligt bemötande kan till stor del, enligt besökarna, präglas av att man uppfattar per-
sonalen som ovillig att hjälpa till. Besöksinformanterna menar att här spelar kropps-
språket en stor roll. Personalen kan med sitt kroppsspråk till exempel visa att man upp-
lever besökaren som besvärlig även om det inte är direkt uttalat. 

… man går där och letar och de bryr sig inte om en eller så-
där. Det är ju klart att man kan fråga själv naturligtvis, men 
det är ibland att man ser på utseendet att det inte passar. 
(B3) 

Besökarna säger att en annan aspekt av ovilja att hjälpa till kan vara att man upplever ett 
ointresse från personalens sida. Informanterna menar att detta kan yttra sig genom att 
personalen håller sig bakom disken och inte följer med ut på golvet för att hjälpa till att 
söka. Det kan också vara att personalen inte erbjuder sig att söka vidare på andra biblio-
tek efter exempelvis boken som inte finns i bibliotekets egna samlingar.  

Som tidigare nämnts kände ingen av besöksinformanterna sig direkt dåligt bemött på 
det bibliotek man brukade gå till. Eftersom graden av hjälpsamhet, enligt dem, är ett 
mått på ett bra bemötande så blir motsatsen, ett upplevt ointresse från personalens sida, 
ett mått på dåligt bemötande. Motsatsen till hjälpsamhet skulle, enligt besöksinforman-
terna, kunna vara att personalen uppträder nonchalant inför besökarna och deras frågor. 
Några exempel på detta är:  

Ja, det är som sagt en person som…ja, som helt enkelt inte 
hjälper till med den kapacitet som de kan eller helt enkelt 
undviker att hjälpa till eller är snorkig rent ut sagt. (B8) 

Någon som kanske inte är sådär tjänstvillig och söker vida-
re åt mig om inte boken finns inne. Biblioteket kan vara hur 
tjusigt som helst men med personal som inte är engagerad 
och serviceinriktad vill man inte gå dit…(B5) 

Ett flertal av besöksinformanterna upplever nonchalans inför besökarnas frågor som ett 
dåligt bemötande. Besöksinformanterna har dock förståelse för att alla frågor inte kan 
besvaras omedelbart utan att mer tid kan behövas.  

6.3.2 ...enligt personalen 

Personalinformanternas intervjusvar om dåligt bemötande kan delas in i tre olika kate-
gorier. Den första kategorin, praktiska problem, handlar om arbetssituation och biblio-
tekets regler. Den andra kategorin, nonchalans från personalen, handlar om bristande 
uppmärksamhet från personalens sida. Den tredje kategorin, bristande kommunikation, 
handlar om att det brister i kommunikationen mellan personal och besökare. 
 
Praktiska problem 
De praktiska problem som personalinformanterna syftar på som negativa när det gäller 
bemötande av besökarna är dels de regler som förekommer på bibliotek samt stressiga 
arbetssituationer. Många av bibliotekens regler kan uppfattas som negativa av besökar-
na, t ex böter på böcker som inte blivit tillbakalämnade i tid. Det kan också vara olika 
uppfattningar om vad som är en ’lagom’ ljudnivå på biblioteket, något som en personal-
informant säger ibland kan bero på kulturkrockar. Det som är självklart för vissa är 
främmande för andra.  
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Stress nämns också av personalinformanterna som en negativt inverkande faktor på be-
mötandesituationen. Är det lång kö framför disken är det lätt hänt att man skyndar på 
och därmed inte ger besökaren den service och det bemötande som man skulle vilja som 
personal. 

Man blir för trött helt enkelt och för många saker att tänka 
på. Man hade kö där som skulle låna böcker och en kö där 
som skulle välja. Och särskilt i XXX där man är ensam, då 
visste man inte riktigt vilken fot man skulle stå på. (P4)  

Ett praktiskt problem som kan påverka bemötandet av besökarna på sikt är om det råder 
ett dåligt arbetsklimat på biblioteket. Flera personalinformanter påpekar vikten av ett 
väl fungerande arbetslag. Konflikter, skilda meningar om hur arbetsuppgifter ska utfö-
ras och hur regler ska tolkas leder till sämre prestationer både vad gäller det praktiska 
arbetet och uppträdande gentemot besökare.  
 
Nonchalans 
Flera personalinformanter menar att ouppmärksamhet är en form av nonchalans. Om 
personalen sitter vid disken och håller på med sitt utan att se besökarna som finns i de-
ras närhet kan det uppfattas som att personalen är nonchalanta. Personalen ska ha ögon-
kontakt med besökarna och visa att de är tillgängliga. En annan form av nonchalans är, 
enligt personalinformanterna, att personalen står och pratar med varandra eller pratar i 
telefon istället för att vara koncentrerad på besökaren som står vid disken. 

Ett dåligt bemötande, ja det är ju motsatsen då, att folk kän-
ner sig negligerade till exempel, ingen tittar upp. Persona-
len står och pratar med varandra, det är inte bra, men det är 
lätt att det blir så. (P1) 

Om personalen inte letar i den omfattning och med den förmåga som de har möjlighet 
till kan det också uppfattas som nonchalans enligt en personalinformant. Nonchalans 
kan också vara att bibliotekspersonalen får besökarna att känna sig besvärliga. Det kan 
ta sig uttryck i att personalen visar med sitt kroppsspråk att det är jobbigt när en besöka-
re kommer och vill ha hjälp.  

Och så frågade låntagaren någonting och sen [stor suck]. 
Hon suckade alltså inför varje fråga. Det är ett dåligt bemö-
tande. (P6) 

Det kan också vara att besökarna får vaga svar på sina frågor därför att personalen i frå-
ga inte anstränger sig för att hjälpa till. 
 
Bristande kommunikation 
De flesta av personalinformanterna menar att det är viktigt att kommunikationen mellan 
personal och besökare fungerar bra. Om den inte gör det uppstår det lätt missuppfatt-
ningar och besökaren får inte det den söker efter och går därifrån med en negativ bild av 
biblioteket. För personalinformanterna är det angeläget att kunna ge besökaren den litte-
ratur eller information den efterfrågar.  En bristande kommunikation kan t ex leda till att 
bibliotekarien gör för mycket eller för lite. 

