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Abstract: The aim of this bachelor’s thesis is to examine four 
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encounter between the librarian and the users in the public 
library setting. The research questions are: What thoughts 
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personal encounter between the librarian and the users? How 
do professional ethics, guidelines and policy documents 
apply to the librarians’ encounter with the library users? Are 
there any other factors affecting the encounter, and if so, 
what are these factors? The method used in this study, for 
answering the research questions and to gather the empirical 
information, is semi-structured interviews. The theories used 
for analyzing the results are the moral philosopher Richard 
M. Hare’s theory of two different levels of moral thinking, 
the intuitive and the critical level, and Stina Hall’s thoughts 
on the different preconditions for a successful encounter. 
Conclusions drawn from this study are that the definitions of 
the concept of personal encounter are different among the 
librarians, depending on context, duties, personal 
characteristics and background. In the personal encounters 
with the users, the librarians seem to apply professional 
ethics, guidelines and policy documents, as much as their 
personal values. Other factors affecting the encounters are 
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encounter, at a more critical level, in order to use the best 
encounter tools in the meetings with the users. 
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1 Inledning 
 
“Det är ju så mycket bemötande i det här jobbet – hela tiden. Det är väldigt socialt utsatt och det var 
åtminstone inte jag förberedd på i början.”1 
 
Den här uppsatsen handlar om vilka tankar och attityder kring bemötande som uttrycks 
hos ett antal bibliotekarier på folkbibliotek. Att ge ett gott bemötande kan verka så 
självklart och enkelt, men bemötandefrågan är komplex och handlar om hur och varför 
man ska ge ett gott och professionellt bemötande. Är ett gott bemötande en del av 
bibliotekariers yrkeskompetens? Det erbjuds inga specifika kurser om bemötande inom 
bibliotekarieutbildningen, 2  även om arbetsgivare ofta betonar vikten av att en 
bibliotekarie ska ha social kompetens, kunna ge god service och ett professionellt 
bemötande.3 Anders Stenström, dåvarande biträdande prefekt på Bibliotekshögskolan i 
Borås, säger följande om saken i en artikel i Biblioteksbladet: ”Vi har ingen specifik 
kurs i bemötande eftersom vi har bedömt att det inte är så pass viktigt. Det är inget som 
studenterna har efterfrågat i någon större utsträckning” (Ekström, 2007, s. 13). 
 
Bemötande är ett vitt begrepp, med många definitioner. Hur definierar vi då begreppet 
bemötande i denna studie? Vi hittar en definition på Kunskapsguidens webbplats4, som 
vi använder oss av. Där står att “bemötande handlar om samspel mellan människor, den 
inställning som personer har till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, 
handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall”. För att det ska vara tydligt hur vi ser på 
bemötande på just bibliotek lägger vi även till en definition formulerad av Karin 
Sundström (2008), utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, i skriften 
Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet. Hon skriver att “till 
skillnad från många andra ord som beskriver kommunikation och relationer förutsätter 
bemötande att interaktionen sker på en social arena, och att de inblandade har 
(definierade) roller vid mötet.” (s.13). 
 
Vi tycker även att det är viktigt att betona det Stina Hall (2001), universitetslektor på 
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, slår fast i boken Det offentliga 
mötet, nämligen att bemötande i förhållandet tjänsteman-kund är ett asymmetriskt möte. 
Sundström (2008) menar att i biblioteket agerar de inblandade inte på lika villkor, utan 
det uppstår ett maktförhållande där personen i den professionella rollen har ett större 
ansvar för att bemötandet ska bli bra. I sitt bemötande bör bibliotekarien därför inte 
agera godtyckligt, utifrån egna principer och värderingar, dels för att hen representerar 
biblioteket, dels för att varje besökare bör bemötas rättvist. Varje bibliotekarie ställs då 
och då inför moraliska konflikter eller etiska dilemman som kräver avvägningar. Det 
kan till exempel vara då besökarens önskemål står mot bibliotekets uppdrag eller 
uppsatta regler. I och med detta anser författaren och bibliotekarien Richard Ohlsson 
(2007), i boken Etiken och biblioteken, att det blir naturligt att betrakta bibliotekariens 
yrkesutövning som en etisk verksamhet. När vi undersöker bibliotekariernas tankar och 
attityder kring bemötande, intresserar vi oss främst för den etiska dimensionen av 
                                                
1 Bibliotekarien Ulrika Johansson uttalar sig i Biblioteksbladet (Zorn, 2007, s. 6).  
2 Kan konstateras efter en genomgång av utbildningsplaner för bibliotekarieutbildningarna på 
Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås samt Uppsala universitet. 
3 Kan konstateras efter en genomläsning av ett 20-tal jobbannonser. 
4 www.kunskapsguiden.se 



 2 

bemötandefrågan. Vi vill även ta reda på om det finns andra faktorer som påverkar den 
enskilda bibliotekariens bemötande. Begreppen bemötande och etik är centrala i denna 
studie och kommer att beskrivas närmare i uppsatsens första hälft för att sedan 
sammanstråla och börja agera tillsammans i vårt analyskapitel. För att kunna tolka de 
tankar om och attityder till bemötande som uttrycks av våra informanter, och koppla 
ihop dessa med den etiska aspekten, använder vi oss av ett teoretiskt ramverk som utgår 
från olika nivåer av moraliskt tänkande formulerade av moralfilosofen Richard M. Hare 
(1994), samt av Stina Halls (2001) tankar om vad som krävs för att få till ett gott 
bemötande. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Att bemötande har varit ett hett ämne inom biblioteksvärlden de senaste åren har märkts 
inom såväl biblioteksdebatten som den mängd kurser i bemötande som hålls och 
bemötandeprojekt som drivs. Till exempel genomförde Karolinska Institutets 
Universitetsbibliotek, Stadsbiblioteket i Stockholm och Stockholms 
Universitetsbibliotek tillsammans, under drygt ett år, från februari 2010 till maj 2011, 
projektet Hur gör jag? – en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på 
bibliotek.5 Detta gjordes för att kunna ge bibliotekens kunder ett gott bemötande och för 
att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av gott bemötande bland 
personalen. Ett annat exempel är Svensk biblioteksförenings stora konferens 
Välkommen åter! som i mars 2015 samlade närmare 180 biblioteksverksamma från hela 
Norden i Umeå för att konferera om kvalitet och bemötande i bibliotekssektorn.6 
 
Sundström (2008) skriver att biblioteken, liksom många andra offentliga verksamheter, 
mer och mer närmar sig den kommersiella världen. Då syftet är att vara vinstdrivande 
har man varit tvungen att vinna konsumenternas gillande. ”Indirekt har detta ofta 
inneburit ett gott bemötande, men ordet har inte varit så vanligt där heller förrän på 
senare år” (s. 13). Sundström menar vidare att man inom marknadsföring intresserar sig 
för begreppet tjänstekvalitet och hur man kan mäta den. Bemötande är en av flera 
faktorer som tillsammans kan utgöra ett mått på tjänstekvalitet och kan på så sätt ses 
som en viktig del av bibliotekets marknadsföring. Dåvarande bibliotekskonsulenten 
Rebecca Bachmann konstaterar i en intervju i Biblioteksbladet att “det handlar ju om det 
avgörande mötet som faktiskt får folk att fortsätta välja biblioteket. Ska vi kunna 
konkurrera med allt annat som sker i samhället måste vi bli superbra på bemötande” 
(Ekström, 2007, s.12). 
 
Visst går det att lära mycket av handeln då det kommer till bemötande, men 
folkbiblioteken har ett mer mångfasetterat uppdrag. Uppdraget är inte så enkelt som att 
maximera antalet utlånade böcker, utan biblioteken har också en mängd normer, 
värderingar, lagar och regler att förhålla sig till. Inte minst är de demokratiska 
institutioner som ska vara öppna för alla.7 Bibliotekens roll är därför dubbel. Att lyda 
under en lag och att som bibliotekarie drivas av sitt uppdrag, samtidigt som hänsyn ska 
tas gentemot bibliotekets låntagare, kan leda till en konflikt, eller i alla fall en 
avvägning. Det är här som bemötandet blir som allra svårast och kunskap om ett gott 
bemötande blir som allra viktigast.  
                                                
5 www.kb.se. 
6 www.regionvasterbotten.se. 
7 Bibliotekslag 2013:801. 
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Vi kan tydligt se att begreppet bemötande delar sig i två spår, vilka Sundström (2008) 
kallar marknadsföringsspåret respektive etikspåret. Enligt etikspåret, vilket vi 
intresserar oss för i denna uppsats, ses bemötande som en fråga om att tjänstemän 
(bibliotekarierna) ska sköta sina kontakter med medborgarna (besökarna) på ett 
demokratiskt sätt. Var och en ska känna sig trygg i sina kontakter med den offentliga 
servicen, oavsett kön, funktionshinder eller etniskt ursprung, men även oavsett 
personlighet, temperament och så vidare. 
 
För bibliotekarier är bemötandet inte en lika självklart uttalad del i den professionella 
kompetensen, som för till exempel sjuksköterskor eller socionomer. Det märks inte 
minst i hur länge och på vilket sätt yrkesgrupperna har arbetat med etiska riktlinjer. De 
första yrkesetiska riktlinjerna för bibliotekarier kom i början 1990-talet, men det var inte 
förrän i början av 2000-talet som riktlinjer mer tydligt kopplade till bemötande 
formulerades.8 I DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier hittar vi nyckelord som 
värna, opartisk, integritet och respekt.9 Hur implementerade är egentligen dessa begrepp 
hos enskilda bibliotekarier? Hur tänker de kring bemötande? Och hur kopplar de sitt 
eget bemötande till dessa begrepp och riktlinjer? 
 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Trots uttalade gemensamma värderingar, och bemötandefrågornas ständiga aktualitet, 
landar arbetet med bemötande ofta hos den enskilda bibliotekarien och dennas 
kompetens vad gäller bemötandefrågor. Till skillnad från informationskompetensen, 
som är något som utvecklas inom ramen för bibliotekarieutbildningen, är 
bemötandekompetensen något som i mångt och mycket anses vara relaterat till 
bibliotekariens personliga egenskaper. Hall (2001) beskriver bemötandekompetens som 
“...en dynamisk etisk förståelse som ständigt måste uppdateras.” (s. 57). Hon påpekar 
även risken med att tjänstemän, i brist på stöd, vägledning och kunskap om gällande 
värderingar, tar till privata normer i sin offentliga yrkesutövning. 
 
Att arbeta med mänskliga möten inom offentlig verksamhet innebär, enligt Sundström 
(2008), att man står i skärningspunkten mellan kundernas förväntningar och sin 
samhällsfunktion. Vi menar att det är i denna skärningspunkt som etiska dilemman föds. 
Ohlsson (2007) hävdar att ett etiskt dilemma uppstår när olika värden kommer i konflikt 
och det finns goda skäl för flera handlingsalternativ. Olika typer av etiska dilemman 
uppstår ofta på bibliotek och är något som varje bibliotekarie måste hantera. Ohlsson 
menar att bibliotekarierna fyller en roll i det offentliga livet och för att kunna göra det 
på ett adekvat sätt krävs det att de har ett genomtänkt etiskt förhållningssätt till sin 
yrkesutövning. Många bibliotek konkretiserar det etiska förhållningssättet i 
bemötandepolicyer, regelverk och riktlinjer. Ohlsson menar då fortsatt att det är 
omöjligt att med säkerhet säga att vi verkligen blir mer etiska i vår yrkesutövning om 
det finns yrkesetiska riktlinjer kopplade till yrket. Att du utför en handling utifrån en 
föreskrift betyder inte nödvändigtvis att du utför den väl. 
 
Utifrån detta frågar vi oss hur den enskilda bibliotekarien ser på sitt eget bemötande, de 
etiska avvägningar som hen måste göra och vad som krävs för att få till ett bra 

                                                
8 Se Kapitel 2.2. 
9 Se Bilaga 4. 
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bemötande. Anser den enskilda bibliotekarien att bemötande är en viktig del i 
yrkesutövningen? I så fall, på vilket sätt? Vilken roll spelar bemötandepolicyer och 
etiska riktlinjer för den enskilda bibliotekarien? 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka tankar om och attityder till bemötande 
som uttrycks av ett antal bibliotekarier på folkbibliotek. När vi undersöker de tankar och 
attityder som uttrycks, intresserar vi oss främst för den etiska dimensionen av 
bemötandefrågan, där yrkesetik, riktlinjer och policydokument spelar en viktig roll. Vi 
vill även ta reda på om det finns andra faktorer som påverkar den enskilde 
bibliotekariens bemötande.  
 
Mot bakgrund av detta syfte blir våra frågeställningar följande: 
 

• Vilka tankar om och attityder till bemötande uttrycks av de enskilda 
bibliotekarierna? 

• Vilken roll spelar yrkesetik, riktlinjer och policydokument för de enskilda 
bibliotekariernas bemötande? 

• Finns det andra faktorer som påverkar de enskilda bibliotekariernas bemötande, i 
så fall vilka? 

 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Fokus för uppsatsen ligger på bibliotekariernas perspektiv, vi undersöker inte 
besökarnas upplevelser i frågan, då det inte ligger i uppsatsens syfte. I uppsatsen utgår 
vi från förhållanden på svenska folkbibliotek. Den internationella forskning som 
förekommer är, på grund av vår valda vinkel samt av utrymmesskäl, begränsad. Frågor 
om bemötande gäller bemötandet på plats i det fysiska biblioteket, inte 
distansbemötande via telefon, chatt eller e-post, inte heller bemötande inom uppsökande 
verksamhet. 
 
Vi begränsar oss till att undersöka tankar om och attityder kring bemötande som 
uttrycks av bibliotekarier på folkbibliotek, i verksamhet huvudsakligen riktad mot 
vuxna. Vi anser att bibliotekarier inom andra bibliotekstyper delvis arbetar under andra 
förhållanden och därmed kan ha en annan syn i frågan, vilken inte behöver vara 
jämförbar med bibliotekariernas på ett folkbibliotek. Vi anser även att frågan om 
bemötande gentemot barn delvis kan rymma annan problematik än bemötande mot 
vuxna, vilket skulle kräva för stort utrymme och förtjänar en egen undersökning. Då 
studiens syfte är att undersöka enskilda bibliotekariers tankar och attityder, är de 
slutsatser vi drar endast giltiga för just de informanter som ingår i denna studie. 
 
 

1.5 Disposition 
 
Under denna rubrik ges en översikt av uppsatsens struktur:  
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I kapitel 2 redogör vi för tidigare forskning inom problemområdet. I fokus ligger 
bemötande, riktlinjer och policydokument samt yrkesetik. 
 
Kapitel 3 presenterar de teoretiska utgångspunkter som sedan används vid analysen av 
intervjuresultaten. Richard M. Hares teori om två nivåer av moraliskt tänkande samt 
Stina Halls tre förutsättningar för ett gott bemötande beskrivs i kapitlet. 
 
I kapitel 4 beskriver vi tillvägagångssättet för vår studie av det valda problemområdet. 
Vi reflekterar kring val av metod, redogör för urval och det etiska förhållningssättet. Vi 
presenterar därefter våra informanter, beskriver intervjuguidens utformning samt det 
praktiska genomförandet av intervjuerna. Slutligen beskriver vi vår analysmetod. 
 
I kapitel 5 analyserar vi resultatet av de fyra intervjuerna. Analysen av våra resultat 
sker med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som vi presenterar i kapitel 3. Vi 
diskuterar även det som framkommer i analysen av intervjuerna i relation till den 
tidigare forskning som presenteras i kapitel 2. 
 
I kapitel 6 besvarar vi uppsatsens syfte och frågeställningar och presenterar de 
slutsatser vi har kommit fram till. Vi reflekterar även över metodvalet och vårt 
teoretiska ramverk samt presenterar uppsatsens kunskapsanspråk och våra personliga 
reflektioner. Sist i detta kapitel ger vi förslag till vidare forskning.  
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2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den tidigare forskning som är relevant för 
denna uppsats. De studier som presenteras är antingen intressanta som bakgrund till 
ämnet eller tar upp någon aspekt som är viktig för vår uppsats. Vi har delat in kapitlet i 
teman för att det ska bli mer lättöverskådligt. Först presenterar vi tidigare forskning om 
just bemötande på bibliotek, där vi begränsat oss till studier som berör folkbibliotek i 
Sverige, för att hamna så nära vår valda vinkel som möjligt. Sedan redogör vi för den 
yrkesetik och de riktlinjer som är allmänt rådande inom biblioteksvärlden, samt studier 
som berör dessa områden. Vi har generellt undantagit forskning som handlar om 
bemötande inom andra sektorer än bibliotek. Dock valde vi att ha med Gill Croonas 
(2003) avhandling Etik och utmaning, om lärande av bemötande inom 
professionsutbildning, trots att den berör vårdutbildning. Motiveringen är att hennes 
forskning till stor del handlar om de faktorer som bidrar till att människor lär sig och 
hanterar bemötandekunskap, inte nödvändigtvis kopplat till en omvårdnadssituation.  
 
För att söka efter tidigare forskning tog vi hjälp av biblioteks- och 
informationsvetenskapliga och ämnesöverskridande databaser samt referenslistor i 
redan funnen relevant litteratur. Exempel på databaser som använts är BADA, LIBRIS, 
LISA och LISTA. De sökord vi använde var främst “bemötande OCH bibliotek”, 
“referenssamtal” samt “etik OCH bibliotek”. På engelska var det svårare med 
begreppen och vi försökte hitta en korrekt översättning av vad vi i denna kontext menar 
med bemötande. Det närmaste vi kunde komma var “social interaction” samt ”personal 
encounter”. Vi använde oss även av “ethics OCH library” och närliggande sökord. 
 
 

2.1 Bemötande på bibliotek 
 
De senaste fem tio åren kan vi se att bemötande har varit ett populärt ämne för såväl 
uppsatser som projekt inom den svenska bibliotekssektorn. Trots det finns det ännu 
ingen större mängd forskning att tillgå inom ämnet. Vi har redan varit inne på att det 
finns ett antal begrepp som ligger nära varandra och är aktuella för vår undersökning; 
etik, yrkesetik och bemötande. Relevant tidigare forskning och litteratur rör sig inom 
dessa områden. Det finns även ett antal magister- och masteruppsatser som rör sig inom 
samma områden. Vi kommer här att redogöra för de som är mest relevanta för vår 
undersökning. 
 
1996 gjordes en uppmärksammad undersökning av Britta-Lena Jansson, på uppdrag av 
Statens kulturråd. Det var referenstjänstens kvalitet vid svenska folkbibliotek som 
skulle mätas. Femtio huvudbibliotek valdes slumpmässigt ut, och resultatet 
presenterades i rapporten Det här var svårt. Jansson besökte biblioteken anonymt och 
ställde sex frågor med skiftande svårighetsgrad. Referenstjänstens kvalitet värderades 
utefter antal rätt besvarade frågor, men ett avsnitt i rapporten kallat ”Observationer 
kring besöken”, behandlar bland annat hur bibliotekspersonalen uppträdde gentemot 
besökaren, i det här fallet Jansson själv. Det är i det här fallet relevant att påpeka, dels 
att det är Janssons egna upplevelser och dels att rapporten har snart tjugo år på nacken. 
Trots att det går att ifrågasätta om resultaten i rapporten är giltiga idag finns det ett antal 
intressanta reflektioner kring bemötande som ligger på en mänsklig nivå, vilket gör att 
de inte blir inaktuella.  
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Jansson (1996) 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 (s. 62). 
 
Referenssamtalet är bara en del av bibliotekariens arbete som rör bemötande, men det är 
kanske den mest diskuterade aspekten inom forskning om bemötande på bibliotek. 
Oftast ligger dock fokus i dessa undersökningar på att mäta kvalitet och 
informationskompetens hos bibliotekarien. Referenssamtalet berörs även i boken 
Samtal på bibliotek där folk- och gymnasiebibliotekarien Margaretha Ullström (2005), 
numera universitetsadjunkt i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, skriver om 
samtal som arbetsmetod och berör då per automatik även bemötande. Exempelvis 
betonar hon vikten av att skapa en tillåtande atmosfär genom vänlighet, tjänstvillighet, 
tillgänglighet och respekt. Ullström anser också att småpratet och det personliga mötet 
är av avgörande betydelse för att få besökaren att känna sig välkommen och leda 
samtalet i en positiv riktning. 
 
Att referensverksamheten har en tydlig koppling till bemötande visar även Sundström 
(2008), i sin fördjupning genomförd på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. I denna 
skrift redogör Sundström grundligt för de undersökningar som har gjorts om bemötande 
på bibliotek, både ur ett personal- och användarperspektiv. Sundström vill ge en mer 
fördjupad bild av bemötande och dess komplexitet och kopplar det stora intresset för 
ämnet bemötande till den offentliga verksamhetens mer kundorienterade fokus. Hon ser 
två tydliga spår när det gäller bemötande. Det ena är marknadsföring där man talar om 
tjänstekvalitet och att bemötande är ett mått på detta. Det andra spåret är etik. Alla ska 
bemötas på samma sätt och känna sig trygga i mötet med den offentliga verksamheten 
oberoende av kön, ursprung, funktionshinder eller personlighet. Sundström ställer även 
frågan om bemötande bör ses som en del av professionen, och diskuterar begreppen 
bemötandekompetens och informationskompetens som två relevanta kompetenser inom 
yrket. Sundström anser inte att bibliotekssektorn har nått så långt idag med 
bemötandekompetensen, men tror att det så sakta börjar medvetandegöras och att vi i 
framtiden kan få se bemötande som en del av bibliotekariekompetensen. Hennes recept 
för ett bättre bemötande är dels att involvera kunderna mer, anpassa och ta till vara på 
kunders åsikter och kunskap. Den andra delen är att utbilda personalen, samt hålla 
etiken och diskussionerna om etik och bemötande levande på arbetsplatsen. Slutligen 
poängterar hon att både lokalen och webbplatsen är en del av bemötandet. Bemötande 
på bibliotek är den dominerande skriften inom ämnet i Sverige, just på grund av sin 
sammanställande form och grundliga redogörelse för begreppet. En av Sundströms 
utgångspunkter var just att försöka förklara vad ett gott bemötande är, genom att söka 
efter gemensamma nämnare i tidigare undersökningar. Resultatet visar att ett gott 
bemötande, främst ur kundens perspektiv, är när bibliotekarien ser dig, hälsar, är trevlig, 
tar sig tid och är kunnig. Vänlighet, tillgänglighet och engagemang är återkommande 
ord som beskriver det goda bemötandet. 
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Svetla Tomova (2005) tar i magisteruppsatsen ”Ett trevligt bemötande som i vilket 
annat serviceyrke som helst…?” upp frågan om vikten av ett bra bemötande, ur 
folkbiblioteksbesökarens, men även bibliotekspersonalens, perspektiv. För att 
undersöka hur bemötande uppfattas och vad som anses vara ett bra bemötande, har 
Tomova använt sig av enkäter till personalen och kvalitativa intervjuer med besökare. 
Det är vanligt att uppsatser inom ämnet fokuserar på besökarens perspektiv, detta för att 
både kunna fastställa vad ett gott bemötande är och hur bemötandet ser ut. Författaren 
använder sig av Erving Goffmans teorier om socialt samspel och betonar vikten av 
social kompetens. Goffmans teori används ofta inom studier om bemötande, då 
begreppen samspel och social färdighet passar väl in på ämnet. Tomova konstaterar att 
social kompetens är viktigt för bemötandet på bibliotek, och att både besökare och 
personal värderar detta högre än kunskap. Tomova kommer fram till att ett gott 
bemötande är när bibliotekarie och besökare inte kränker varandras territorium, samt 
när bibliotekarien har “viljan att leda och hjälpa besökaren på samma gång utan en 
överdriven betjäningsanda” (s. 51). Resultaten visar tendenser till att kvinnor oftare än 
män är missnöjda med bemötandet på bibliotek, något Tomova föreslår att det forskas 
vidare på.  
 
För att fånga upp aspekter som marknadsföring och kvalitet är det flera som tar hjälp av 
Christian Grönroos teorier inom området och då särskilt hans begrepp sanningens 
ögonblick, vilket är det tillfälle när kunden och organisationen möts och samspelet dem 
emellan startar. Detta ögonblick är viktigt och avgör om kunden går därifrån nöjd eller 
missnöjd, anser Grönroos. En teoretisk ram som kombinerar detta ihop med Goffmans 
teori om socialt samspel och interaktion använder sig Susanne Leek och Pernilla 
Magnusson (2007)  av i sin uppsats ”… trevlig först och sedan kan man prata om det 
sakliga…”. Studien syftar till att undersöka synen på bemötande mellan personal och 
besökare på folkbibliotek och därigenom få en uppfattning om huruvida bemötande kan 
vara ett sätt att marknadsföra biblioteket. I Leek och Magnussons uppsats används 
framförallt Goffmans begrepp samspel och social färdighet samt Grönroos sanningens 
ögonblick och funktionell kvalitet (av tjänster) för att bedöma bemötande på bibliotek. 
Leek och Magnusson har intervjuat sex stycken biblioteksanställda och nio 
biblioteksbesökare. Besökarna i det här fallet likställer ofta ett bra bemötande med att 
bibliotekarien är vänlig och hjälpsam, bibliotekarierna i sin tur lägger därtill stor vikt 
vid att de får till en dialog och ger svar på besökarens frågor, båda grupperna anser att 
bemötandet påverkar bilden och uppfattningen av biblioteket, bibliotekarierna lade 
större tyngd än besökarna på lokalens bemötande. Undersökningens slutsats är att 
bemötandet kan vara ett sätt att marknadsföra biblioteket både positivt och negativt. 
Författarna kommer fram till att personalens sociala färdighet är av avgörande betydelse 
för att det så kallade sanningens ögonblick ska bli en positiv upplevelse för besökaren. 
De kommenterar även att deras undersökningsresultat stämmer väl överens med tidigare 
forskning i ämnet. Sanningens ögonblick är något som även Sundström (2008) 
diskuterar i sin fördjupning och vi kan se att redan Jansson (1996) kom fram till att det 
första ögonblicket kunde vara avgörande för upplevelsen av bemötandet. 
 
Vi kan se att marknadsföringsaspekten av bemötande är vanligt förekommande i 
uppsatser inom ämnet. I Bemötande sett ur sex bibliotekariers perspektiv undersöker 
Linnéa Forslund och Janna Jansson (2010)  bemötande på folkbibliotek ur sex 
bibliotekariers perspektiv. De sex informanterna kommer från tre olika folkbibliotek, 
två från varje arbetsplats, och författarna vill undersöka deras uppfattningar om och 
attityder till bemötande genom kvalitativa intervjuer. Uppsatsens frågeställningar är 
många och spretande, allt från hur bibliotekarierna ser på sin profession, hur 
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akademiseringen av yrket påverkar bemötande, hur de ser på bibliotekets besökare, hur 
de arbetar med bemötandefrågor på biblioteken, till hur ett bra bemötande kan komma 
till skott och hur bemötande på bibliotek kan se ut i framtiden. Författarna har frågat 
sina informanter vad ett bra bemötande innebär och hur det kan förverkligas, resultaten 
visar att många informanter menar att ett bra bemötande är när man ser och bekräftar 
varje besökare, när man ser varje möte som unikt, samt att vara medveten om att även 
miljön, alltså det fysiska biblioteket, är en del av bemötandet. Alla bibliotekarier 
betonar vikten av att arbeta med bemötandefrågor och att se över rutiner kontinuerligt, 
samt att det är ett öppet arbetsklimat där det finns utrymme för diskussioner och kritik. I 
uppsatsens slutdiskussion konstaterar författarna att alla deltagande bibliotek arbetar 
med bemötandefrågor, men i olika hög grad. De poängterar även att bemötande måste 
ses ur både individ- och organisationsperspektiv. I framtiden tror både uppsatsens 
informanter och författare att intresset för bemötande kommer att öka. Flera påpekar att 
vikten av det mänskliga mötet kan bli större i en mer digitaliserad värld. 
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att tidigare forskning har en relativt 
gemensam förståelse för vad ett gott bemötande innebär. Allt från generella begrepp 
som vänlighet, tillgänglighet, respektfullhet och bra atmosfär, till sådant som 
tjänstvillighet och konkreta exempel som “le och hälsa”, “följ med besökaren till 
hyllan” är ständigt återkommande i beskrivningen av det goda bemötandet. 
Professionalitet och vikten av lokalens utformning för bemötandet är även de viktiga 
faktorer i litteraturen. Varje enskild definition av begreppet bemötande skiljer sig 
däremot åt, på en eller flera punkter. Vad bemötandet anses syfta till kan också det 
variera, exempelvis att vara en del av bibliotekets marknadsföring, att öka 
tillgängligheten eller att värna om demokratiska värden. 
 
Gill Croona (2003) skriver i sin avhandling Etik och utmaning, om lärande av 
bemötande i professionsutbildning om bemötandets konst. Hon har intervjuat studenter 
samt lärare och handledare inom sjuksköterskeutbildningen, för att få en djupare 
förståelse om hur man kan lära, eller lära ut, bemötande. Att bemötandekunskapen är 
något som hänger tätt ihop med personligheten, eller lärts in tidigt är en vanlig åsikt hos 
studenterna. Men det framkom även att utbildningen kunde påverka och ge ny insyn och 
förståelse. Studenterna reflekterar även över att attityder och bemötande kan ses både 
som något individuellt och som något kollektivt. Just det gemensamma ser de som 
viktigt, att det kommuniceras normer och värden på arbetsplatsen, samt att ledningen 
inspirerar till ett positivt, kollektivt bemötande. Lärarna framhåller lagar och annan 
dokumenterad kunskap som ett pedagogiskt verktyg de har att luta sig mot i 
undervisning om etiska frågor. De vågar inte alltid använda sig av egna, personliga 
erfarenheter i undervisningen av rädsla för att inte vara vetenskapliga. Men många 
lärare, och även handledare, menar att ”verkligheten” väger tungt och kan vara viktig att 
förklara för studenterna. Att samtala och diskutera om bemötandefrågor anser båda 
grupperna vara viktigt, men svårt att få till. Croonas ambition är att sätta professionellt 
arbete i ett större perspektiv, där teoretiserandet kring praktiska arbetsuppgifter och 
yrkesetik får utrymme. I sin avhandling tar hon bland annat hjälp av Habermas 
kommunikationsteori som poängterar att för att utveckla sin moral, eller i det här fallet 
sitt tänkande kring etik och bemötande, krävs en social integration och en gemensam 
förståelse. Croona upplever att det behövs en mer utvecklad bemötandekompetens och 
ger förslag på ett utmanande och utvecklande lärande.  Hon menar att även om 
studenterna ofta lägger grunden för sin egen kompetens redan i barndomen, genom 
lärande av moral och grundläggande värderingar, och yrkeserfarenheten bidrar med 
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erfarenheter, så kan utbildningen genom en mer kritisk pedagogik ge studenterna 
kompetensen och förutsättningarna att både utföra sitt arbete och reflektera över det. 
 
 

2.2 Yrkesetik och riktlinjer 
 
Yrkesetik är ett underordnat begrepp till allmänetik, och definieras av Richard Ohlsson 
(2007) som “en tillämpning av allmänt accepterade normer och plikter utifrån specifika 
krav inom varje yrke.” (s. 51). Ohlsson menar på så sätt att yrkesetiken inte kan 
särskiljas från allmänetiken, men att en specifik etisk kod för olika yrken kan behövas 
för att kunna hantera vanligt återkommande etiskt laddade konflikter eller problem. 
Ohlsson refererar till Colnerud (1989) som menar att yrkesetiken ska fungera som ett 
stöd för yrkesutövarna, en garanti och ett skydd för användarna samt som grund för att 
upprätthålla förtroendet för yrkesutövarna. Dessa punkter anser vi sammanfattar 
yrkesetikens syfte på ett bra och tydligt sätt. 
 