Det är ju lika illa att göra för mycket, att man visar en mas-
sa databaser på engelska till en mellanstadieelev alltså. (P5) 

Bristande kommunikation kan också innebära att bibliotekspersonalen arbetar med att 
hitta det besökaren efterfrågar men glömmer att involvera besökaren i processen. Ex-
empelvis att personalen knappar på tangentbordet utan att tala om vad det är man gör, 
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att personalen springer iväg för att hämta något utan att be besökaren att följa med eller 
vänta, eller att personalen inte förvissar sig om att materialet är det som besökaren verk-
ligen efterfrågar. 

6.4 Hur påverkar bemötandet biblioteksbesöket? 

Under denna rubrik delas på besökare och personal för att kunna se skillnader men även 
likheter i deras svar. Avsnittet som tar upp besökarnas svar har vi delat in i två kategori-
er eftersom deras svar är tydligt uppdelade i bra och dåligt bemötande. Det var inte möj-
ligt att göra på samma sätt med personalens svar eftersom deras svar var mer inriktade 
på bemötandets betydelse i stort.  

6.4.1 …enligt besökarna 

Bra 
Ett bra bemötande gör att man gärna går tillbaka till biblioteket, uppger besöksinfor-
manterna. Vid eventuella frågor vänder man sig helst till den i personalen som man upp-
levde gav ett bra bemötande sist. Ett bra bemötande gör att man känner sig säker i situa-
tionen och frågar vidare. 

Har man blivit bra bemött då går man ju gärna dit igen. 
(B5) 

Bra bemötande å andra sidan kanske gör att man går och… 
chansar och går dit ändå för att man tänker att de kanske 
kan hjälpa mig trots allt för de var väldigt duktiga sist. (B8) 

Med andra ord kan man säga att om biblioteket och dess personal uppfattas som trevlig 
går man gärna dit även om man inte har något direkt ärende dit.  
 
Alla besöksinformanter säger att de pratar med andra i sin närhet om hur de blir bemötta 
på biblioteket. Det varierar mycket från person till person hur och vad man säger. Några 
säger att de talar med andra om sådant som de upplever som positivt medan andra säger 
att de oftast talar med andra om det som de upplever som negativt.  
 
Dåligt 
När det gäller ett dåligt bemötandes påverkan på nästa besök så svarade åtta av be-
söksinformanterna på samma sätt. I första hand undviker man vid nästa besök att kon-
takta den person som man upplever som otrevlig, i andra hand undviker man själva bib-
lioteket och väljer att besöka ett annat bibliotek. För att det sistnämnda ska ske, menar 
informanterna, måste situationen bli väldigt otrevlig och det skulle kunna medföra att 
man väljer att inte besöka något bibliotek överhuvudtaget i framtiden. 

Om jag blir dåligt bemött av en person, så är det som jag sa 
innan, då kan jag gå till nästa person. Blir jag konsekvent 
dåligt bemött av alla så är det vid den punkten att jag inte 
kommer längre att söka hjälp utav bibliotekarierna utan då 
kommer jag att söka rätt på informationen själv.  Ja, om jag 
inte hittar kunskapen på egen hand. Då blir man tvingad att 
gå till ett annat bibliotek. (B9) 

Endast en informant uppgav att han inte skulle bry sig om ett dåligt bemötande eftersom 
han skulle ta för givet att det berodde på något som han kunde överse med, exempelvis 
att något särskilt har just hänt, personalen har en dålig dag eller går i andra tankar. Om 
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detta skulle inträffa är han övertygad om att personalen på något sätt skulle låta honom 
förstå att detta inte var meningen och de är då ursäktade enligt honom. 

6.4.2 …enligt personalen 

Samtliga personalinformanter säger att de tror att bemötandet påverkar allmänhetens 
syn på biblioteket som helhet. De anser också att bemötandet spelar stor roll för den 
allmänna bilden av biblioteket.  

…jag tycker att det är avgörande för den allmänna bilden 
av biblioteket. […] I samverkan med våra kunder och med 
deras uppfattning om oss och det sätt på vilket sätt de spri-
der sina uppfattningar till andra i samhället. Det är det som 
är bilden av biblioteket tror jag. (P3) 

 
Personalinformanterna anser att bemötandet är viktigt inte minst ur marknadsförings-
synpunkt. De menar att deras uppträdande gentemot besökarna sprider sig som ringar på 
vattnet.  

…det är avgörande för den allmänna bilden av biblioteket. 
Jag menar att det är nästan hela bilden, skapas av detta. I 
samverkan med våra kunder och med deras uppfattning om 
oss och det sätt på vilket sätt [sic] de sprider sina uppfatt-
ningar till andra i samhället. (P3) 

Samtliga personalinformanter tror att hur besökarna blir bemötta sprids vidare till den 
personens vänner och bekanta. Det gäller både bra bemötande och dåligt bemötande. En 
personalinformant säger också uttryckligen att om man blir bra bemött går man gärna 
till biblioteket igen och tvärtom. En annan personalinformant anser att bemötandet är 
det som har allra störst betydelse för bibliotekens besöksfrekvens.  

Jag är helt säker på att det är det som har störst betydelse 
för hur mycket vi blir besökta på biblioteken. Det går som 
ringar på vattnet att där är de jättehjälpsamma, där är de jät-
tetrevliga, där är det himla bra stämning. Jag tror att det är 
jätteallvarligt. Superviktigt i dessa tider när det pratas så 
mycket om bibliotekens roll, att ska vi egentligen ha biblio-
tek? Hade biblioteket blivit uppfunnet om det inte hade 
funnits? All de här frågorna som finns i debatten. Och då är 
det ju väldigt viktigt att vi bär vidare att detta är ett ställe 
som folk har lust att gå till. (P6) 

Denna personalinformant lägger alltså en framtidsaspekt till bemötandefrågan och me-
nar att bemötandet kan vara avgörande för bibliotekens vara eller icke vara. Hon säger 
vidare att det beror på personalens uppträdande gentemot besökaren om bemötandet ska 
uppfattas som positivt. Personalen är biblioteket.    
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7 Analys 
Analysen delas in i tre avsnitt: detta är bemötande, bemötandets påverkan på biblioteks-
besöket och skillnader i synen på bemötande, vilka motsvarar de frågeställningar arbetet 
utgår ifrån.  

7.1 Detta är bemötande  

I detta avsnitt analyseras besöksinformanternas och personalinformanternas uppfatt-
ningar om bemötande med hjälp av det teoretiska ramverket. Analysen av vad bemötan-
de är delas in i två avsnitt där vi delar på besökare och personal. Underrubrikerna är de 
begrepp inom det teoretiska ramverket som vi funnit vara relevanta.  

7.1.1 …enligt besökarna  

Social färdighet 

För besöksinformanterna spelar det Goffman kallar social färdighet (Goffman, 1959, 
s.11-44) stor roll för att besökaren ska känna sig bra bemött. Besöksinformanterna läg-
ger stor vikt vid hur bibliotekspersonalen uppträder gentemot dem med ett undantag för 
de informanter som studerar eller nyss har studerat, bland dem är den allmänna uppfatt-
ningen att det är viktigare att få med sig den rätta informationen hem.  
 
Eftersom besöksinformanterna oftast ser på bemötande som något som är antingen bra 
eller dåligt så uppfattar de inte bemötande som ett objektivt begrepp. De menar att be-
mötande är detsamma som att bibliotekspersonalen är trevlig eller otrevlig mot dem. För 
att bemötandet ska uppfattas som bra krävs att både besökare och personal vet hur de 
ska uppträda mot varandra, med andra ord att samstämmighetsnivå (Goffman, 1959, 
s.109) uppnås. Biblioteksbesökaren har en klar uppfattning om hur bibliotekspersonalen 
ska uppträda gentemot dem samtidigt som de vet vad som krävs av dem själva och de 
vet hur de vill bli bemötta av bibliotekspersonalen.  

Sanningens ögonblick 

Besöksinformanterna tycker att det är viktigt att personalen är professionella vad gäller 
bemötande. Detta hänger samman med det Goffman kallar social roll (Goffman, 1959, 
s. 23) eftersom bibliotekspersonalens yrkesidentitet är starkt förknippad med samspelet 
mellan dem och besökarna. En åsikt bland besöksinformanterna är att det är väsentligt 
att personalen uppmärksammar dem genom att t ex hälsa, nicka igenkännande eller på 
något annat sätt visa att de sett besökaren. Enligt Grönroos teori är detta sanningens 

ögonblick, (Grönroos, 1988, s.23,31, och 1992, s.40-42) det första betydelsefulla mötet. 
Om bibliotekspersonalen visar att de tycker arbetet är roligt och har en positiv inställ-
ning till både arbetet och besökaren upplever besöksinformanterna att bemötandet blir 
positivt. Här spelar inte bara den verbala kommunikationen en roll utan även den icke-

verbala kommunikationen (Goffman, 1959, s.11-14). Besöksinformanterna säger att de 
inte vill känna att de tränger sig på eller stör på något sätt. Här gäller det för biblioteks-
personalen att de visar sig tillgängliga för besökaren. Inga av besöksinformanterna har 
dock upplevt sig dåligt bemötta på biblioteket. Om så ändå skulle ske kan de ha ett visst 
överseende med det. Det kan tyda på att personalen är medvetna om bemötandets bety-
delse och därmed lever upp till besökarnas förväntningar. Grönroos talar om att en 
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tjänsts kvalité bedöms efter bland annat kundens förväntningar på tjänsten. Här kan vi 
se att förväntningarna på bemötandet är en betydande del. Om bemötandet är bra ökar 
besökarens förtroende för organisationen. 

Upplevd tjänstekvalité 

Grönroos talar om upplevd tjänstekvalité (Grönroos, 1988, s.27-29), där besökarens 
upplevelse av besöket är en måttstock för kvalitetsbedömningen. Det som är intressant 
för denna undersökning är hur besökarna uppfattar att de blir bemötta och vad de får ut 
av besöket. Vår undersökning visar att besöksinformanterna tycker att det är viktigt att 
personalen är kunnig vad gäller att hitta det besökaren efterfrågar vilket är ett av de kri-
terier som enligt Grönroos teori måste finnas för att uppnå god kvalité på en tjänst. Ett 
annat av Grönroos kriterier är att personalen ska kunna anpassa tjänsten efter kundens 
behov. Besöksinformanterna säger i undersökningen att det är viktigt att biblioteksper-
sonalen är villiga att hjälpa dem men att det också kan bli för mycket. En allmän upp-
fattning bland våra besöksinformanter är att de själva vill ta första steget för att få hjälp. 
De säger vidare att graden av hjälpsamhet från personalens sida är en bedömningsgrund 
på bemötandet.  

7.1.2 …enligt personalen 

Social färdighet 

Det Goffman kallar social färdighet (Goffman, 1959, s.11-44) är det man i vardagligt 
tal brukar kalla social kompetens. Det innebär att individer uppträder mot varandra på 
ett sådant sätt att samspelet fungerar så friktionsfritt som möjligt. Om en part i samspe-
let agerar på ett sätt som inte är acceptabelt för situationen blir kontakten mellan dem 
negativ medan ett positivt samspel ger motsatt resultat. Vår undersökning visar att soci-
al färdighet är en förutsättning för att bemötandet ska bli bra. Personalinformanterna de-
finierar bemötandet som ett möte mellan personal och besökare men även ett möte mel-
lan kollegor. I båda dessa möten är den sociala färdigheten en betydande del. Medvetet 
eller omedvetet använder sig individer av det som Goffman kallar att visa upp ett ansik-

te (Goffman, 1959, s.11-44) för den man samspelar med. Vår undersökning visar att 
personalinformanterna reflekterar över detta faktum i bemötandesituationen. Det ansikte 
personalen visar upp anpassar de efter den individ de riktar sig emot och den situation 
de befinner sig i för att parterna ska känna sig bekväma. Man visar t ex inte heller att 
man är irriterad eller på dåligt humör. Ett av personalinformanterna uttalat syfte med 
detta agerande är att få besökarna att komma tillbaka till biblioteket. När individerna 
agerar på ett visst sätt för att uppnå något kallar Goffman det för cyniska aktioner 

(Goffman, 1959, s. 25-26) . Även om begreppet har en negativ klang behöver det inte ha 
en negativ innebörd. Enligt vår undersökning vill personalen gynna biblioteket och 
därmed befästa dess ställning som betydelsefullt för samhället och dess invånare.  
 