Ohlsson (2007) har utifrån egna erfarenheter och tidigare forskning gjort ett antal 
antaganden om bibliotekariernas yrkesutövning. Han menar att: 
 

• bibliotekarieyrkets utövare konfronteras med etiska konflikter.  
• bibliotekarier, liksom alla yrkeskategorier, omfattas av etiska värderingar, som 

styr deras handlingar.  
• yrkesetiska diskussioner är tämligen sällsynta inom biblioteksvärlden.  
• bibliotekarieyrket är krävande och präglas av komplexitet, tidspress och 

offentlighet (s. 14). 
 
Bibliotekarieyrket anses ha en tydligt etisk dimension, samtidigt som det ofta saknas 
diskussioner om yrkesetik inom biblioteksvärlden. Detta är tydligt kopplat även till 
tidigare forskning om bemötande på bibliotek, där vi kan se att bemötande är något 
ständigt pågående i verksamheten, samtidigt som det fortfarande är ganska ont om 
forskning inom området.  
 
Yrkesetiken för bibliotekarier, bibliotekarieetik, märks tydligast i de yrkesetiska 
riktlinjer som finns att tillgå. Ohlsson (2007) påpekar dock att även om riktlinjerna finns 
för att underlätta hantering av och beslut i konfliktsituationer, så är det upp till varje 
enskild bibliotekarie att avgöra om hen tänker följa riktlinjerna eller inte. Sådana 
avvägningar kräver insikt och förmågan att kunna teoretisera kring den yrkesetik man 
berörs av. Kompetenser vi har nämnt som kan relateras till bibliotekarierollen har varit 
informationskompetens och en möjlig bemötandekompetens. Ohlsson tar även upp 
vikten av yrkesetisk kompetens, ett begrepp han definierar som “en uppsättning 
relationsbundna förmågor, som visar sig i vår skicklighet att hantera intrikata situationer 
i vår yrkesutövning.” (s. 76). Vi anser att definitionen har många likheter med vad en 
önskad bemötandekompetens skulle kunna innebära. 
 
Diskussionen om etik inom bibliotekareprofessionen och om vikten av yrkesetiska 
riktlinjer för bibliotekarier kom relativt sent till Sverige, jämfört med exempelvis USA, 
där American library association (ALA) redan 1939 fastställde principer för den 
amerikanska bibliotekariekåren; “Code of Ethics for Librarians”. Koden fokuserar mest 
på lojalitet mot arbetsgivaren och samlingarna och tar bara upp besökaren i ett stycke 
som gäller hur privat information ska hanteras konfidentiellt. Men debatten växte 
internationellt, och 1949 utarbetade Unesco, tillsammans med International Federation 
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of Library Associations (IFLA), ett manifest kallat Unescos folkbiblioteks- och 
skolbiblioteksmanifest. Det reviderades 1972 och 1994 och beskriver principer som bör 
ligga till grund för alla folkbibliotek i hela världen. Manifestet är en idéskrift och är 
därför inte tvingande, men en rekommendation. Folkbibliotekarien uppmanas förhålla 
sig till stora värden, såsom demokrati, frihet och kunskap. Det vilar ett stort ansvar på 
varje enskild bibliotekarie i mötet med olika människor. En del av manifestet förtydligar 
att “folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, 
språk eller samhällsklass.” (s. 9), och fortsättningsvis står även att “bibliotekarien skall 
aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. Grundutbildning och 
fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets 
tjänster.” (s. 12). 
 
I Norden kom debatten igång på allvar först i början av 1990-talet. Ett etikseminarium 
hölls för de nordiska länderna i Reykjavik 1990 och detta spred ett intresse som 
resulterade i ett antal skrifter. 1991 publicerade Kerstin Rosenqvist Biblioteksetik och 
bibliotekarieetik – en rapport för Nordiska Litteratur- och Bibliotekskommittén. I 
rapporten sammanställde hon det biblioteksetiska läget i Norden och manade till att få 
fram ett dokument, eller regler, som hon ansåg borde utformas av någon organisation 
knuten till de biblioteksanställda, exempelvis facket. Rosenqvist fokuserade på 
folkbibliotekariens behov och påpekade att utformandet av yrkesetiska riktlinjer för 
bibliotekarier skulle bidra till en professionalisering av yrket. Det blev till slut Svenska 
Folkbibliotekarieförbundet (SFF) och de Vetenskapliga Bibliotekens 
Tjänstemannaförening (VBT) som gick samman och arbetade fram gemensamma 
yrkesetiska riktlinjer för bibliotekariekåren 1993. 1998 gick förbunden ihop med 
fackförbundet DIK och reviderade riktlinjerna. Idag heter riktlinjerna DIK:s Yrkesetiska 
riktlinjer för bibliotekarier och meningen är att de ständigt ska uppdateras. I 
inledningen till riktlinjerna slår DIK (2008) fast att etiska avvägningar är en del av 
bibliotekariers vardag och menar att “etiska ställningstaganden kan sägas vara en 
förlängning av det professionella ansvar en yrkeskår har genom sin yrkesutövning, såväl 
gentemot allmänheten/kunderna som gentemot den egna verksamheten.” 10  DIK 
poängterar även att det inom förbundet pågår en ständig diskussion inom området 
yrkesetik. Med tanke på att riktlinjerna formulerats på en så allmän nivå anser vi att de 
kan vara svårtolkade i vissa fall och kräver många diskussioner för att de ska kunna 
levandegöras i verksamheten.  
 
Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för referensarbete utarbetade 2002 
rekommendationer för referens- och informationsarbete. Här ligger fokus på det dagliga 
arbetet och enkla rekommendationer, som till exempel “etablera ögonkontakt”, “inte se 
upptagen ut”. 11  Rekommendationerna rör framförallt den konkreta 
bemötandesituationen i informationsdisken.  
 
Som föregångare till dessa rekommendationer står återigen amerikanska riktlinjer. 
Reference and User Services Associations (RUSA) Guidelines for Behavioral 
Performance of Reference and Information Service Providers formulerades 1996 och 
har senare reviderats för att även inkludera digitala möten. Riktlinjerna består av flera 
handfasta råd, som de för mötet “In person”: 
 

1.2 In Person 

                                                
10 Se Bilaga 4. 
11 Se Bilaga 5. 
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1.2.1    Establishes an approachable presence by being easily identifiable in    
            compliance with institutional and professional norms and policies. 
1.2.2    Acknowledges patrons by making initial eye contact, employing open body  
            language, or using a friendly greeting to initiate conversation. 
1.2.3    Remains visible to patrons as much as possible. 
1.2.4    Identifies patrons needing or wanting help. 
1.2.5    Occasionally roves through the reference or public areas offering  
            assistance.12  

 
Det dröjde ända till 2012 innan ett internationellt dokument med gemensamma etiska 
riktlinjer för all världens bibliotekarier utformades av IFLA. Dessa inspirerades av just 
RUSA:s riktlinjer. Hundratals medlemmar och icke-medlemmar lämnade kommentarer 
innan riktlinjerna slutligen antogs. Dessa finns översatta till en mängd olika språk 
och  syftar till att vara underlag för utformande av nationella etiska riktlinjer. En del av 
den svenska översättningen lyder: 
 

“I sin strävan att främja delaktighet och motverka diskriminering ser bibliotekarier och andra 
informationsspecialister till att ingen förvägras rätten att få tillgång till information samt att 
skälig service ges till alla oavsett ålder, medborgarskap, politisk övertygelse, fysisk eller mental 
förmåga, könsidentitet, kulturell bakgrund, utbildning, inkomst, immigrations- och 
asylsökningsstatus, civilstånd, härkomst, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.” (s. 
3). 
 
“Bibliotekarier och andra informationsspecialister respekterar den personliga integriteten och 
skyddet av de personuppgifter som av nödvändighet måste utväxlas mellan individer och 
institutioner.” (ibid.) 

 
Det finns ett antal intressanta uppsatser som studerar bibliotekariers yrkesetiska 
riktlinjer, men då fokus för vår uppsats ligger på etik kopplat till bemötande, valde vi 
bort de studier som inte undersöker bemötande. Nedan redogör vi för ett par uppsatser 
som undersöker förhållandet mellan yrkesetik och bemötande. Malin Palm och Karin 
Torstensson (2010) har skrivit magisteruppsatsen Att man tagit dom på allvar är nog 
det viktigaste av allt, om folkbibliotekariers uppfattningar om bemötande utifrån ett 
allmänetiskt och yrkesetiskt perspektiv. De har tittat på policydokument om etik för 
bibliotekarier, som de kallar bibliotekarieetiska styrdokument, och gjort 
fokusgruppsintervjuer med bibliotekarier. Syftet var att studera relationen mellan 
allmänetiska och yrkesetiska synsätt, för att på så vis skapa en förståelse för vilka etiska 
värden som prioriteras inom bibliotekarieyrket vad gäller bemötande gentemot 
biblioteksanvändare. Deras slutsatser var att förståelsen för yrkesetiska riktlinjer kan 
fördjupas om de sammanförs med allmänetiska synsätt. De noterar även att det finns 
motsättningar bland kärnorden i de olika etiska riktlinjerna, vilket kan leda till förvirring 
hos bibliotekarierna som ska tolka dem. Men författarna menar samtidigt att just 
motsättningarna kan ge bibliotekarierna utrymme för egen reflektion. 
 
Även Åsa Malm (2011) undersöker policydokument i sin magisteruppsats ”Stå inte och 
häng!”. Hon gör en kvalitativ innehållsanalys, samt en policyanalys av dokumenten 
men undersöker inte hur dessa dokument används i verksamheten. Hennes syfte är att 
skaffa sig en bild av vad bemötande på svenska folkbibliotek kan innebära och vilken 
bild som ges av besökare och personal i de insamlade policydokumenten. Hon tar även 
fasta på Sundströms (2008) två perspektiv av bemötande, marknadsföring och etik, och 
vill undersöka vilka perspektiv som framträder i dokumenten. Hon konstaterar att 
marknadsföringsperspektivet inte framträder tydligt i majoriteten av dokumenten, men 
                                                
12 http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral. 
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anmärker därtill att det kan bero på dokumentens syfte, som oftast verkar vara att 
underlätta det dagliga, praktiska arbetet. För att undersöka hur personalen framställs 
använder sig författaren av Maj Klassons olika modeller för bibliotekariearbete; 
marknadsmodellen, förmyndarmodellen och samspelsmodellen, den dominerande 
modellen i dokumenten är samspelsmodellen, men det finns även flera exempel på den 
så kallade förmyndarmodellen. I dessa sammanhang beskriver författaren hur besökarna 
framställs som hjälplösa i någon form. Uppsatsen är inte så tydlig i sina resultat, men en 
intressant iakttagelse framträder, nämligen att policydokumenten i många fall fokuserar 
på personalens allmänna attityd och beteende, inte specifikt bemötandet gentemot 
besökarna. Detta betraktar författaren som ett dolt policyproblem. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens teoretiska utgångspunkter som sedan används 
vid analysen av vårt empiriska material. I det första stycket reder vi ut den inbördes 
relationen mellan etik och moral. Relationen är viktig att fastställa då vi i vår teori och 
analys kommer att använda oss av båda begreppen. I det andra stycket presenterar vi 
moralfilosofen Richard M. Hares (1994) teori om två nivåer av moraliskt tänkande, som 
presenteras i hans bok Moraliskt tänkande – dess nivåer, metod och syfte. I det tredje 
stycket presenterar vi vår andra teoretiska utgångspunkt; Stina Halls (2001) tre 
förutsättningar för ett bra bemötande, som presenteras i hennes bok Det offentliga 
mötet. Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. I det sista stycket klargör vi 
hur Hares teori relaterar till Halls och därmed bildar vårt teoretiska ramverk. 
 
 

3.1 Etik och moral 
 
I vårt vardagsspråk använder vi ofta begreppen etik och moral synonymt. Begreppen är 
tätt sammanlänkade, men inom moralfilosofin gör man en distinktion. Ohlsson (2007) 
menar att etiken är moralens teori; en persons moral avgör vad man underlåter sig att 
göra medan etiken är något som strävar mot ett mer systematiskt och kritiskt 
förhållningssätt gentemot normer och värderingar som styr olika handlingar. Enkelt 
förklarat är etiken en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. 
 
 

3.2 Richard M. Hares två nivåer av moraliskt tänkande 
 
I vår studie använder vi oss av moralfilosofen Richard M. Hares (1994) teori om två 
nivåer av moraliskt tänkande, den intuitiva och den kritiska, som en del av vårt 
teoretiska ramverk. En viktig fråga som moralfilosofin behandlar är den om hur man 
ska lösa moraliska konflikter; vilken moralisk princip ska gå före en annan? Hare menar 
att moraliska konflikter är sådana situationer där vi förefaller ha olika motstridiga 
plikter och att anledningen till att vi ibland tenderar att försätta oss i en sådan konflikt är 
att vi inte skiljer på vad vi bör göra och vad kan vi göra. Ibland är vi så säkra på att vi 
bör göra två saker, av vilka vi inte kan göra båda. Om vi här kopplar moralen till etiken, 
så finns det alltså en skillnad mellan våra moraliska handlingar och den etiska teorin 
som frågar varför vi utför en viss handling. Hare kallar detta för två nivåer av moraliskt 
tänkande; den intuitiva nivån och den kritiska nivån. 
 
Hare (1994) menar att den intuitiva nivån, är den vi använder oss av då vi avgör 
vardagliga moraliska spörsmål. På denna nivå kan vi, på grund av till exempel tidsbrist 
eller ofullständig kunskap, inte göra några djupare reflektioner över vilken moralisk 
princip vi ska välja. Vi använder istället, och tar hjälp av, de etiska och mer generella 
principer som vi använt oss av i tidigare, liknande situationer och som vi vet har 
fungerat. Generella principer som att man inte ska ljuga eller att man inte ska stjäla 
kallas för prima facie-principer och vi använder oss av dessa som moraliska 
utgångspunkter för vårt handlande. För att en princip ska vara användbar som praktisk 
vägledning måste den vara tillräckligt ospecifik för att kunna täcka en mångfald av 
situationer som alla har ett visst framträdande drag gemensamt. Hare menar att prima 
facie-principer underlättar våra liv, då vi inte behöver göra nya bedömningar varje vi 
ställs inför ett moraliskt dilemma.  
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På den kritiska nivån kan vi istället göra mer grundliga avvägningar i vårt moraliska 
tänkande. Hare (1994) menar att vi på denna nivå har möjlighet att välja ut “den bästa 
uppsättningen prima facie-principer att använda i intuitivt tänkande” (s. 61). Det kritiska 
tänkandet har också rollen att lösa konflikter mellan de olika principerna. Om 
principerna är valda med omsorg, och är förankrade hos den som ska använda sig av 
dem, så kommer konflikter att uppstå endast i undantagsfall.  
 
Vi menar att dessa två nivåer av moraliskt tänkande är överförbara på bibliotekariers 
arbetssituation. I det praktiska arbetet med låntagare finns ofta inte den tid som krävs 
för någon djupare reflektion. De beslut som fattas där grundar sig snarare på den 
intuitiva nivå som Hare (1994) beskriver, i stället för den kritiska. Däremot bör det 
finnas utrymme för den kritiska nivån på arbetsplatsen vid andra tillfällen, till exempel 
på möten. Det är också på denna nivå som riktlinjer och andra styrdokument formuleras. 
Samtal och reflektioner på den kritiska nivån skapar då, enligt Hares resonemang, 
möjligheter för bibliotekarierna att göra bättre och mer förankrade beslut på den 
intuitiva nivån.  
 
 

3.3 Stina Halls tre förutsättningar för ett gott 
bemötande 
 
En annan teoretisk utgångspunkt i denna uppsats är Stina Halls (2001) resonemang 
kring bemötande och vad som krävs för att utveckla ett gott bemötande: 
 
• Man måste vilja ge ett gott bemötande  
• Man måste förstå vad ett gott bemötande är 
• Man måste kunna ge ett gott bemötande  
 
Hall (2001) menar här att en anställd kan gå på hur många kurser som helst i hur man 
ger ett gott bemötande, men att det egentligen inte har någon verkan alls om inte 
individen vill utveckla ett gott bemötande. Vidare menar hon att det inte är möjligt att ta 
till sig kunskapen om vad ett gott bemötande är om man inte också förstår innebörden 
av ett gott bemötande. För att förstå det krävs en insikt om den roll och funktion man 
som anställd har i organisationen och i samhället. För att kunna ge ett gott bemötande 
krävs således att den anställda både förstår och vill samt att hen har fått 
förutsättningarna för att kunna bemöta på ett gott sätt.  
 