I mötet mellan personal och besökare är både verbal kommunikation och icke verbal 

kommunikation (Goffman, 1959, s.11-14) betydelsefullt. Den icke verbala kommunika-
tionen är detsamma som t ex kroppsspråk. Enligt våra personalinformanter är det lika 
viktigt vilket kroppsspråk man sänder ut till besökaren som vad man faktiskt säger. En 
av personalinformanterna exemplifierade ett dåligt bemötande vad gäller kroppsspråk i 
sin intervju med en demonstration av hur en bibliotekarie satt och suckade inför de frå-
gor hon fick. Även om denna bibliotekarie inför besökaren inte sade något uttryckligen 
så visade hon genom sitt agerande att det var besvärligt att besvara de frågor hon fick. I 
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den verbala kommunikationen säger våra personalinformanter att det är viktigt att tänka 
på hur man tilltalar besökaren samt att man måste anpassa sig till den man talar med. 
Vid den första kontakten är det viktigt att tilltalet inte blir snorkigt eller på annat sätt 
otrevligt.  

Social roll 

När ett agerande i en profession blir vedertaget talar Goffman om social roll (Goffman, 
1959, s. 23) vilket kan sägas vara detsamma som en yrkesidentitet. I detta ingår ett visst 
sätt att bemöta besökaren samtidigt som besökaren förmodligen förväntar sig ett visst 
bemötande från bibliotekspersonalen. För en bibliotekarie, likväl som för alla andra yr-
kesgrupper, finns både officiella och inofficiella regler för hur han eller hon ska uppträ-
da på sin arbetsplats. Ett exempel på detta, från de genomförda intervjuerna, är att sätta 
biblioteksbesökaren i fokus. På de bibliotek som ingår i undersökningen är detta något 
man talar mycket om kolleger emellan men man använder sig inte av någon officiell po-
licy.  
 
En del av den sociala rollen är den fysiska miljön, vilket kallar Goffman för inramning 

(Goffman, 1959, s. 28-29), med det menar han hur en lokal är inredd och hur den är ut-
formad. Enligt personalinformanterna i vår undersökning är detta en del av bemötandet. 
Det är viktigt att lokalerna är anpassade för ändamålet och för alla besökare. Personalen 
bör tänka på hur besökaren kan uppleva den fysiska miljön för att kunna tillgodose allas 
behov. En personalinformant berättar hur hon försöker se lokalen med besökarens ögon 
för att på så sätt göra biblioteket mer attraktivt för besökaren. 

Sanningens ögonblick 

Det första ögonblicket i ett möte kallar Grönroos för sanningens ögonblick (Grönroos, 
1988, s.23,31, och 1992, s.40-42) . Grönroos menar att denna första kontakt är avgöran-
de för hur kunden kommer att uppfatta tjänsten, blir det fel här är det svårt att rätta till 
misstaget i efterhand. Han anser att det därför är särskilt viktigt att sanningens ögon-
blick är planerat och serviceinriktat från personalens sida. Att bemötandet blir bra kan 
därför till största delen sägas vara bibliotekspersonalens ansvar eftersom de har det pro-
fessionella ansvaret, vilket också framkommer i vår undersökning. Att sätta biblioteks-
besökarna i fokus och hela tiden utgå ifrån deras önskemål och behov kan, enligt perso-
nalinformanterna, vara ett sätt att ta sitt ansvar för bemötandesituationen. Detta är också 
ett sätt att skapa förtroende bland besökarna för personal och för biblioteket som helhet. 
För att ett bemötande ska upplevas som bra måste båda parter veta hur de ska agera i 
den situation de befinner sig i, detta kallar Goffman för samstämmighetsnivå (Goffman, 
1970, s.109). Samstämmighetsnivå kopplar vi i vår undersökning samman med san-
ningens ögonblick på så sätt att personalen vet vad som krävs av dem i bemötandesitua-
tionen och att de strävar efter att besökaren ska känna sig välkommen till biblioteket.  

Servicekvalité 

Grönroos menar att en tjänsts totalkvalité bör bedömas efter tre olika kriterier. Dessa är 
teknisk kvalité, funktionell kvalité och organisationsprofilen (Grönroos, 1988, s.23,31 
1992 s.40-42). Personalinformanterna lägger oftast större vikt vid den tekniska kvalitén, 
där det man får med sig från besöket bedöms, än vid den funktionella kvalitén, i detta 
fall hur besökaren bedömer bemötandet. Något som personalen tror kan försämra total-
kvalitén är de regler som biblioteket har, t ex lånetider och avgifter. Får besökaren böter 
för en försenad bok kan det upplevas som negativt och eftersom besökarna i de flesta 
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fall är medvetna om att dessa regler är en del av organisationens uppbyggnad så kan det 
innebära att bilden av organisationen försämras. 
 
Grönroos menar vidare att det är viktigt att man inom organisationen arbetar mot ett 
gemensamt mål för det han kallar den interna marknadsföringen (Grönroos, 1992, 
s.236-239) av en organisation. Organisationen ska sträva efter att göra personalen servi-
ceinriktade. På de bibliotek som vi har använt i vår undersökning uppger personalin-
formanterna att de diskuterar bemötande på sin arbetsplats både formellt och informellt. 
Tillsammans med den utbildning de får vad gäller detta visar det att bemötandet plane-
ras och att man strävar efter en gemensam policy vad gäller servicenivån. 
 
Ett arbetslag kan enligt Goffman kallas för ett team (Goffman, 1959, s. 73-84,95). De 
som är en del av detta team måste kunna uppträda enligt de krav som finns inom teamet, 
om de inte gör det störs samspelet. Flera av personalinformanterna i vår undersökning 
lägger vikt vid bemötandet kollegor emellan. Om personalen trivs tillsammans och med 
arbetet blir bemötande gentemot besökaren bättre än om arbetsklimatet är dåligt. De 
menar att det är viktigt att personalen för en dialog med varandra om vilka krav som 
kan ställas på bemötandet dem emellan. Teamet och hur det fungerar blir alltså avhäng-
igt det Grönroos kallar intern marknadsföring. (Grönroos, 1992, s.236-239)  En del i 
den handlar om kommunikation mellan all personal inom organisationen vad gäller ar-
betsrutiner med mera. I vår undersökning ser vi upprepade bevis för kommunikations-
vilja mellan kollegorna när det gäller bemötandefrågor. Ett exempel på detta kan vara 
att personalen på ett av de bibliotek som ingår i undersökningen pratar med varandra 
om det uppstår situationer som de är ovana vid och inte riktigt vet hur de ska hantera. 
Det kan ske även i efterhand för att komma fram till ett gemensamt ställningstagande. 
Om det gäller viktiga frågor tar man upp det på personalmöten eller andra samlingar där 
alla är med.   

7.2 Bemötandets påverkan på biblioteksbesöket 

I detta avsnitt analyseras besöksinformanternas och personalinformanternas uppfatt-
ningar om bemötandets påverkan på biblioteksbesöket med hjälp av det teoretiska ram-
verket och uppfattningarna kopplas till relevanta begrepp.  

7.2.1 …enligt besökarna 

Om besökaren känner sig bra bemött går han eller hon gärna dit igen. Flera av våra be-
söksinformanter har så positiva upplevelser av biblioteket att de går till biblioteket utan 
att ha något egentligt syfte med besöket.  
 
Trots att ingen av undersökningens besöksinformanter har känt sig dåligt bemött på det 
bibliotek de brukar besöka så vet de hur de skulle agera om så vore fallet. De flesta kan 
stå ut med ett dåligt bemötande vid något enstaka tillfälle men om det upprepas skulle 
de välja att antingen vända sig till någon annan i personalen eller gå till ett annat biblio-
tek. Endast i mycket svåra fall skulle de avstå från att gå till något bibliotek överhuvud-
taget. Detta visar på ett förtroende för biblioteket som organisation, det som Grönroos 
kallar återställning (Grönroos, 1992, s.51). Det betyder att kunden litar på att tjänstele-
verantören rättar till eventuella problem. 
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De flesta av besöksinformanterna gör ingen skillnad på personalen och bibliotekets 
verksamhet utan ser dem som en helhet. Detta gör bibliotekets organisationsprofil 

(Grönroos, 1988 s.23 och 1992, s.40-42) extra känslig för negativ kritik eftersom det 
gör den helt avhängig personalens uppträdande gentemot besökaren. Samtliga besöksin-
formanter säger att de talar med människor i sin omgivning om både bra och dåligt be-
mötandet på biblioteket. Sett genom det Grönroos (1998, s.27-29) kallar word-of-

mouth- kommunikation kan bemötandet vara en marknadsföringskanal för bibliotek.  

7.2.2 …enligt personalen 

Personalen som deltagit i vår undersökning kan bara uttala sig om hur de tror att bemö-
tandet påverkar biblioteksbesöket. De säger att bemötandet av besökaren troligen är en 
av de viktigaste marknadsföringskanalerna för biblioteket. För att få fler att besöka bib-
lioteket är, enligt våra personalinformanter, bemötandet av avgörande betydelse och för 
att besökaren ska känna sig väl bemött krävs det att bibliotekspersonalen besitter social 

färdighet (Goffman, 1959, s.11-44). För att bemötandet ska uppfattas som positivt är 
den allra första kontakten mellan personal och besökare av avgörande betydelse, det 
Grönroos kallar sanningens ögonblick. Sanningens ögonblick blir därmed avhängigt so-
cial färdighet.   
 
Bibliotekspersonalen tror också att en besökare som har blivit bra eller dåligt bemött på 
biblioteket för det vidare till andra i sin närhet. Detta kallar Grönroos (1988, s.29) för 
word-of-mouth-kommunikation, Han anser att så väl bra som dåliga rykten sprids och 
påverkar upplevelsen av en tjänsts kvalité. Vår undersökning visar att biblioteksperso-
nalen tror att bemötandet av besökarna har mycket stor betydelse för hur många som 
besöker biblioteket och i förlängningen är avgörande för bibliotekens vara eller inte 
vara.  

7.3 Skillnader 

Båda informantgrupperna lägger stor vikt vid bemötandet, för besöksinformanterna är 
det dock något övervägande jämfört med personalinformanterna. Skillnaden i synsätt 
kan bero på att de båda informantgrupperna har olika uppfattningar om vad denna pro-
fessionalism innebär. Sett genom Grönroos teori ska personalen ha yrkesmässig kompe-
tens och bemöta besökarna på ett professionellt sätt för att uppnå god kvalité på tjäns-
ten. Besöksinformanterna i denna undersökning anser att bibliotekarierna ska vara pro-
fessionella på bemötande medan personalinformanterna anser att informationsförsörj-
ning, dvs yrkesmässig kompetens, är deras främsta uppgift.  
 
Uppfattningarna om vad som är ett bra respektive ett dåligt bemötande är till stora delar 
likartade hos de bägge informantgrupperna men skillnader finns. Ett bra bemötande en-
ligt personalinformanterna är att uppträda på ett trevligt sätt gentemot besökarna men 
också att föra en dialog med besökarna för att kunna ge dem ett bra svar på frågorna. 
Verbal kommunikation (Goffman, 1959, s.11-14) kan enligt personalinformanterna vara 
att ställa rätt frågor för att kunna tillhandahålla rätt litteratur eller information. De gör li-
ten åtskillnad i vikten av verbal eller ickeverbal kommunikation. Besöksinformanterna 
tycker att ett bra bemötande är detsamma som att personalen är vänlig, hjälpsam och 
kunnig men även personalens tillgänglighet är en viktig faktor. Det framgår tydligt av 
undersökningen att för dem är den ickeverbala kommunikationen (ibid) mest betydelse-
full.  
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Personalinformanterna lägger stor vikt vid den fysiska miljön, det Goffman (1959, s. 
28-29) kallar inramningen, och menar att det är en del av bemötandet. I intervjuerna 
med besöksinformanterna framkom inga som helst åsikter angående den fysiska miljön 
på biblioteket. En anledning till att besöksinformanterna inte nämner inramningen skul-
le kunna vara att biblioteket har en social fasad, uttryckt med Goffmans ord. Den socia-

la fasaden, (Goffman, 1959, s.28-29) där den fysiska miljön ingår, förändras inte och 
därför blir det en naturlig del av biblioteket och på grund av detta reflekterar inte besö-
karna över den. Detsamma gäller för bemötandet, besökarna tar ett bra bemötande från 
personalen för självklart när de besöker biblioteket. De besöksinformanter som deltagit i 
vår undersökning vet vad de kan förvänta sig och har en klar uppfattning om vad ett bra 
respektive ett dåligt bemötande är.  
 
Båda informantgrupperna menar att bemötandet på biblioteket påverkar uppfattningen 
om biblioteket. Personalinformanterna tänker dock mer i termer av marknadsföring när 
det gäller bemötandet. Även om besöksinformanterna inte medvetet talar om bemötan-
det som marknadsföringskanal så talar de indirekt om detta när de menar att de gärna 
går tillbaka till biblioteket om de blir bra bemötta av personalen. Ett bevis på detta är att 
personalinformanterna tror att upplevelsen av bemötandet sprids utanför biblioteket 
medan besöksinformanterna säger att de faktiskt talar med andra om bemötandet.   