Som vi tidigare har beskrivit måste bibliotekarien på ett folkbibliotek ta flera olika 
hänsyn i sitt dagliga arbete. Det kan vara hänsyn till lagar och bibliotekets uppsatta 
regler, hänsyn till besökarnas olika önskemål och behov eller hänsyn till de mål som 
politikerna tagit beslut om. Vi använder oss här av Halls teorier om tjänstemännen på 
Försäkringskassan och deras relationer och överför dessa på bibliotekarieyrket. Hall 
(2001) refererar till Lundquist (1998) som menar att de politiskt mest betydelsefulla 
relationerna för en tjänsteman är relationen till lagen, samhällsmedborgarna och 
överordnade.  
 
Hall (2001) menar att det inte behöver vara något problem i sig att fokusera på någon av 
relationerna, men att problem kan uppstå om “kraven som de tre olika relationerna 
innebär kommer i konflikt med varandra, eller om de olika kraven i sig själva är svåra 
att uppfylla” (s. 31). I praktiken innebär de olika kraven ofta en avvägning för den 
enskilde bibliotekarien, vilket gör att hen kan hamna i olika slags moraliska konflikter. 
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3.4 Teoretiskt ramverk 
 
Hares (1994) teori om två nivåer av moraliskt tänkande och Halls (2001) begrepp om att 
vilja, förstå och kunna, samspelar med varandra. Handlingar, på det som Hare kallar för 
den intuitiva nivån, utför bibliotekarierna dagligen. Det kan till exempel handla om en 
arg låntagare som hävdar att en bok visst har blivit återlämnad i tid och därmed 
argumenterar för att få slippa betala sin förseningsavgift. Här ställs bibliotekarien inför 
en moralisk konflikt; att vara låntagaren till lags eller att följa bibliotekets regelverk. 
Den uppsättning prima facie-principer som den enskilda bibliotekarien bär med sig 
kommer här att styra hur hen löser konflikten. Om bibliotekarien, tillsammans med sina 
kollegor, får chansen att lösa intuitiva konflikter på en kritisk nivå, kan de komma fram 
till de intuitiva principer som bäst löser moraliska konflikter på den intuitiva nivån. I 
vår analys kommer begreppet principer att användas både i betydelsen regler, rutiner 
och riktlinjer. 
 
Vi väljer att relatera Hares (1994) teorier om moraliskt tänkande till Halls (2001) tre 
förutsättningar för ett bra bemötande på följande sätt: 
 
vilja – Varje enskild bibliotekarie bär på sin egen moral och en egen vilja att ta del av 
diskussioner och kritiskt tänkande kring etiska frågor och bemötandefrågor generellt på 
arbetsplatsen och inom yrkesrollen. En ovilja mot att arbeta med sitt bemötande kan 
även bero på att man inte anser det vara en viktig eller relevant del av ens 
arbetsuppgifter eller yrkesroll. Även om biblioteket arbetar aktivt med dessa frågor kan 
det alltid finnas enskilda anställda som inte agerar i enlighet med reglerna. 
 
förstå – Trots en god vilja kan det vara så att den enskilda bibliotekarien inte förstår vad 
ett gott bemötande är, eller vilka principer hen bör handla efter i olika konflikter eller 
situationer. Detta kan bero på att biblioteket inte ger utrymme för kritiskt tänkande 
kring dessa frågor, att regler och riktlinjer är otydliga, eller att arbetsmiljön helt enkelt 
inte ger tid för reflektioner. 
 
kunna – Tidsbrist, arbetsmiljöproblem, ledningsproblem, avsaknad av regelverk eller 
annat kan försvåra för bibliotekarien att utföra sitt arbete korrekt. Kunna hänger tätt 
ihop med förstå eftersom den kritiska nivån av tänkande är en förutsättning för att både 
förstå varför man gör något och för att faktiskt kunna utföra det. 
 
Hares (1994) teorier och Halls (2001) begrepp går in i varandra och samspelar, därför 
kommer teorierna och begreppen att genomsyra vår analys och vi kommer att använda 
dessa löpande för att undersöka, lyfta fram och förklara uttalanden i våra intervjuer. 
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4 Metod & material 
 
I detta kapitel redogör vi för tillvägagångssättet av vår studie. För att samla in vår 
empiri använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Vi reflekterar här kring val av 
metod, redogör för urval och våra etiska reflektioner. Vidare presenterar vi våra 
informanter, beskriver intervjuguidens utformning samt det praktiska genomförandet av 
intervjuerna. Slutligen beskriver vi vår analysmetod. 
 
 

4.1 Val av metod 
 
I denna studie vill vi undersöka hur våra intervjupersoner uppfattar och tolkar olika 
frågor och skeenden. Vi ville därför ha en intervjuprocess som var flexibel och valde på 
grund av detta att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod. Under en 
semistrukturerad intervju, menar Bryman (2011), har forskaren en lista över 
förhållandevis specifika teman som ska beröras (vilket ofta kallas för en intervjuguide), 
men att intervjupersonen har en relativt stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 
Bryman skriver att frågorna under intervjun inte behöver komma i samma ordning som 
i intervjuguiden och att frågor som inte finns i intervjuguiden kan ställas om 
intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen har sagt. 
 
 

4.2 Urval  
 
Vi har begränsat oss till att intervjua bibliotekarier på folkbibliotek, då vi anser att 
bibliotekarier inom andra bibliotekstyper delvis arbetar under andra förhållanden och 
därmed kan ha en annan syn i frågan, vilken inte behöver vara jämförbar med 
bibliotekariernas på ett folkbibliotek. Vi har dessutom valt att endast intervjua fast 
anställda bibliotekarier som varit yrkesaktiva under minst ett år. Detta då vi önskar att 
de ska ha haft tid till att reflektera kring sin yrkesroll och sin uppgift. 
 
Ett informationsbrev skickades via e-post till sex stycken bibliotekschefer i olika 
kommuner inom rimligt avstånd från vår boendeort, detta för att möjliggöra ett 
personligt möte. Bibliotekscheferna uppmanades att vidarebefordra vårt brev till sina 
anställda. Detta resulterade i fyra stycken intervjupersoner från fyra olika bibliotek i 
Stockholms län. Från de övriga två biblioteken fick vi inga svar, trots påminnelse. 
 
Bryman (2011) menar att teoretisk mättnad uppstår när det inte längre ges någon ny 
information till forskaren. Vidare skriver Bryman att det kan vara svårt att avgöra hur 
många personer man som forskare ska intervjua för att uppnå teoretisk mättnad. Då vi 
upplevde att våra fyra informanter gav den empiri vi eftersökte, fann vi det inte 
nödvändigt att kontakta fler bibliotek för att utföra fler intervjuer. Vi motiverar därför 
de antal intervjuer vi gjort med hänvisning till begreppet teoretisk mättnad. 
 
 

4.3 Etiska reflektioner 
 
Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011) har tagit fram forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och lyfter fram fyra grundkrav som 
syftar till att ge normer för förhållandet mellan forskare och de personer som deltar i 
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studien. De fyra grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera studiens deltagare om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan. Vid den allra första kontakten med våra intervjupersoner, 
upplyste vi via mail om studiens syfte. Vid intervjutillfället informerade vi även om att 
de när som helst kan kontakta oss för att dra tillbaka sin medverkan i studien. 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnarnas samtycke. Detta 
betyder alltså att intervjupersonerna ska vara medvetna om att de studeras, i vilket syfte 
eller sammanhang det görs och att de ska ge sitt godkännande till detta. Vi säkerställde 
detta krav redan i vår första kontakt via e-post. 
  
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla de personer som ingår i studien ska 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. I samband med vår första e-postkontakt samt vid 
intervjutillfället upplyste vi våra intervjupersoner om att vi inte kommer att röja vare sig 
deras eller deras arbetsplats identitet.  
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål. Vi informerade våra informanter om att inga data från 
några intervjuer kommer att lämnas till någon tredje part. All data kommer därutöver att 
raderas efter studiens genomförande. 
 
 

4.4 Presentation av informanterna 
 
Samtliga våra informanter är utbildade bibliotekarier och de arbetar i fyra olika 
kommuner i Stockholms län. Nedan presenteras informanterna kortfattat en och en. För 
att inte röja deras identitet tituleras de Bibliotekarie A, B, C respektive D. Då 
könstillhörighet inte har någon relevans i denna studie, används det könsneutrala 
pronomet hen, då hänvisningar till informanterna görs.  
 
 
4.4.1 Bibliotekarie A 
 
Vår första informant, från och med nu kallad Bibliotekarie A, tog magisterexamen i 
biblioteks- och informationsvetenskap år 2006 och har varit verksam inom yrket sedan 
dess. Innan vår informant påbörjade sina bibliotekariestudier jobbade hen inom ett 
flertal olika serviceyrken. Hen arbetar nu deltid, som både bibliotekarie och 
utvecklingsledare och fördelar sin tid mellan två olika bibliotek i kommunen, där hen 
arbetar sedan åtta år tillbaka.  
 
 
4.4.2 Bibliotekarie B 
 
Informant nummer två har vi valt att kalla Bibliotekarie B. Hen har sedan 2012 en 
kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetade först under ett par 
år på olika vikariat, innan hen i april 2015 fick den tjänst hen har nu. I kommunen finns 
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ett stadsbibliotek samt ett flertal filialer. Vår informant har sin tjänst som bibliotekarie 
på stadsbiblioteket, där hen arbetar heltid.  
 
 
4.4.3 Bibliotekarie C 
 
Vår tredje informant kallas härmed Bibliotekarie C. Hen tog sin magisterexamen i 
biblioteks- och informationsvetenskap år 2007. Innan Bibliotekarie C påbörjade sina 
bibliotekariestudier jobbade hen inom diverse serviceyrken samt på ett skolbibliotek. 
Sedan 2008 arbetar hen heltid som bibliotekarie på huvudbiblioteket i en kommun som 
även har tre mindre filialer. 
 
 
4.4.4 Bibliotekarie D 
 
Vår fjärde och sista informant kallar vi Bibliotekarie D. Hen genomgick en tvåårig 
yrkesutbildning och tog sin bibliotekarieexamen 1987. Innan dess har vår informant 
utbildat sig till förskollärare och har även jobbat en del på kontor. Bibliotekarie D 
arbetar nu heltid, sedan 13 år tillbaka, på det största biblioteket i sin kommun. Där 
arbetar hen både som bibliotekarie och som samordnare för sin verksamhet. 
 
 

4.5 Intervjuguide 
 
Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide. Bryman (2011) menar att det 
avgörande, när det gäller en intervjuguide vid en semistrukturerad intervju, är att 
guidens ingående teman eller frågor gör det möjligt för forskaren att “få information om 
hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna inrymmer 
flexibilitet” (s. 419). Bryman menar att man som forskare kan ställa sig själv följande 
fråga: “Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar?”. Frågorna 
ska således täcka de områden eller teman man är intresserad av, men det ska ske utifrån 
intervjupersonernas perspektiv.  
 
Vi tog till oss några av de grundläggande råd som Bryman (2011) ger vid förberedelse 
och utformning av en intervjuguide:13 
 

• Vi skapade en ordning i de teman som var aktuella för undersökningen, men 
förberedde oss även på att ändra ordningsföljd på frågorna samt att ställa 
följdfrågor i den mån det skulle behövas. Här inledde vi med frågor om 
begreppet bemötande, bibliotekariernas egna definitioner, samt vad som är ett 
bra eller dåligt bemötande. De följande frågorna delades upp under tema 
“bemötande på biblioteket” och “bibliotekariens enskilda bemötande”, dock 
hade respektive tema en stor bredd i frågornas innehåll. En öppen avslutning där 
vi frågade varje informant om vi missat något, eller om hen ville ställa någon 
fråga, kändes viktigt. 

• Vi förberedde oss på att ta reda på fakta om intervjupersonernas bakgrund; ålder, 
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, vilket år de tog sin 
bibliotekarieexamen och hur många år de varit yrkesverksamma. Detta för att 
kunna sätta in intervjupersonernas svar i ett sammanhang. 

                                                
13 Se Bilaga 3. 
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• Vi försökte undvika att ställa ledande frågor och vi valde att formulera frågor på 
ett sådant sätt att de underlättade svaren på studiens frågeställningar. 

 
 

4.6 Intervjuerna 
 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser och varierade 
i tid från 40 minuter upp till 50 minuter. Innan intervjuerna påbörjades upplyste vi åter 
igen våra informanter om de forskningsetiska grundkraven. Samtliga intervjuer 
spelades, med intervjupersonernas tillåtelse, in med diktafon för att underlätta 
transkribering. Bryman (2011) menar att inspelning är av särskild stor vikt då man ska 
göra en kvalitativ undersökning och på grund av det vill fånga intervjupersonernas svar 
i deras egna ordalag. Vi förde även stödanteckningar i händelse av att tekniska problem 
skulle uppstå med diktafonen eller med de inspelade intervjuerna.  
 
 
4.7 Analysmetod 
 
För att bearbeta den data som framkommit efter transkriberingen av intervjuerna, 
arbetade vi med att leta efter teman. Efter flera genomläsningar av varje intervju 
sorterades vad som sades genom att vi färgmarkerade ord och stycken. Inledningsvis 
sökte vi systematiskt, intervjufråga för intervjufråga, men sedan kompletterades detta 
genom att söka i hela texten, eftersom vissa teman kunde återfinnas i flera sammanhang 
och under olika frågor. Eftersom vår intervjuguide utgick från uppsatsens 
frågeställningar blev det naturligt att våra funna teman kopplades till dessa. När vi 
ansåg oss ha tagit ut det mest relevanta materialet, gick vi igenom varje tema, alltså alla 
textstycken markerade i samma färg, och gick vidare i vår analys. 
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5 Resultat & analys 
 
I detta kapitel redogör vi tematiskt för analysen av våra resultat. De teman som används 
är skapade utifrån uppsatsens frågeställningar samt våra intervjufrågor, och syftar till att 
presentera våra resultat på ett överskådligt och tydligt sätt. Analysen av resultaten sker 
med hjälp av det teoretiska ramverk som presenteras i kapitel 3. Våra teoretiska 
begrepp går in i varandra och samspelar, och vi kommer att använda dessa begrepp 
löpande i analysen för att undersöka, lyfta fram och förklara uttalanden i våra intervjuer. 
Vi diskuterar även det som framkommer i analysen av intervjuerna i relation till den 
tidigare forskning som presenteras i kapitel 2. 
 
 

5.1 Bibliotekariernas definitioner av bemötande  
 
I början av våra intervjuer bad vi våra informanter att definiera vad de tycker att 
begreppet bemötande innebär för dem. Alla har en tydlig definition av begreppet, men 
definitionerna skiljer sig åt. En av informanterna definierar begreppet som att alla 
besökare ska känna sig välkomna, sedda och lyssnade på, medan en annan informant 
tänker att bemötande är hur bibliotekspersonalen pratar med besökarna och använder 
sitt kroppsspråk i mötet. En annan definition av begreppet är mer bred, där bemötandet 
anses vara hela bibliotekets bemötande, som till exempel vilka medier som köps in och 
hur medierna exponeras. En fjärde definition av begreppet är att bemötande är ett 
medvetet sätt att förhålla sig till besökarna.   
 
Vi frågade våra informanter vad de tycker kännetecknar ett gott bemötande och där är 
de mer överens. Till exempel lyfter tre av informanterna fram att lyhördhet, 
tillgänglighet och anpassningsförmåga är viktigt. En av dessa informanter, Bibliotekarie 
D, betonar utöver detta vikten av att både bibliotekarien och själva biblioteksrummet 
står för ett professionellt handlande; att vara tydlig i språket, att inte använda 
fackuttryck och att besökarna ska känna sig trygga.  
 

Ett bra bemötande är att, ja att man inte känner sig dum eller bortkommen eller inte vet 
”hur ska jag bete mig i det här rummet?”, utan att man ser människor när de kommer. Så att 
man liksom ”fråga mig om du vill, jag finns här” (Bibliotekarie D). 

 
Hen poängterar även att trygghet i yrkesrollen och i arbetsgruppen är viktigt för att 
kunna ge ett gott bemötande. Bibliotekarie D pratar även om att det är viktigt att 
tydliggöra gemensamma regler i arbetsgruppen, att man inte ska behöva famla, utan att 
det är något “som man får in i ryggmärgen”. Hen menar att om det finns en tydlighet i 
regelverket, som man kan luta sig mot i svåra frågor, så kan man även känna en 
trygghet i att frångå dessa regler om situationen kräver det. Den fjärde informanten, 
Bibliotekarie B, har en mer resultatinriktad syn på frågan, där hen likställer ett gott 
bemötande med att bibliotekarien har löst en fråga och att besökaren verkar nöjd och 
glad. 
 
De tre informanterna A, C och D lyfter fram otydlighet och otillgänglighet som faktorer 
som kan skapa ett dåligt bemötande. De påpekar även att inte anstränga sig för att förstå 
besökaren och dennes fråga, eller att använda sig av för många fackuttryck, kan skapa 
kommunikationsmissar som försämrar bemötandet. 
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Och dåligt bemötande är ju också att man känner som besökare att man kommer och stör 
med sina frågor eller så och då tänker jag att då är man helt fel. Det är ju därför vi är ute här 
på biblioteket, för att hjälpa till och det är ju första prio (Bibliotekarie A). 

 
Informanterna lyfter även fram att bemötandet blir sämre om man som bibliotekarie har 
fördomar om besökaren och om vilka behov besökaren kan tänkas ha. 
 

När det är sämre då har det ju varit de här gångerna när jag har… kanske att nu ”kommer 
den här personen att fråga om det här”… jag märker att utan att jag ens har reflekterat över 
det så har jag en förutfattad mening och så kanske det blir fel redan från början för då 
lyssnar man inte tillräckligt (Bibliotekarie C). 

 
Den fjärde informanten, Bibliotekarie B, anser här att ett sämre bemötande är när 
besökarna inte har fått svar på sin fråga och lämnar biblioteket irriterade eller besvikna.  
 
Vi noterar att våra informanter ser på begreppet bemötande ur olika perspektiv och 
diskuterar det på olika nivåer. Denna skillnad i tolkning är också något som är 
genomgående då vi tittar på de definitioner som används i den tidigare forskning som vi 
hänvisar till.14 Sundström (2008) diskuterar begreppet och konstaterar att det trots sin 
etablering inte sällan betyder olika för olika människor. Att våra informanter ser olika 
på begreppet, tänker vi, beror på att de har olika intressen och referensramar samt 
befinner sig i olika kontexter. Exempelvis har våra informanter olika befattningar och 
arbetsuppgifter, som kan avgöra vad de lägger mest vikt vid när det kommer till 
bemötande. 
 
Våra informanter ger dock en ganska samstämmig bild av vad som är ett gott 
bemötande. Att de har en förståelse för vad ett gott bemötande på bibliotek innebär och 
de även har viljan att ge det, anser Hall (2001) vara två av grundförutsättningarna för att 
kunna ge ett gott bemötande. Vi kan se och uttolka att Bibliotekarie D i en högre grad 
än våra andra informanter haft tid och möjlighet att tänka kritiskt och teoretisera kring 
bemötande som begrepp. Dels ger hen mer resonerande och uttömmande svar och dels 
stämmer dessa svar väl med vad tidigare forskning samlat ger för exempel på det goda 
bemötandet. Exempelvis använder informanten begreppen tillgänglighet, lyhördhet och 
respektfullhet samt betonar vikten av att inte försvinna iväg utan att förklara varför, i 
likhet med både forskning och riktlinjer.15 Vissa av dessa begrepp använder majoriteten 
av informanterna, men vi kan se att de som deltagit i olika typer av bemötandeprojekt 
via arbetsplatsen är utförligare i sin definition. Vi tänker att projekt av det slaget ger en 
möjlighet till att på ett konkret sätt lyfta det vardagliga arbetet och det intuitiva 
tankesättet, till det Hare (1994) kallar en kritisk nivå.  
 
När det kommer till vad som är ett sämre bemötande är våra informanter relativt 
överens. Tidigare forskning om bemötande har visat att bibliotekspersonal i många fall 
tenderar att värdera informationskompetensen högre än vad besökare gör. Både Leek & 
Magnusson (2007), liksom Sundström (2008) och Tomova (2005) konstaterar att 
besökaren ofta lägger störst vikt vid ett trevligt bemötande, eller vad man kan kalla 
social kompetens. Vi ser dock att ingen av våra informanter passar in i den 
beskrivningen, snarare är de noga med besökarens perspektiv, och det är bara en av dem 
som relaterar ett dåligt bemötande till att inte få svar på sin fråga. 
                                                
14 Se uppsatsens Kapitel 2. 
15 Dessa begrepp hittar vi i DIK:s yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier, Svensk 
biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete samt exempelvis 
Sundström (2008). 
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5.2 Vad är svårt inom bemötande? 
 
På frågan vad som är svårast inom bemötande är svaren ganska samstämmiga bland 
informanterna. Som exempel tas aggressiva eller hotfulla besökare, stress hos 
besökaren, stress och trötthet hos personalen samt tekniska problem. 
Kommunikationsproblem i olika former anses också vara något som försvårar 
bemötandet. Det kan vara att man som bibliotekarie har förutfattade meningar om vad 
besökaren frågar efter eller att det uppstår rent språkliga kommunikationsmissar. 
Bibliotekarie C ger ett konkret exempel på en kommunikationskrock, där hen 
missförstod besökaren, och skrattade åt det besökaren sade.  
 

Och då trodde jag att hon skämtade först, för jag kunde inte läsa av henne. För jag tänkte 
”hotbrev! Vad knasigt! Haha!”. Nämen liksom, jag kunde inte läsa av henne och då bara 
tände hon till och blev skitförbannad, och det var jättedåligt (Bibliotekarie C). 

 
Något samtliga informanter vittnar om är att man ger ett sämre bemötande om man 
kommer ur balans så pass att det är svårt att agera professionellt. Vi frågade därför våra 
informanter vad som är deras triggers, alltså vad som kan skapa denna obalans. Här är 
informanterna mycket överens i sina svar. Att inte bemötas med respekt, att besökarna 
är krävande och otrevliga eller har en nedlåtande ton är faktorer som försvårar ett gott 
bemötande från bibliotekariernas sida. Bibliotekarie D menar här att dessa situationer 
kräver ett mer medvetet sätt att tänka, att man då måste luta sig tillbaka på en vetskap 
om hur man bör bete sig. Bibliotekarie B har svårt för påverkade personer och när 
besökare inkräktar på den personliga sfären. “Det är lite utav en trigger för mig, just det 
här; jag kan inte göra mitt jobb som bibliotekarie om inte du också respekterar mig.”, 
säger hen. 
 
Våra informanter uttrycker alltså att svåra bemötandesituationer kan framkalla negativa 
känslor hos dem, vilket försvårar bemötandet av besökaren. Stress hos besökaren eller 
hos dem själva gör bemötandet sämre så till vida att det blir svårare att mötas, att ta till 
sig vad besökaren frågar efter och därmed svårare att kunna ge ett svar eller lösa 
uppgiften på ett korrekt och bra sätt. Hotfulla, påverkade eller otrevliga besökare kan 
enligt våra informanter skapa känslor av otillräcklighet, osäkerhet och ibland ilska. I 
situationer, som de ovan beskrivna, vittnar våra informanter om att de mycket väl vet 
hur de borde agera, men att de i någon mån förhindras av sina känslor från att kunna ge 
det goda bemötandet. Här menar en av våra informanter att det är lätt att börja tänka 
med reptilhjärnan, det vill säga gå mer på sina känslor än att tänka logiskt och rationellt. 
Sundström (2008) för, i linje med detta, ett resonemang kring olika strategier som 
många tar till för att hantera otrygga och obehagliga situationer. Man undviker kontakt, 
koncentrerar sig på praktiska saker, snålar med sitt engagemang, blir regelstyrd eller 
bevekar motparten genom att underordna sig och bli gränslös. Detta är också något som 
våra informanter vittnar om; man ger efter, blir kort i tonen, gör bara det man måste 
eller blir övertydlig och ibland onödigt hård när det kommer till bibliotekets regler. Vi 
vill här koppla tillbaka till det Ohlsson (2007) skriver om den yrkesetiska kompetensen, 
att det är av vikt att bibliotekarien har en uppsättning av olika förmågor för att kunna 
hantera intrikata situationer i sin yrkesutövning. Utifrån våra informanters uttryckta 
tankar om detta problem, blir det tydligt för oss att de i sådana intrikata situationer, både 
förstår hur det goda bemötandet ska se ut och att de vill ge ett gott bemötande, men att 
de inte alltid kan få till det. Även en bibliotekarie som är inställd på att ge det allra bästa 
bemötandet, kan i svåra situationer agera felaktigt, och det är i dessa situationer som 
bibliotekarierna har allra mest nytta av väl utvalda prima facie-principer. Två av våra 
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informanter uttrycker en insikt som stämmer väl överens med detta, då de pratar om att 
ha bemötandestrategier “i ryggmärgen”.  
 
Hare (1994) menar att det är viktigt att kunna avgöra vad som egentligen är ens plikt, 
när man hamnar i situationer där det verkar som att man har motstridiga plikter och det 
krävs att man gör en moralisk avvägning. Ett exempel kan vara då våra informanter 
beskriver stressiga situationer där de upplever att besökaren kräver något som de som 
bibliotekarie inte riktigt kan ge. De vill vara besökaren till lags, men samtidigt säger 
kanske regelverket eller riktlinjerna något annat. Fler samtal i arbetsgruppen, där 
bibliotekarierna får lyfta sina problem till en kritisk nivå, kan ge dem bättre redskap för 
att hantera problemen och inte stanna på den intuitiva nivå där man ser pliktkonflikten 
som olöslig, alternativt väljer fel. Sundström (2008) menar här att det är viktigt att lära 
sig mer om hur vi människor fungerar i möten med andra, både det som är gemensamt 
och det som skiljer mellan olika personligheter. Hon menar att sådan kunskap “gör oss 
bättre rustade att bemöta även dem som inte beter sig exemplariskt eller ens normalt 
enligt de flestas synsätt” (s. 52). 
 
 

5.3 Arbete med bemötandefrågor på arbetsplatsen 
 
På informanternas arbetsplatser arbetar man med bemötandefrågor i olika hög grad. 
Bibliotekarie A tycker att de har jobbat väldigt mycket med bemötandefrågor de senaste 
tre åren, bland annat har biblioteket genomgått en hbtq-certifiering. Detta gjordes delvis 
på grund av att ledningen ville öppna för samtal om bemötande. Informanten tycker 
dock att de på arbetsplatsen kunde ha följt upp det arbetet bättre. Det har även utformats 
ett dokument på arbetsplatsen, där konkreta exempel på hur bemötandet i 
informationsdisken ska gå till finns nedtecknade.  
 

...vi har utarbetat nån slags introduktioner för både för nyanställda, alltså fast anställda, 
men också för timvikarier, via en power point, och då går vi igenom väldigt mycket det här 
kring bemötandet och hur vi…hmm.. hur ska man säga… hur vi förväntar oss att man 
arbetar ute i disken. Och det, det är egentligen ganska simpla saker, det är ”höj blicken”, 
”hälsa”, ”det här gör vi inte ute i diskarna”, ”man kollar inte sin telefon” och så 
(Bibliotekarie A). 

 
Bibliotekarie B menar att det inte finns något formellt arbete kring bemötande på hens 
arbetsplats. Däremot har biblioteket en konflikthanteringsplan, och frågor och problem 
kring just konflikter och hotfulla situationer är något som det samtalas om på 
bibliotekets möten. Hen tar upp att biblioteket har en rutinhandbok för arbetet ute i 
informationsdisken. Detta är mer en praktisk handbok kring sekretess och hantering av 
låntagaruppgifter, rena bemötandefrågor behandlas inte. 
 
På Bibliotekarie C:s arbetsplats har man nyligen haft ett bemötandeprojekt där det 
gjordes en undersökning om hur bibliotekspersonalen pratade med och bemötte 
besökarna ute på golvet när det gäller referensfrågor. Det finns även en stående punkt på 
bibliotekets veckomöte, där det samtalas om olika bemötandefrågor. Hen upplever det 
som lösningsfokuserade samtal, där personalen kan dryfta ett problem och få kollegial 
hjälp med att lösa detta. Biblioteket har en bemötandepolicy som enligt informanten är 
omfattande och detaljerad men bör och ska uppdateras. Detta diskuterades under 
bemötandeprojektet, men eftersom de vill involvera hela arbetsgruppen har detta tagit 
tid. 
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Bibliotekarie D menar att de har arbetat med bemötandefrågor på flera olika sätt de 
senaste tio åren, bland annat har de haft seminarier och föreläsningar. De har även ett 
dokument, informanten vill hellre kalla det riktlinjer än policy, som revideras vid behov. 
Hen vill dock gärna poängtera att diskussionerna som har lett fram till dokumentet är 
viktigare än dokumentet i sig och att de på arbetsplatsen ständigt diskuterar konkreta 
problem inom området bemötande.  
 
Utifrån våra informanters utsagor blir det tydligt för oss att varje enskilt bibliotek har 
sina speciella utmaningar som kan styra tankarna kring bemötande och vad som är 
viktigt eller svårt i bemötandefrågan. Samtliga informanter lyfter fram att de arbetar 
med bemötandefrågor bland annat genom att föra diskussioner kring praktiska, konkreta 
problem. Dessa diskussioner förs i olika hög grad på biblioteken och i olika former. 
Bibliotekarierna står inför olika praktiska utmaningar i sitt bemötande och löser dessa 
genom att oftast tillämpa olika lösningar på en intuitiv nivå. Om man på arbetsplatsen 
har diskussioner kring dessa lösningar, ges en möjlighet att lyfta tänkandet till en mer 
kritisk nivå. Bibliotekarie D tar ett exempel med LMA-kort som legitimeringsform vid 
ansökan av lånekort och att biblioteket inte hade någon rutin för detta, hurvida kortet 
skulle anses vara en giltig legitimation eller ej. Detta gjorde att bibliotekarierna hade 
svårt att ge samstämmiga svar på frågan och blev då otydliga i sitt bemötande. Frågan 
togs upp på ett möte, där det beslutades att ett tydliggörande dokument skulle upprättas. 
Bibliotekarie D tillägger att fler klargörande dokument av den här typen har tagits fram 
i arbetsgruppen. På bibliotekarie B:s arbetsplats är diskussionen om hotfulla situationer 
i högsta grad på en kritisk nivå, hen beskriver hur frågor om specifika situationer bollas 
med varandra och med ledningen och att de får “väldigt mycket information” och stöd i 
hur de bör hantera dessa situationer. Bibliotekarie B menar att det inte finns något 
motsvarande formaliserat för, som hen uttrycker det, “det positiva bemötandet”. Att 
koppla ihop bemötande med hur man hanterar besvärliga människor är något Sundström 
(2008) nämner att många faktiskt gör och om klagomål och hot är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, kanske det blir mest fokus på den dimensionen av 
bemötandefrågan, åtminstone på individnivå. 
 