7.4 Slutsatser 

I problemformuleringen skrev vi att vi avsåg att argumentera för att social färdighet och 
sanningens ögonblick måste samverka för att biblioteksbesöket ska upplevas som posi-
tivt av besökaren. Vi har i vår undersökning kommit fram till att social färdighet är av 
avgörande betydelse för att sanningens ögonblick ska bli en positiv upplevelse för besö-
karen.  
 
I inledningen skrev vi att vi tror att bemötandet är en viktig marknadsföringskanal för 
biblioteket. Undersökningen visar att bemötandet kan vara ett sätt att marknadsföra bib-
lioteket både på ett positivt och på ett negativt sätt. Utfallet beror på personalens sociala 
förmågor.  
 
Med hjälp av det som framkommit i analysen besvaras här uppsatsens frågeställningar.  
 
Vilken syn har biblioteksbesökaren på bemötandet? 
Ingen av de besökare som deltog i undersökningen har upplevt sig dåligt bemött på bib-
lioteket. Sanningens ögonblick har stor betydelse för besöksinformanterna och bibliote-
karien bör vara vänlig, hjälpsam och kunnig för att bemötandet ska uppfattas som posi-
tivt. De vill även att personalen ska visa sig tillgänglig men inte påträngande.  
 
Vilken syn har bibliotekspersonalen på bemötandet? 
För personalinformanterna är bemötandet av besökaren en av de mest angelägna delarna 
i arbetet och de anser att personalen har det yrkesmässiga ansvaret för bemötandet. Ett 
bra bemötande är ett sätt att skapa förtroende för biblioteket och dess personal som me-
nar att bemötandet är avgörande för bibliotekets besöksfrekvens. I begreppet bemötande 
lägger personalen in både uppträdande gentemot besökaren och att kunna ge besökaren 
det den efterfrågar.  
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Hur påverkar bibliotekspersonalens bemötande besökarens syn på biblioteket? 
Personalen tror att bemötandet har stor betydelse för hur besökaren ser på biblioteket 
som helhet och att besökarna sprider det till andra utanför organisationen. Besökarna 
säger att de pratar med vänner och bekant om hur de blir bemötta på biblioteket. Detta 
medför enligt Grönroos konsekvenser för bibliotekets organisationsprofil d v s organisa-
tionens ansikte utåt.  
 
Finns det skillnader mellan besökare och personal i synen på bemötandet? Hur ser 
dessa skillnader i så fall ut? 
Personalinformanterna lägger lika stor vikt vid den verbala kommunikationen som den 
ickeverbala kommunikationen, besöksinformanterna däremot lägger större vikt vid den 
ickeverbala kommunikationen. För personalinformanterna är den fysiska miljön en del 
av bemötandet, den förekommer däremot inte alls i besöksinformanternas intervjusvar.  
Personalinformanterna anser att bemötandet av besökarna är en betydelsefull marknads-
föringskanal för biblioteket. Besöksinformanterna använder inte termen men följden av 
att de kommunicerar med sin omgivning är marknadsföring enligt Grönroos. 
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8 Diskussion 

Redan 1911 skrev Valfrid Palmgren om vikten av ett trevligt bemötande gentemot bib-
lioteksbesökaren. (Sanner, 1991) Om biblioteket arbetar för att sätta biblioteksbesöka-
ren i fokus och utgå ifrån individen och dess behov och önskemål så ökar antalet besö-
karen men även antal utlån, det är GÖK-projektet (Bergqvist & Herstad 1992, Modig 
1995 ) ett bevis på. Vår undersökning visar att bemötande är något som engagerar båda 
informantgrupperna. För personalinformanterna är bemötande ett viktigt ämne som de 
ofta diskuterar kollegor emellan. De menar att bemötandet är en viktig marknadsfö-
ringskanal för biblioteket, det är något som det pratas om även utanför bibliotekets väg-
gar. Personalinformanternas tankar om bemötande som ett sätt att marknadsföra biblio-
teket stämmer överrens med resultatet av GÖK-projektet. Om biblioteksbesökaren sätts 
i fokus och man från bibliotekets sida utgår från besökarens behov och önskemål så blir 
besöken på biblioteken fler. Det gäller inte bara, tror vi, de som ofta besöker biblioteken 
utan det lockar även nya besökare. Även om besöksinformanterna inte talar om bemö-
tande som en del av marknadsföringen av biblioteket så är det något de tycker är viktigt. 
De har en klar uppfattning om vad som är ett bra respektive ett dåligt bemötande.  
 
Att biblioteksvärlden tycker att bemötande är ett viktigt ämne visar American Library 
Association när det sammanställer riktlinjer för referensarbete. (RUSA, 2007) De delar 
in riktlinjerna i fem huvudområden: tillgänglighet, intresse, lyssna och fråga, sökning 
och uppföljning. Tre av områdena, tillgänglighet, intresse och lyssna och fråga, kan 
kopplas direkt till bemötande och vår undersökning visar att dessa tre områden är vikti-
ga för ett bra bemötande, det gäller båda informantgrupperna. Det Gyllensvaan (2006) 
skriver om bemötande i arbetslivet överensstämmer till stora delar med RUSA:s (2007) 
kriterier för ett bra referensarbete. Gyllensvaans fyra grundvalar för bra bemötande är: 
vara hygglig, vara lyhörd, vara kompetent och visa glädje. Detta visar att hur man tän-
ker och agerar i bemötandesituationer inte är unikt för biblioteksvärlden. Det skulle 
kunna förklara varför våra besöksinformanter trots allt har åsikter om vad ett dåligt be-
mötande skulle ha för konsekvenser för deras besöksvanor på biblioteket. För att leva 
upp till de ovan nämnda kriterierna måste bibliotekspersonalen besitta social färdighet. 
Det handlar om att kunna bemöta varje besökare på en individuell nivå och att anpassa 
sig efter de krav personen i fråga ställer eftersom bemötande är en upplevelse. Det nå-
gon upplever som ett bra bemötande tycker någon annan är mindre bra.   
 