 

5.4 Hur yrkesetik, riktlinjer och policydokument 
påverkar bemötandet 
 
Alla våra informanter uttrycker, på olika vis, att det är viktigt med gemensamma regler 
och rutiner samt att det är av vikt att det finns en samstämmighet på arbetsplatsen kring 
hur man bemöter sina besökare. Varje enskilt bibliotek som vi har besökt har dokument 
i olika former; rutinhandböcker eller policy, som delvis springer ur nationella lagar samt 
ur både nationella och internationella styrdokument. Vi frågade därför våra informanter 
om de känner till DIK:s yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (2008) för bibliotekarier 
och Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete 
(2002). Samtliga informanter säger sig känna till dessa dokument, men menar att de inte 
diskuteras eller används på något sätt i deras respektive verksamheter. Bibliotekarie B 
säger att “De finns inte lättillgängliga, som att de sitter uppklistrade på toaväggen så att 
man kan läsa dem.” och Bibliotekarie C menar att “Det är möjligt att jag har läst något 
en gång för länge sen.” Den av våra informanter som har längst arbetslivserfarenhet var 
den som var mest bekant med dokumenten. Hen poängterar dock att de inte är 
införlivade i verksamheten. Bibliotekarie A är den enda av informanterna som har 
arbetat aktivt med ett av dessa dokument, Svensk biblioteksförenings rekommendationer 
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för referens- och informationsarbete. Detta i samband med ett bemötandeprojekt, 
annars har dokumenten inte uppmärksammats på arbetsplatsen. Bibliotekarie A 
upplever att rekommendationerna är tydligt formulerade och väldigt intressanta. Hen 
anser att de fungerar som bra och handfasta råd i arbetet. Vi ser att våra informanter 
främst förhåller sig till riktlinjer som är utarbetade för varje enskild verksamhet eller 
kommun, lokalt. Två av informanterna anser att de riktlinjer som finns är mycket 
bristfälliga, även om en av dem ändå poängterar att det finns en rutinhandbok för 
informationsdisken som är “saftig” och tydlig. De andra två informanterna har båda 
varit med och utformat riktlinjer för respektive bibliotek, det ena mer inriktat på 
bemötande, det andra främst som rutinhandbok. Gemensamt för dessa var att det var en 
mindre arbets- eller ledningsgrupp som utformade dokumentet, i ett fall fick övriga 
medarbetare ge input vid ett möte. Samtliga informanter lyfter fram vikten av att 
kollegor informerar och diskuterar regler och rutiner med nyanställda. 
 
När Hall (2001) resonerar om vikten av att kunna ge ett gott bemötande, hävdar vi att 
bibliotekens uppsatta regler och policydokument är en del av detta kunna. Precis som 
våra informanter säger, är det gemensamt beslutade ett viktigt stöd för bibliotekariernas 
förmåga att kunna bemöta sina besökare på bästa sätt. Våra informanter ger olika 
exempel på hur detta sker på deras arbetsplatser; bland annat säger tre av våra 
informanter att de tar upp konkreta bemötandeproblem på möten och ibland skapas nya 
regler eller rutiner för att kunna lösa eller möta dessa problem. Dock går det att 
diskutera i vilken grad beslut och kritiska samtal, om revidering och utformning av 
riktlinjer, är gemensamma. Det verkar inte vanligt förekommande att hela arbetsgruppen 
är en del av detta arbete, snarare ligger ansvaret på ledning eller en utsedd arbetsgrupp.  
 
Ohlsson (2007) citerar Ulla Björklund (1999), som arbetat med utformandet av 
informatörers etiska kod, som menar att det är i kollegiala samtal som yrkesetiska 
riktlinjer får betydelse och kan vara till hjälp för arbetet. Vi vill även tillägga, precis 
som Ohlsson och Croona (2003) understryker; att det finns etiska riktlinjer är ingen 
garanti för att de efterlevs, det yttersta ansvaret vilar hos den enskilda yrkesutövaren. 
Omvänt så finns det inte heller några belägg, framförallt inte i vår studie, för att de 
bibliotek som inte tydligt framhåller de yrkesetiska riktlinjerna, för den sakens skull inte 
arbetar enligt riktlinjernas värden och rekommendationer. Ett antagande vi gör är även 
att lokala riktlinjer förmodligen tangerar samma värderingar som ligger till grund för de 
yrkesetiska dito. Arbetet med etiska frågor och bemötande utgår, vad vi kan se, oftast 
från allmän etik och aspekter som respekt, jämlikhet, integritet och professionalitet. 
Hare (1994) menar att en princip som ska kunna användas i olika situationer måste vara 
tillräckligt ospecifik för att kunna anpassas till varje enskilt fall, där detaljer kommer att 
skilja sig åt. Lyckade riktlinjer bör i så fall vara så pass allmänt hållna att de både är 
lätta att ta till sig och att applicera i det dagliga arbetet. Men Hall (2001) menar även att 
viljan är central, man måste vilja utveckla sitt bemötande, eller etiska tänkande, annars 
är arbetet med dessa frågor bortkastat. 
 
 

5.5 Hur andra faktorer påverkar bemötandet 
 
Då vi frågar informanterna om det finns någon gemensam kultur eller attityd på 
arbetsplatsen blir svaren vitt skilda. Bibliotekarie A svarar att hen tycker att det tidigare 
har funnits en kultur där det viktiga har varit att ge korrekt information, snarare än att 
vara välkomnande och inkluderande, men att detta är på väg bort. Hen poängterar 
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också, med anledning av att hen fördelar sin arbetstid mellan två olika bibliotek i 
kommunen, att arbetsklimatet och därmed bemötandet är ganska olika på de olika 
biblioteken. Den ena arbetsplatsen är ett större bibliotek, med fler besökare och mer 
stress, vilket vi i avsnitt 5.2 beskriver som en faktor som försvårar bemötandet. Det 
andra biblioteket är mindre, med färre anställda, vilket enligt informanten gör att 
stämningen blir mer intim och därmed blir bemötandet enklare. 
 

Här blir det ju på ett sätt enklare med bemötandefrågor och så med tanke på att det är ett 
litet bibliotek, väldigt många stammisar och väldigt många besökare som vet vad, var, att 
de kan fråga, de är vana och vet vad de kan förvänta sig och så, både bland yngre och äldre. 
Vi är ju fyra personer här, vi blir bekanta ansikten. [...] det blir enklare att komma fram och 
våga och så. Det tror jag möjliggör att besökarna känner sig mer bekväma med att fråga och 
så, men också att vi har lägre stress (Bibliotekarie A). 

 
Bibliotekarie B tycker att långa pass i informationsdisken är en faktor som kan försämra 
bemötandet. Passen är mellan tre och fyra timmar långa, vilket gör att hen känner att det 
kan vara svårt att vara tillmötesgående och positiv under den sista delen av passet. 
Bibliotekarie B lyfter även fram en upplevd kulturkrock mellan nyanställda och den 
äldre generationen bibliotekarier, där de förhåller sig olika till regler och rutiner.  
 

Vi har haft den diskussionen uppe flera gånger, just det här att vi unga nyanställda blir lite 
av elaka bibliotekarierna, när vi säger att, nej du får inte. För det är inte bara att låna ut 
böcker över disk eller hämta ut information på bara personnummer… (Bibliotekarie B). 

 
En faktor som Bibliotekarie C lyfter fram, som kan vara en hjälp i bemötandet, är det 
positiva arbetsklimatet som hen upplever på sin arbetsplats. Hen menar att det är finns 
en levande diskussion kring bemötandefrågor som ger ett tydligt avtryck i 
verksamheten. Informanten upplever att det är högt i tak när de pratar om dessa frågor 
och att de ständigt försöker hjälpa varandra i arbetsgruppen.    
 
Även Bibliotekarie D poängterar den positiva attityden i arbetsgruppen och att den 
påverkar arbetet med bemötandefrågor på ett konstruktivt sätt. Hen menar att: “På något 
sätt tror jag också att det här handlar om bemötande gentemot varandra. Att det är en 
sådan stämning, att det är lätt att fråga varandra, att be varandra om hjälp och stötta 
varandra.”. 
 
Bibliotekarie D talar flera gånger om vikten av konstruktiva samtal och diskussioner 
kring bemötandefrågor. Hen menar att det oftast är själva diskussionerna i sig som är 
det givande och väsentliga, inte att de alltid leder fram till någon konkret regel eller 
något dokument.  
 
Informanterna lyfter därutöver fram tydliga rutiner, trygghet i arbetsgruppen och ett 
starkt stöd hos chefer som framgångsfaktorer för ett bra bemötande. En faktor som våra 
informanter tar upp, som kan försämra bemötandet, är hur det inre arbetet är 
organiserat. Ibland hinner de inte med de arbetsuppgifter som ska utföras under den inre 
tjänstgöringstiden, utan blir istället tvungna att arbeta med dessa i informationsdisken. 
Det kan till exempel vara urval och inköp av medier. Ett par av våra informanter påtalar 
att det har varit diskussioner i arbetsgruppen om just detta. En invändning mot inre 
arbete under informationspasset är då att man som bibliotekarie inte är lika tillgänglig 
för besökare. Bibliotekarie D betonar även vikten av lokalen och informationsdiskens 
utformning, samt organiseringen av det yttre arbetet. Hen menar att det är positivt ur 
bemötandesynpunkt att de ändrade från en stor disk till flera små, samt att de numera 
har särskilda arbetspass “på golvet”.  
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Några viktiga faktorer som bibliotekarierna tar upp handlar om hur arbetet är 
organiserat; arbetspassens längd, fördelning mellan inre och yttre tjänst samt hur det 
yttre arbetet är upplagt, påverkar hur väl bibliotekarierna kan bemöta sina besökare. 
Både Ullström (2005) och Sundström (2008) menar att det är av stor vikt för 
bemötandet, hur arbetet ute i biblioteket är organiserat. Exempelvis verkar en 
bibliotekarie som sitter bakom en disk mindre tillgänglig än en som rör sig bland 
hyllorna, och besökare drar sig för att fråga personal som ser upptagna ut av annat 
arbete. Att kunna ge ett gott bemötande kan alltså hindras av praktiska problem, men vi 
ser även att våra informanter tar upp faktorer som kan visa att bibliotekarier inte förstår 
fullt ut vad ett gott bemötande innebär. Detta gäller problemet med bibliotekarier som 
utför andra, inre, arbetsuppgifter på informationspasset. Ibland sker detta på grund av 
tidsbrist, men vi noterar även en konflikt där det snarare anses vara en form av ignorans, 
att man inte inser hur otillgänglig man framstår som i informationsdisken om man utför 
annat arbete under tiden. 
 
 

5.6 Jämlikhet, integritet & sekretess 
 
Ingen av de fyra informanterna anser att de bemöter alla besökare lika, snarare anser de 
att man vare sig kan eller ska bemöta alla lika. “Man måste anpassa sitt bemötande”, 
säger Bibliotekarie A, medan Bibliotekarie B menar att hen har intentionen att bemöta 
jämlikt, men att besökarens beteende eller personlighet ofta gör det omöjligt. 
Bibliotekarie C förklarar att hen tycker att det viktigaste är att bemöta öppet, inte 
likadant. Även Bibliotekarie D poängterar vikten av att lyssna, vara tillgänglig och 
fördomsfri för att kunna hjälpa och bemöta olika människor på deras villkor. 
 

Alltså vissa saker, som det här jag sade nu, att visa att jag alltid är tillgänglig och alltid 
försöka lyssna på frågan, det är liksom generellt. Men sedan är det ju väldigt olika, hur man 
går tillväga, eller hur man blir tvungen att gå tillväga för att liksom komma dithän man vill 
(Bibliotekarie D). 

 
På frågan om våra informanter reflekterar över aspekter såsom integritet och sekretess i 
samband med bemötande blir det tydligt att den största konflikten är den när besökare 
vill låna böcker eller få ut uppgifter utan att ha lånekort eller legitimation. Bibliotekarie 
A och B resonerar båda kring huruvida det är bra att vara flexibel och göra undantag 
ibland, även om vissa regler måste följas. Det verkar råda en osäkerhet bland 
informanterna om hur lagar och regler ska tolkas, som exempel säger Bibliotekarie C: 
“Den frågan kommer ju upp hela tiden i personalgruppen. ”Hur gör vi? Hur ska vi göra 
om det är svårt? Gjorde jag rätt?” 
 
Bibliotekarie D är noga med sekretess och integritetsaspekten, hen vill inte att besökare 
säger sitt personnummer eller sin pinkod, utan ber dem istället att skriva ner det på en 
lapp. Även att hålla en låg samtalston vid personliga samtal, anser hen vara viktigt. Men 
hen påpekar även vikten av trygghet i yrkesrollen och vikten av tydliga riktlinjer för att 
kunna arbeta i situationer som kräver hänsyn till sekretess och integritet: ”För då kan 
man ju också frångå de här reglerna om de är tydliga på något sätt, så de också är som 
ett stöd, och en trygghet för en.”. 
 
Inställningen att man som bibliotekarie måste anpassa sitt bemötande till varje enskild 
besökare är genomgående hos våra informanter och stämmer väl överens med tidigare 
forskning. Ullström (2005) konstaterar att ett samtal i informationsdisken på ett 
bibliotek aldrig sker på en helt jämlik nivå, med tanke på personal och besökares olika 
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roller. Vikten av just jämlikhet betonas dock i de yrkesetiska riktlinjerna, så vad menas 
med detta? Ohlsson (2007) betonar problemet med att fylla riktlinjer med värdeladdade 
begrepp utan att förklara vad de faktiskt innebär. Vi konstaterar här att det handlar om 
att placera riktlinjerna och deras begrepp i en kontext och som Hare (1994) beskriver, 
eventuellt välja ut mer kritiska, specifika principer än “bemöt jämlikt” om det i själva 
verket handlar om att ge alla besökare samma förutsättningar och anpassa bemötandet 
efter behov. Våra informanter verkar alla förstå och kunna tänka kritiskt kring detta, 
även om frågan kring jämlikhet inte verkar hanteras och diskuteras särskilt mycket på 
biblioteken, särskilt inte i relation till riktlinjer och policydokument. Palm & 
Torstensson (2010) drar i sin uppsats slutsatsen att det finns en otydlighet i innebörden 
av ett jämlikt bemötande. De menar därför att bibliotekarier bör reflektera över 
begreppet genom att ställa allmänt rådande etik mot yrkesetiken och att det på så vis blir 
tydliggjort vilka etiska värden som kan prioriteras respektive bortprioriteras samt skälen 
bakom detta. 
 
Bibliotekarie D är den av våra informanter som är mest bekant med DIK:s riktlinjer och 
som är äldst, med längst arbetslivserfarenhet. Hen är även den som har det tydligaste 
och mest reflekterande förhållningssättet till situationer som rör sekretess och integritet. 
Den yngsta av våra informanter, Bibliotekarie B, påtalar hur det finns en schism på 
dennas arbetsplats mellan äldre och yngre bibliotekarier, där de äldre, enligt vår 
informant, ibland tar lättare på vissa regler, särskilt vad gäller att inte kräva 
legitimation. Hen menar att de yngre håller striktare på sådana regler, medan de äldre 
arbetar enligt gamla vanor. Med tanke på vår undersöknings begränsade omfattning går 
det knappast att dra några slutsatser av detta, men det är intressant att Bibliotekarie D 
betonar trygghet och erfarenhet som faktorer som påverkar hennes förhållningssätt till 
sekretess- och integritetsaspekter av arbetet, medan Bibliotekarie B snarare menar att de 
mer nyutexaminerade bibliotekarierna är mer uppdaterade på regler och lagar som gäller 
dessa områden. Palm och Torstensson (2010) konstaterar att alla bibliotekarier i deras 
undersökning ansåg att man oftast bör följa bibliotekets uppsatta regler, dock kunde 
faktorer som besökarens beteende, behov, förutsättningar och ibland även yttre, göra att 
en enskild bibliotekarie frångick regelverket. Ohlsson (2007) menar att det 
ofrånkomligen är så att varje individ, i det här fallet varje bibliotekarie, har fördomar. 
Det gäller bara att inte låta dessa styra våra handlingar eller påverka oss för mycket i vår 
yrkesroll. Vi förmodar att det liksom fördomar, även finns sympatier hos varje enskild 
bibliotekarie, och att dessa kan styra när man frångår regler för att exempelvis låna ut 
böcker utan lånekort eller legitimation åt en äldre dam som man känner igen. Hare 
(1994) menar att situationsetik bör undvikas och att mer generella principer är mer 
användbara för att de passar olika situationer, samtidigt resonerar vi, liksom Ohlsson, att 
det kan bli svårt att ta egna beslut och handla etiskt korrekt om man inte har kunskap för 
eller möjlighet att tänka kritiskt kring situationer. Vi ser att Bibliotekarie D har ett 
förhållningssätt som stämmer väl överens med detta, då hen dels är påläst om regler och 
riktlinjer och dels känner sig trygg i att frångå regler när hen anser att det krävs. 
Bibliotekarie B som har varit yrkesverksam ett par år är noga med att följa 
rutinhandboken för sin arbetsplats, men påpekar även upprepade gånger att det vore 
önskvärt med mer kunskap om bemötande samt hur hen ska agera i vissa 
avvägningssituationer. Det är tydligt att hen har viljan att arbeta med sitt bemötande, 
men att hen än så länge inte kunnat uppnå full förståelse och heller inte alltid kan ge det 
bästa bemötandet, på grund av att det saknas tillräckligt utrymme för kritiskt tänkande 
på arbetsplatsen. Det kan även vara så att det kritiska tänkandet växer med 
yrkeserfarenheten. 
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5.7 Går det att lära sig bemötande? 
 