I sin magisteruppsats drar Jonsson och Svensson (2002) slutsatsen att majoriteten av in-
formanterna, som i detta fall uteslutande är studenter, föredrar ett trevligt bemötande 
före en kunnig bibliotekarie. Även hos Durrance (1989, 1995) och Dewdney och Ross 
(1995) kan man se att ett trevligt bemötande är av stor betydelse för upplevelsen av bib-
lioteksbesöket då de som upplevde sig trevligt bemötta var de som med störst sannolik-
het skulle återvända till samma bibliotekarie ytterligare gånger. Vår undersökning visa-
de också att flertalet av besöksinformanterna lägger störst vikt vid ett positivt bemötan-
de men en skillnad gentemot Jonsson och Svensson (2002) förekom i vår undersökning: 
av de besöksinformanter som studerade eller nyss hade studerat föredrog de flesta ett 
rätt svar framför ett trevligt bemötande. En anledning till denna avvikelse skulle kunna 
vara att ingen av våra besöksinformanter hade upplevt sig otrevligt bemött på bibliote-
ket och därför inte hade denna erfarenhet. Möjligheten att ingen av informanterna skulle 
ha känt sig otrevligt bemött någon gång på biblioteket verkade i våra ögon osannolik ef-
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tersom det förekommer i alla de undersökningar som redogörs för i avsnittet Tidigare 
forskning (se s. 15-22). Detta skulle kunna bero på att personalen på de bibliotek som 
deltagit i vår undersökning lägger stor vikt vid bemötandefrågor och att de därför arbe-
tar på ett medvetet sätt för att besökaren ska få ett bra bemötande. Enligt Grönroos för-
stärker en positiv syn på organisationen den positiva synen på kvalitén på tjänsten, och 
tvärtom. Vi kunde konstatera att de flesta av besöksinformanterna hade en mycket väl-
villig inställning till biblioteket som organisation dvs att bibliotekets organisationsprofil 
upplevs som positiv. De förväntar sig helt enkelt ett positivt bemötande och därför blir 
också upplevelsen positiv. 
 
Durrance (1989) visar i sin undersökning, som baseras uteslutande på intervjuer utförda 
av studenter i biblioteks- och informationsvetenskap, att inramningen den fysiska mil-
jön, spelar en stor roll för utfallet. Viljan att återvända till samma bibliotekarie blev fle-
ra gånger högre om studenterna fick mer kunskap om lokaler och namn på personalen. 
Inramningen hade alltså betydelse för upplevelsen av bemötandet. Detta kan peka på att 
Durrance magisterelever är partiska i sitt sätt att se eftersom det i vår undersökning en-
dast är personalinformanterna som nämner inramningen som en del av bemötandet. 
Med tanke på att det enbart är blivande bibliotekarier och yrkesverksamma sådana som 
tänker på inramningen kan man fråga sig om det är en fråga som hör yrket till. Lägger 
vanliga besökare märke till detta eller är det en del av den sociala fasaden så att han el-
ler hon därför tar för givet att det ser ut på ett visst sätt och därmed inte reflekterar över 
den fysiska miljön?   
 
Dewdney och Ross (1994) kom i sin undersökning fram till att inramningen även kan 
vara en del av sanningens ögonblick eftersom det kan vara den första upplevelsen besö-
karen får av biblioteket. Om besökaren inte visste hur han eller hon kunde orientera sig 
på biblioteket eller visste vem man talade med kände besökaren sig osäker i situationen 
vilket inte gynnade sanningens ögonblick. I vår undersökning kan vi dock inte visa på 
en, från besökarna, uttalad koppling mellan inramning och sanningens ögonblick. Där-
emot kan vi av våra besöksinformanters intervjusvar se en koppling mellan sanningens 
ögonblick och social färdighet. Det tyder på att besöksinformanterna lägger större vikt 
vid personalens uppträdande gentemot dem än på hur det ser ut på biblioteket.  
 
Valet av undersökningsmetod, kvalitativa intervjuer, grundar sig på vår bedömning att 
det var den metod som skulle ge mest information om biblioteksbesökares och biblio-
tekspersonals syn på bemötande. En enkätundersökning med öppna frågor hade varit ett 
alternativ men svaren hade troligen inte blivit så nyanserade och därför inte gett samma 
resultat. Vi har i efterhand konstaterat att vissa frågor kunde ha utvecklats mer och 
andra mindre för att bättre passa syftet med undersökningen.  
 
Våra undersökningsresultat stämmer ofta överens med annan forskning i ämnet. Detta 
anser vi tyder på tillförlitlighet vad gäller undersökningens resultat. Hade resultatet av-
sevärt skilt sig från annan forskning hade detta kunnat tolkas som att t ex fel metod an-
vänts.    
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8.1 Förslag till vidare forskning 

”Willingness to return”, viljan att återvända till samma bibliotekarie med en annan frå-
ga, används som mätinstrument för kvalitetsbedömning av referenssituationen. Det 
skulle vara intressant att se om detta instrument även skulle kunna användas till att mäta 
kvalitén på bemötande i en mer allmän situation, liknande den i vår undersökning.  
 
Vår undersökning, liksom andras, visar att det finns skillnader mellan studenter och 
ickestudenter i uppfattningen av bemötandets betydelse. Vi undrar om detta grundar sig 
på skillnader mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek vad gäller bemötande?  
 
Både vår egen undersökning och andras visar att bibliotekspersonal och blivande biblio-
tekarier lägger stor vikt vid inramningen, den fysiska miljön. Vår undersökning visar att 
besökarna inte reflekterar över inramningen som en del i bemötandet. Varför är det så? 
Är det en yrkesfråga? Här skulle ytterligare studier kunna klargöra detta förhållande.  
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9 Sammanfattning 

Biblioteken har under antal år uppvisat sjunkande besöks- och utlåningssiffror vilket 
kan tyda på en minskande betydelse för biblioteket som informationskälla. Det är därför 
angeläget för biblioteken och dess personal att marknadsföra sin kompetens och det 
man har att erbjuda besökarna. Bemötande är detsamma som hur människor uppträder 
mot varandra i olika situationer men handlar också om vilka människor man möter ef-
tersom alla upplever bemötande på olika sätt. Vår uppfattning är att bemötandet från 
personalen på bibliotek är en viktig marknadsföringskanal för biblioteket eftersom per-
sonalen är bibliotekets ansikte utåt, mot allmänheten. Om besökarna upplever bibliote-
ket och dess personal på ett positivt sätt så tycker besökarna att det är trevligt att gå dit 
och sprider det vidare till andra.  
  
Uppsatsens syfte var att undersöka synen på bemötande mellan personal och besökare 
på folkbibliotek för att se om biblioteksbesökare och bibliotekspersonal ser på bemö-
tande på olika sätt. Med detta ville vi se om bemötandet kan vara ett sätt att marknads-
föra biblioteket. 
 
För att besvara problemformuleringen användes följande frågeställningar: 

• Vilken syn har bibliotekspersonalen på bemötandet? 
• Vilken syn har biblioteksbesökaren på bemötandet? 
• Hur påverkar bibliotekspersonalens bemötande besökarnas syn på biblioteket? 
• Finns det skillnader mellan besökare och personal i synen på bemötandet? Och 

hur ser dessa skillnader i så fall ut? 
 
För att få ett djupare perspektiv har vi som bakgrund till arbetet gjort litteraturstudier i 
bibliotekens och bibliotekariens historiska bakgrund för att se hur biblioteken och åsik-
ter om bemötande på biblioteken har utvecklats och förändrats. I detta ingår också hur 
man har sett på yrkesrollen och utbildningen. Viktiga begrepp i arbetet har också varit 
servicekvalité och marknadsföring och olika perspektiv på detta har därför undersökts. 
 
Vid orienteringen i den tidigare forskningen på området har detta arbete lagt stor vikt 
vid undersökningar som använder ’willingness to return’ som mätinstrument eftersom 
det i dessa studier har visat sig att bibliotekariens bemötande har mycket stor betydelse 
för utfallet.   
 
Som teoretiskt ramverk för undersökningen används Erving Goffmans teori om socialt 
samspel och Christian Grönroos teori om servicekvalité och marknadsföring. Goffmans 
teori handlar om interaktionen människor emellan där interaktion i detta fall är indivi-
ders påverkan på varandras handlingar i samspelet med varandra. Grönroos begrepp to-
talkvalité, vars beståndsdelar är teknisk kvalité, funktionell kvalité och organisations-
profilen, används för att analysera de delar av arbetet som har med marknadsföring att 
göra. Fokus ligger på funktionell kvalité där bl a kundens upplevelser och hur kunden 
blir bemött belyses. En del i funktionell kvalité är begreppet sanningens ögonblick. Det 
är det tillfälle när kunden och organisationen möts och samspelet dem emellan startar.  
Vår uppfattning är att begreppen social färdighet och sanningens ögonblick måste sam-
verka för att biblioteksbesöket ska bli en positiv upplevelse för besökaren.  
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Eftersom vi ville undersöka hur personal och besökare upplever och betraktar bemötan-
de användes kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska materialet. Sammanlagt 
femton intervjuer gjordes, nio med besökare och sex med personal. Arbetet är avgränsat 
till folkbibliotek där vi ansåg oss få ett så brett urval av informanter som möjligt.     
 
I resultatet redovisas och kategoriseras de åsikter och uppfattningar våra informanter 
hade om bemötande på bibliotek. De slutsatser vi har kunnat dra vid analysen kan sam-
manfattas så här:  

• enligt besökarna bör bibliotekarien vara vänlig, hjälpsam och kunnig för att bemö-
tandet ska uppfattas som positivt 

• social färdighet är av avgörande betydelse för att sanningens ögonblick ska bli en 
positiv upplevelse för besökaren. 

• ett bra bemötande är ett sätt att skapa förtroende för biblioteket  
• bemötandet innebär konsekvenser för bibliotekets organisationsprofil 
• bemötandet kan vara ett sätt att marknadsföra biblioteket både på ett positivt och 

på ett negativt sätt. Utfallet beror på personalens sociala förmågor.  
 
I diskussionen resonerar vi om de resultat som framkommit i förhållande till tidigare 
forskning i ämnet och den litteratur som ligger till grund för arbetet samt ger förslag på 
vidare forskning.  
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Bilaga 1 Brev till biblioteksbesökare 

 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universi-
tet och under vårterminen 2007 skriver vi vår magisteruppsats. Eftersom vi båda är in-
tresserade av samspelet mellan människor har vi valt att skriva om bemötande på biblio-
tek. Vår undersökning ska därför bygga på intervjuer inom detta ämne med biblioteks-
anställda och biblioteksbesökare.  
 
Vi har tänkt oss följande frågeområden: 

• Vad betyder biblioteket för dig? 
• Vad är bra respektive dåligt bemötande enligt dig? 
• Vilka förväntningar har du innan besöket? 
• Hur påverkar bemötandet din inställning till biblioteket? 

 
Vi ber dig härmed medverka i denna undersökning genom att låta oss intervjua dig. In-
tervjun kommer uppskattningsvis att ta 20-30 minuter. Vår förhoppning är att du vill 
ställa upp på en bandad intervju dels eftersom vi vill minska risken för missförstånd och 
dels för att dina svar vid sammanställningen ska återges så korrekt som möjligt. Under-
sökningen och intervjuerna är konfidentiella, det vill säga svaren kommer inte att kunna 
spåras till den intervjuade. 
 
Om du kan tänka dig att medverka och/eller har frågor kontakta oss: 
 
Pernilla Magnusson  
Tel:  
Mail:  
 
Susanne Leek 
Tel:  
Mail:  
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Bilaga 2 Brev till bibliotekspersonal 

 
 
Detta är ungefär de frågeområden vi hade tänkt hålla oss inom under intervjun, 
andra frågor kan dock tillkomma.  
 
 
Tidsperspektiv 
Hur har kundkontakterna förändrats under den tid du har arbetat på bibliotek?  
 
Bemötande 
Vad menar du med bemötande? Vad är bra respektive dåligt bemötande för dig? På vil-
ket sätt skulle man kunna fokusera mer på bemötande/arbeta mer med bemötandefrå-
gor? 
 
Marknadsföring 
På vilket sätt tror du att bemötandet påverkar den allmänna bilden av biblioteket?  
 
Arbetslaget 
Påverkar arbetsmiljön bemötandet av besökarna? Hur hanterar ni bemötandefrågor på 
arbetsplatsen?  
 
 
 
 
 
Tack för att du vill medverka och därmed bidra med material till vår undersök-
ning! Om du har några frågor om intervjun kontakta oss gärna: 
 
Pernilla Magnusson  
Tel:  
Mail:  
 
Susanne Leek 
Tel:  
Mail:  
 

 