Vi frågade sedan våra informanter om de tror att det går att lära sig bemötande, om 
bemötande är något som man kan bli bättre på. På denna fråga svarade samtliga att de 
tror det och gav olika exempel på hur detta skulle kunna ske. Gemensamt för alla 
informanter är att de framhåller vikten av att man tillsammans på arbetsplatsen 
kontinuerligt diskuterar och reflekterar kring bemötandefrågor. Bibliotekarie A har gått 
en kurs i bemötande, som hen tycker har gett bra insikter om bemötandefrågor. Annars 
tycker hen att kollegialt lärande, att studera och ta hjälp av varandra, är ett sätt att bli 
bättre på bemötande. Dock tror hen att en viss typ av fingertoppskänsla för bemötande 
kan vara svårinlärd. Informanten lyfter även fram att den sociala delen av 
bibliotekarieyrket är mycket större än vad hen från början tänkte sig.  
 

Jag tänker också att bibliotekarieyrket historiskt har attraherat folk som, att man inte tänker 
att man ska jobba med människor. Att man tänker att det är medierna man ska jobba med. 
Och det här med informationssökning och så, det är absolut jätteviktigt, men att en så 
väldigt stor del blir i alla fall på folkbibliotek [...] att ju en så himla stor del är bemötande 
(Bibliotekarie A).   

 
Bibliotekarie B tänker sig att regelbundna diskussioner med kollegor om lösningar på 
svåra situationer, kan ge verktyg för framtida konflikter. 
 

...det är klart att det blir liksom en reaktion hela tiden om man får tänka på det. Och ju mer 
man gör det desto oftare kommer det bli att man automatiskt går tillbaka till den inlärda 
biten. För att, står man där och har liksom en brain freeze så faller man ju tillbaka på det 
som ligger inövat (Bibliotekarie B). 

 
Bibliotekarie C tycker att hen har lärt sig “extremt mycket” om människor och 
bemötande sedan hen kom ut i arbetslivet. Informanten säger att det handlar om 
självinsikt, att vara medveten om hur man själv reagerar och varför man gör det. Hen 
menar att självkännedomen gör det enklare att sätta sig in i folks psykologi och tänka 
sig varför en person säger eller agerar på det ena eller andra sättet. Därutöver lyfter hen 
fram att yrkesskicklighet, ett självförtroende i yrkesrollen och i arbetssituationen är 
viktig för att kunna vara bra och bli bättre i bemötandesituationen. 
 
Även Bibliotekarie D anser att ett regelbundet och medvetet arbete kring 
bemötandefrågor är framgångsfaktorer för att kunna lära bemötande. Hen menar dock 
att det finns en gräns för ett sådant arbete, att till slut spelar personligheten in och säger 
att “även om man har alla verktygen så kanske det inte blir riktigt bra ändå”.   
 
Sundström (2008) frågar sig hur man skaffar sig kompetensen för att ge ett gott 
bemötande och hävdar att en del av det professionella bemötandet är förmågan att göra 
bedömningar. Hon menar även att etiska riktlinjer är bra hjälpmedel för att kunna göra 
bra bedömningar, men hänvisar till Hall (2001), som menar att ett problem är att våra 
normer16 ändras över tid och att på så sätt är bemötandekompetens ingen statisk 
kunskap, som man en gång lär sig och kan bära med sig. Hall pläderar för att man därför 
bör lära sig etiskt tänkande och bli medveten om när normer eller situationer förändras. 
Croona (2003) hävdar att det är skillnad på om man i sitt bemötande försöker att vara 
allmänt trevlig eller om man försöker att reglera en maktbalans. Hon menar vidare att 

                                                
16 Definieras som ”mönster varefter man i sitt handlande rättar sig” i Svenska Akademiens 
ordbok. 
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den uppfattning en person har om hur människan fungerar, styr denna persons 
uppfattning om vad bemötandekompetens är och påverkar därmed möjligheten att klara 
av olika bemötandesituationer. Sundström sammanfattar dessa tankegångar som att de 
praktiska kvalifikationer en bibliotekarie besitter, kombinerat med krav på reflektion 
och kritik, bildar själva bemötandekompetensen. När vi ser till vad våra informanter 
sammantaget säger om att kunna lära sig bemötande, tar de upp flera viktiga aspekter 
som anknyter till detta resonemang. Även Ullström (2005) är inne på liknande 
tankegångar när hon för fram vikten av samtal och reflektion som en grund i den 
enskilda bibliotekariens förmåga att hantera olika samtalssituationer. Hon menar att 
“samtalet är ett redskap som kan vara till stöd i reflektionen över det som händer i mötet 
med låntagaren” (s. 41). Bibliotekarierna kan då bygga upp olika slags repertoarer för 
när och hur de kan uttrycka sig på olika sätt och de kan då också lära sig att bemöta 
olika besökare på olika sätt.    
 
När det kommer till att lära sig bemötande framhåller alltså samtliga våra informanter 
bland annat vikten av att diskutera och reflektera tillsammans, vilket går i linje med de 
tankar som Sundström (2008) och Ullström (2005) för fram om etiska samtal och 
reflektioner. Att lyfta bibliotekariernas samtal till en kritisk nivå, där de tillsammans 
kan teoretisera kring olika begrepp och frågeställningar, tror vi är en viktig del i 
samband med kompetensutveckling. Som ett led i detta ges möjligheten att tillsammans 
med kollegorna välja ut de för verksamheten bästa prima facie-principerna att använda 
vid intuitivt tänkande. Vi anser att detta är någonting som krävs för att skapa en 
gemensam förståelse för vad ett gott bemötande är, och för att i slutänden få alla 
medarbetare att både vilja och kunna ge ett önskat bemötande.  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
I det här kapitlet besvarar vi uppsatsens syfte och frågeställningar och presenterar de 
slutsatser vi har kommit fram till. Vi reflekterar även över metodvalet och vårt 
teoretiska ramverk samt presenterar uppsatsens kunskapsanspråk och våra personliga 
reflektioner. Sist i detta kapitel ger vi förslag till vidare forskning.  
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och attityder till bemötande som 
uttrycks av ett antal bibliotekarier på folkbibliotek. När vi undersökte bibliotekariernas 
uttryckta tankar och attityder kring bemötande, intresserade vi oss främst för den etiska 
dimensionen av bemötandefrågan, där yrkesetik, riktlinjer och policydokument spelar 
en viktig roll. Vi ville även ta reda på om det finns andra faktorer som påverkar den 
enskilda bibliotekariens bemötande. Nedan presenterar vi studiens slutsatser och svarar 
därmed på uppsatsens frågeställningar. 
 
 
6.1.1 Vilka tankar om och attityder till bemötande uttrycks av de 
enskilda bibliotekarierna? 
 
De fyra informanternas definitioner av begreppet bemötande skiljer sig åt. Det beror på 
deras olika personligheter, inställningar och erfarenheter och därmed vad de lägger in i 
begreppet, men det beror även på vilket bibliotek de arbetar vid och vilka utmaningar 
just det biblioteket står inför. De intervjuade har en samstämmig bild om vad som 
kännetecknar ett gott bemötande. Att man ska vara vänlig, tillmötesgående, lyhörd och 
respektfull är något som samtliga nämner. När det kommer till vad som kännetecknar 
ett sämre bemötande lyfter informanterna fram exempel som otydlighet, otillgänglighet 
och fördomsfullhet. De påpekar även att inte anstränga sig för att förstå besökaren och 
dennas fråga, eller att använda sig av för många fackuttryck, kan skapa 
kommunikationsmissar som försämrar bemötandet. Det är tydligt att informanterna 
både förstår vad ett gott bemötande är och att de vill ge ett gott bemötande, men att det 
inte är lika klart alla gånger att de faktiskt kan ge det. När man inte kan ge ett gott 
bemötande beror det ofta på olika svårigheter såsom aggressiva eller hotfulla besökare, 
stress hos besökaren, stress och trötthet hos personalen, kommunikationsproblem av 
olika slag samt tekniska problem. För att hantera svåra situationer förs olika 
hanteringsstrategier fram; man ger lättare efter för besökarens önskemål, man blir kort i 
tonen, man gör bara det man måste eller blir övertydlig och ibland onödigt hård när det 
kommer till bibliotekets regler. Ytterligare faktorer som försvårar bemötandet anses 
vara när man som bibliotekarie inte bemöts med respekt, när besökarna är krävande och 
otrevliga eller har en nedlåtande ton. En gemensam upplevd svårighet i bemötandet är 
den stress som kan komma sig av att besökaren kräver något som bibliotekarierna inte 
riktigt kan ge. Informanterna vill vara besökaren till lags, men samtidigt säger kanske 
regelverket eller riktlinjerna något annat. Trygghet i arbetsgruppen, gemensamma regler 
och rutiner samt ständigt pågående diskussioner kring hur regler och rutiner används, är 
exempel på hur bibliotekarierna upplever att de kan eller skulle kunna få stöd i sitt 
bemötandearbete.  
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6.1.2 Vilken roll spelar riktlinjer och policydokument om 
bemötande för de enskilda bibliotekarierna och hur förhåller de 
sig till dessa? 
 
Samtliga informanter uttrycker, på olika vis, att det är grundläggande med gemensamma 
riktlinjer, regler och rutiner samt att det är viktigt att det finns en samstämmighet på 
arbetsplatsen kring hur man tillämpar dessa och hur man bemöter sina besökare. Våra 
informanter känner till de nationella yrkesetiska riktlinjer och rekommendationer, som 
utarbetats av DIK (2008) respektive av Svensk biblioteksförening (2002), men de 
hävdar att de främst förhåller sig till de lokala riktlinjer som är utarbetade för varje 
enskild verksamhet eller kommun. Ett antagande vi gör är att de lokala riktlinjerna 
förmodligen tangerar samma värderingar som ligger till grund för de yrkesetiska dito. 
Det lokala arbetet med etiska frågor och bemötande utgår, vad vi kan förstå, oftast från 
allmän etik och aspekter som respekt, jämlikhet, integritet och professionalitet. Enligt 
våra informanter är det dock inte vanligt förekommande att hela arbetsplatsen är en del 
av arbetet i att ta fram lokala riktlinjer, regler eller rutiner, snarare ligger ansvaret på 
ledning eller en speciell arbetsgrupp som utsetts att arbeta fram dessa. Utifrån framtagna 
förslag är det vanligt att resten av arbetsplatsen får ge sina synpunkter. Integritet, 
sekretess, respekt och jämlikhet är begrepp som våra informanter håller högt och som är 
återkommande i både DIK:s yrkesetiska riktlinjer samt i Svensk biblioteksförenings 
rekommendationer. Jämlikhetsbegreppet är det som våra informanter framhåller 
tydligast. Gemensamt för tre av informanterna är att de anser att man bemöter jämlikt 
om man bemöter olika, det vill säga efter besökarnas olika behov. Det är dock tydligt att 
förhållandet mellan jämlikhet och rättvisa, när det kommer till regler och behandling av 
olika låntagare, är ett problem som inte alltid har givna svar och som behöver 
diskuteras. Det är ofta här som moraliska avvägningar måste göras och känslan av att 
det finns en risk att göra fel är som störst. En tydlig slutsats vi kan dra är att riktlinjer 
och policydokument är viktiga för informanterna, men att egna omdömen är minst lika 
viktiga. De svårigheter och moraliska dilemman i bemötandesituationen som de 
enskilda bibliotekarierna måste hantera bör, enligt vår uppfattning och våra 
informanters synpunkter i saken, teoretiseras genom att etiska diskussioner och 
reflektioner förs gemensamt. De etiska riktlinjer som formulerats på en nationell nivå 
eller de riktlinjer som tagits fram av biblioteket lokalt, måste konkretiseras och 
levandegöras på arbetsplatsen genom ständiga diskussioner och revideringar. På så sätt 
kan den intuitiva praktiken och den mer reflekterande, kritiska nivån samspela. 
 
 
6.1.3 Finns det andra faktorer som påverkar den enskilda 
bibliotekariens bemötande, i så fall vilka? 
 
Informanterna beskriver olika slags kulturer och attityder som råder på deras olika 
arbetsplatser, faktorer som kan påverka deras enskilda bemötande. Ett positivt 
arbetsklimat, med trygga, uppmuntrande kollegor och ett starkt stöd av chefer, lyfts 
fram som faktorer som är positivt för bemötandet. Det är även tydligt att de 
bibliotekarier som har varit delaktiga i bemötandeprojekt av något slag, kan reflektera 
kring och praktiskt tillämpa de lärdomar de dragit därifrån, vilket är positivt i 
bemötandesituationen. Konflikter i arbetsgruppen och avsaknad av samstämmig syn 
kring regler, rutiner och uppdrag är sådant som har en negativ inverkan på bemötandet. 
En annan faktor som lyfts fram, som kan försämra bemötandet, är hur arbetet är 
organiserat; främst vad gäller arbetspassens längd i informationsdisken samt 
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fördelningen mellan yttre och inre tjänst. Informanterna tar upp trötthet och 
ouppmärksamhet i slutet av ett arbetspass eller att ta med sig inre arbetsuppgifter ut i 
disken, som konkreta exempel. Oavsett viljan och förståelsen för ett gott bemötande, har 
organiseringen av arbetet i dessa fall försvårat möjligheterna till att kunna ge ett gott 
bemötande. Slutsatsen är att det finns en mängd olika faktorer som påverkar den 
enskilda bibliotekariens bemötande. Gemensamt för dessa faktorer är att de ligger 
utanför själva individen, på en organisatorisk nivå. Oavsett vilken vilja till eller 
förståelse för bemötandefrågan den enskilda bibliotekarien har eller hur hen väljer att 
följa regler och riktlinjer, så finns andra faktorer på en nivå utanför eller ovanför 
individen. Det är här som det gemensamma, kritiska tänkandet måste appliceras, för att 
de enskilda individerna ska kunna tillägna sig de bästa redskapen i bemötandefrågan. 
 
 

6.2 Reflektioner kring metodval och teoretiskt ramverk 
 
Vi har identifierat ett antal faktorer som kan tänkas påverka tillförlitligheten i vårt 
empiriska material samt hur väl analysen av materialet har kunnat utföras. Nedan 
diskuterar vi dessa faktorer samt den effekt de kan tänkas ha haft på studiens 
tillförlitlighet. 
 
En första faktor är att tre av de fyra informanterna är uttalat specialintresserade av 
ämnet bemötande. Två av dem är en del av ledningsgruppen på sitt respektive bibliotek 
och har därigenom på olika sätt arbetat med bemötandefrågor på en organisationsnivå. 
Den tredje informanten har varit med och drivit ett bemötandeprojekt på sin arbetsplats. 
När vi sökte informanter, skickade vi till biblioteken ut en öppen förfrågan om 
deltagande. Vi tog då med i beräkningen att de som är mer intresserade, än den 
genomsnittlige bibliotekarien, av studiens ämnesområde, kommer att visa intresse. Vi är 
medvetna om att våra resultat hade kunnat se väsentligt annorlunda ut om vi hade 
använt oss av en annan urvalsmetod. Urvalet av informanter är således en faktor som 
kan ha påverkat tillförlitligheten på vårt empiriska material. 
 
Den andra faktorn, att vi båda är yrkesverksamma inom bibliotekssektorn, som 
bibliotekarie respektive biblioteksassistent, innebär att vi har en förförståelse av 
problematiken inom bemötandefrågan. Då våra informanter var informerade om detta 
faktum går det inte att komma ifrån att de kan ha blivit färgade av detta och därmed 
använt begrepp och en jargong som de kanske inte använt sig av i annat fall. Vi som 
intervjuare kan i vissa fall på ett omedvetet sätt ha bekräftat informanternas svar, vilket 
fått in dem på spår som de annars inte kommit in på. Denna faktor kan således ha en 
negativ inverkan på det empiriska materialets tillförlitlighet. Å andra sidan kan vår 
förförståelse ha en positiv inverkan när det gäller studiens fokus och formuleringen av 
intervjufrågor. 
 
Den tredje faktorn gäller hur väl analysen av vårt empiriska material har kunnat utföras. 
Studiens omfång begränsade oss, så vi valde därför ett teoretiskt ramverk med relativt få 
och enkla begrepp som kunde fånga upp den etiska dimensionen av bemötandefrågan. 
Hares teori om två nivåer av moraliskt tänkande och Halls begrepp om vad som krävs 
för att få till stånd ett gott bemötande kompletterar varandra. I den tidigare forskning vi 
har tagit del av under arbetets gång har vi identifierat andra teoretiska utgångspunkter 
som hade varit möjliga att använda på vårt empiriska material. Just när det kommer till 
bemötandefrågan kändes det dock som att dessa perspektiv redan var gjorda och att det 
var lämpligt att se på vårt material med andra teoretiska glasögon.  
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6.3 Uppsatsens kunskapsanspråk och personliga 
reflektioner 
 
Vår metodologiska ansats är kvalitativ, vilket gör att vi inte kan dra några generella 
slutsatser utifrån våra resultat. De slutsatser vi har dragit är avgränsade till att gälla våra 
fyra informanter; deras uttryckta tankar och attityder till bemötandefrågan samt den roll 
yrkesetiska riktlinjer, policydokument och andra faktorer spelar för deras bemötande. 
Sett till det faktum att den forskning som gjorts i frågan stämmer överens med våra 
informanters tankar, vågar vi oss dock på att påstå att mycket av det som uttrycks även 
kan vara giltigt för andra bibliotekarier på folkbibliotek. Även om våra slutsatser på 
intet sätt är nya eller banbrytande i forskningen om bemötande, etik och folkbibliotek, 
anser vi att vår studie är ett bidrag till att ge en ytterligare förståelse kring utmaningarna 
i bemötandeproblematiken. Rent personligt har det varit givande för oss att få lyssna 
till, resonera kring och fördjupa oss i ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat och som 
är en sådan väsentlig del av en bibliotekaries vardag. 
 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Baserat på de slutsatser vi kommit fram till i vår studie, ser vi att det finns ett antal 
frågor om bemötande på bibliotek som skulle passa för framtida studier. Vi har 
konstaterat att våra informanter, liksom många innan dem, betonar vikten av den 
gemensamma förståelsen för bemötande, samt att det som leder dit är diskussioner, 
teoretiserande kring både det praktiska arbetet och bibliotekariers gemensamma 
yrkesetik. Även hur arbetet är organiserat, samt hur klimatet är på arbetsplatsen, 
påverkar bibliotekariernas bemötande. Vi ser att det kollektiva och organisatoriska 
spelar stor roll i frågan. Det vore därför intressant att: 
  
- studera hur olika bibliotek arbetar för att ta fram eller revidera lokala riktlinjer. Vilka 
är med och fattar besluten? Hur förmedlas riktlinjerna till övrig personal? 
  
- göra en uppdaterad version av Britta-Lena Janssons (1996) studie, där man mer tar 
hänsyn till bemötandeaspekten. Detta för att titta närmare på om det till exempel finns 
någon gemensam ”bemötandestil” på olika arbetsplatser, eller vad som brister i 
bemötande på bibliotek. 
   
- göra en jämförande studie mellan olika generationer av bibliotekarier avseende synen 
på bemötande. Går skilda synsätt, attityder eller kompetenser att koppla till utbildning? 
Eller till en förändrad yrkesroll? 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1: E-postmeddelande till bibliotekschefer 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås, som den här terminen skriver 
kandidatuppsats. Temat för vår uppsats är bemötande på folkbibliotek. Vi vill intervjua 
ett antal bibliotekarier för att få kunskap om deras tankar om och attityder till 
bemötande gentemot sina besökare. Vi har vänt oss till sex olika bibliotek inom 
Stockholms län och vill intervjua en bibliotekarie på varje arbetsplats. Vi söker en 
bibliotekarie som arbetar mot vuxna och som är fast anställd. Intervjun kommer att ske 
vid ett tillfälle och beräknad tidsåtgång är ca en timme.  
 
Har du någon bibliotekarie på ditt bibliotek som kan tänkas vilja vara med i studien? 
Vidarebefordra då gärna detta. Ytterligare information om studien kommer att ges till 
varje deltagare. 
 
Vi hoppas att ni kan hjälpa oss med det här. Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Victoria Jonsson 
Hedda Svenblad 
Studerande på BHS 
 
Kontaktuppgifter: xxx 
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Bilaga 2: E-postmeddelande till informanter 
 
Hej,  
 
Vi heter Victoria Jonsson och Hedda Svenblad och läser biblioteks- och 
informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu skriver vi på vår 
kandidatuppsats och det är av den anledningen som vi tidigare kontaktade din 
arbetsplats via mail. 
Vår undersökning inom ämnet bemötande ska bygga på intervjuer med bibliotekarier på 
folkbibliotek och vi har tänkt oss följande frågeområden:  
 
• Vad betyder bemötande för dig?  
• Vad är bra respektive dåligt bemötande enligt dig?  
• Hur arbetar du/din arbetsplats med bemötandefrågor?  
• Hur förhåller du dig till riktlinjer och policydokument om bemötande på biblioteket?  
 
Vi är väldigt tacksamma över att du vill medverka i denna undersökning genom att låta 
oss intervjua dig. Intervjun kommer uppskattningsvis att ta ca 60 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. 
För tydlighetens skull vill vi meddela dig om att det är helt frivilligt att deltaga och att 
du kan avbryta medverkan när som helst under studiens gång. Vi vill även påpeka att ni 
kommer att vara helt anonyma, varken din arbetsplats eller ditt eget namn kommer att 
nämnas. Den information som framkommer används enbart för vårt forskningsändamål. 
 
Vi kommer till din arbetsplats vid intervjutillfället. Intervjun kommer att ske en torsdag 
eller fredag, någon gång under följande tider (meddela oss vilken timme under dagen 
som passar dig bäst):  
 
torsdag 22/10 mellan kl 9-17 
fredag 23/10 mellan kl 9-17 
torsdag 5/11mellan 9-17 
fredag 6/11 mellan 13-17 
torsdag 12/11 mellan 9-17 
fredag 13/11 mellan 9-17 
 
Hör av dig så snart du kan och bekräfta vilken tid som passar dig. Vi ser fram emot 
intervjun! 
 
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på: 
xxx 
 
Vänliga hälsningar 
Victoria Jonsson & Hedda Svenblad 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Frågeformulär 
 
Grundfakta 
Namn: 
Ålder: 
Arbetsplats: 
Tog bibliotekarieexamen år: 
Antal år i yrket: 
Antal år på arbetsplatsen: 
 
Inledning 
1. Hur definierar du ordet bemötande? 
 
2. Vad är ett bra bemötande enligt dig? (Hur kommer det till stånd?) 
 
3. Vad är ett sämre bemötande enligt dig? (I vilka situationer uppstår det? Har du 
upplevt det själv?) 
 
4. I vilken grad är bemötandefrågor viktigt för dig? 
 
5. Vad är svårast inom bemötande på biblioteket enligt dig? 
 
Bemötande på biblioteket 
6. Ses bemötandefrågor som något viktigt på din arbetsplats? 
 
7. Arbetar ni aktivt med bemötandefrågor på din arbetsplats? 
(Vidareutbildning? Föreläsningar?) 
 
8. Har ni någon bemötandepolicy på din arbetsplats? 
 
8a. Hur har den tagits fram? 
 
8b. Anser du att den efterlevs? 
 
8c. Hur följs den upp och arbetas med? 
 
9. Hur tycker du att man borde arbeta med bemötandefrågor på din arbetsplats? 
 
10. Anser du att det finns något gemensamt tänk kring bemötande på din arbetsplats (en 
kultur, en stämning, tradition)? 
 
Bibliotekariens enskilda bemötande 
11. Har du någon personlig bemötandestrategi som du arbetar efter? 
 
12. Anser du att du bemöter användarna lika? 
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13. Har du några “triggers”, alltså saker som får dig att gå igång, bli aggressiv eller 
känna dig liten och värdelös? 
 
14. Funderar/reflekterar du över aspekter såsom integritet, jämlikhet och sekretess i 
samband med bemötande? 
 
15. Tror du att det går att lära sig bemötande?  
 
16. Tycker du att man kan mäta bemötande på något sätt?  
 
17. Hur tycker du att ditt bemötande påverkas av biblioteksanvändarens beteende och 
personlighet?  
 
18. Känner du till och är bekant med DIK: yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier eller 
Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete? 
 
Övrigt/Avslutning 
Är det något du vill tillägga till det vi har pratat om? Något du vill fråga oss om? 
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Bilaga 4: DIK:s Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 

 
En bibliotekarie gör dagligen bedömningar som baseras på professionella och etiska 
överväganden. Etiska ställningstaganden kan sägas vara en förlängning av det 
professionella ansvar en yrkeskår har genom sin yrkesutövning, såväl gentemot 
allmänheten/kunderna som gentemot den egna verksamheten. I detta sammanhang är de 
yrkesetiska riktlinjerna ett viktigt stöd. Bibliotekarierna inom DIK för kontinuerligt en 
diskussion om professionalism, yrkesroll och yrkesetik. Följande yrkesetiska riktlinjer 
har antagits av DIK Bibliotekarieförbundet:   
 

• Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares 
behov, arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög 
kvalitet och lättillgängliga.   

• Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena.   
• Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt 

och jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad gäller 
personliga förhållanden och erhållen information, som lånat material.   

• Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till 
information, oavsett medium.   

• Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla samt 
utveckla sin yrkesskicklighet.   

• Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och deras 
professionella kompetens.   

• Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens 
mål. 
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Bilaga 5: Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och 
informationsarbete från 2002 
 
"FNs deklaration om mänskliga rättigheter understryker att alla "…har frihet att söka, 
mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel…"  
 
Enligt regeringsformen är "…varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad… 
informationsfrihet; frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga 
del av andras yttranden."  
 
Referensarbete är den professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få 
adekvat information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större 
utbyte av bibliotekets resurser än vad han/hon skulle fått på egen hand.  
(fritt översatt från Denis Grogan / Practical reference work, London, 1979)  
 
En referensfråga är en informationskontakt som omfattar kunskap, användning, 
rekommendationer, tolkning eller instruktioner mellan någon i personalen och 
användaren om hur man använder en eller flera informationskällor. Referensfrågan 
kan ställas personligen eller via telefon, post, fax eller elektroniska media såsom e-post, 
ICQ, chatt mm.  
(Information and documentation - International library statistics ISO 2789:2001E / 
Handbok i utvärdering. Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och 
statistik)  
 
Referensarbete förutsätter att biblioteket har  
 
• bibliotekarier för uppgiften att bistå vid användandet av bibliotekets medier och vid    
  förmedling av information och litteratur som måste sökas utanför det egna biblioteket  
• resurser för fortlöpande utbildning för att upprätthålla och utveckla bibliotekariernas  
  yrkeskunskap bl a på informationsteknologins område  
• aktuella, allsidigt valda och lättillgängliga mediesamlingar  
• tillgång till adekvata hjälpmedel för informationssökning och informationsförmedling,  
   även på distans  
• hjälpmedel för att ge handikappade likvärdig service  
• samarbete med andra bibliotek liksom med övriga institutioner och organisationer för  
  förmedling av information och litteratur  
• resurser och tydlig policy för hantering av frågor via olika medier  
 
I referenstjänsten ska bibliotekarien  
 
• eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall  
• behandla alla informationssökare med omdöme och respekt  
• skydda den enskildes rätt till sekretess  
• i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av respekten  
   för frågarens integritet  
• visa respekt mot kollegor och ha en gemensam policy gentemot besökarna  
• beakta alla tänkbara informationskällor oavsett medium  
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• på ett pedagogiskt sätt lära ut informationssökning samt verka för ett kritiskt  
  förhållningssätt till information  
 
Mötet  
Den första kontakten mellan bibliotekarien och besökaren är viktig för att skapa ett 
förtroendefullt kommunikationsklimat.  
 
Bibliotekarien bör tänka på att  
 
• snabbt visa personen uppmärksamhet och inte se upptagen ut  
• etablera ögonkontakt  
• uppträda vänligt  
• visa att man sett personer som väntar på tur men koncentrera sig på den som just nu  
   behöver hjälp  
• inte försvinna ur personens åsyn utan att förklara varför  
 
Intresse  
För att förtroendet ska behållas mellan bibliotekarien och besökaren bör odelad 
koncentration och intresse ges till den person man för tillfället ägnar sig åt.  
 
Bibliotekarien bör tänka på att  
 
• lyssna förutsättningslöst  
• behålla ögonkontakten  
• inte tappa koncentrationen eller börja syssla med andra saker  
 
Referensdialog  
Dialogen är hjärtat i referenssituationen och ställer stora krav på bibliotekarien. För att 
bibehålla god kommunikation ska bibliotekarien lyssna aktivt och ställa öppna frågor. 
  
Bibliotekarien bör tänka på att  
 
• ge besökaren tid att redogöra för hela sin frågeställning  
• bekräfta att man uppfattat frågan rätt till exempel genom att nicka eller inflika korta  
   kommentarer  
• uppmuntra personen att utveckla frågan närmare och fastställa informationsbehovets  
   omfattning och karaktär genom att fråga t ex "har du redan hittat något material   
   själv?"; "är du ute efter dagsaktuellt material och/eller äldre källor?"; "vill du ha   
   siffror och statistik?" etc  
• ta reda på hur snabbt informationen behövs  
• undvika yrkesjargong och använda terminologi som personen förstår  
• använda lämpligt röstläge  
 
Sökprocessen  
Effektiv sökning innebär att bibliotekarien i samarbete med användaren upprättar en 
sökstrategi och följer en anpassad metod.  
 
Bibliotekarien bör tänka på att  
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• välja relevanta källor  
• förklara sökprocessens gång för användaren och visa hur han/hon kan gå vidare själv 
• vid behov fråga kollegor om hjälp  
• välja lämpliga sökord   
• i samråd med användaren begränsa frågan, exempelvis till publikationstyp, språk,  
  utgivningsår etc.  
• vara uppmärksam på eventuella stavfel och faktafel  
 
Uppföljning  
Det är viktigt att ta reda på om personen fått tillfredsställande svar och är nöjd med 
bibliotekets service.  
 
Bibliotekarien bör tänka på att  
 
• fråga om personen är nöjd med svaret  
• uppmuntra personen att återkomma om han/hon behöver mer hjälp  
• erbjuda hjälp genom att hänvisa till annat bibliotek, annan institution eller sakkunnig  
   som kan bidra med ytterligare information  
 
Digital referensservice/Elektronisk referenstjänst  
Innebär att bibliotekarien får frågor och lämnar svar via e-post, webbplats eller chatt. 
Det är viktigt att för denna tjänst upprätta en tydlig policy som bland annat beskriver 
målgrupp och svarstid  
 
Särskilt e-post/webbplats  
 
Bibliotekarien bör tänka på att  
 
• ange källan för informationen  
• granska rekommenderade länkar med tanke på auktoritet, trovärdighet och aktualitet  
• vara medveten om upphovsrätten och inte skicka elektronisk fulltext utan tillåtelse  
 
Särskilt chatt  
 
Bibliotekarien bör tänka på att  
 
• omedelbart visa att användaren är sedd genom en hälsningsfras  
• uttrycka sig koncist  
• ha tålamod att vänta ut frågor och svar  
• inte tystna/försvinna utan att återkommande be användaren vänta och tala om vad som  
   sker  
• vid "pushning" av länkar alltid förvarna och förklara vad som kommer att ske  
• använda automatiska svar sparsamt  
• inte avsluta samtalet utan ömsesidig överenskommelse 
 
 
 

 


