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Abstract 
 
The aim of this thesis is to found out about what is a good treatment in the 
university library and what librarians can do to make the user happy. The study 
focused on the meeting between the doctoral student’s and the library staff, about 
how the doctoral student’s wanted to be treated. The study was carried out thorough 
a series of four qualitative interviews with doctoral student’s. The result I analyzed 
from the qualitative interviewers with theories. The result of this study showed that 
often appreciated by the user of librarians are friendly, smiles, have eye contact 
during the meeting and show that they are really interested in helping the user and 
have patience. As a result, I worked out my own model on the parts that some of 
them I thought were important regarding a correct user response. Then in the 
analysis I explain the parts in more detail. 
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1  Inledning 
 

Den här uppsatsen behandlar vad som är ett gott bemötande i 
universitetsbiblioteket och vad bibliotekarierna kan göra för att göra användaren 
nöjd. Fokusen i uppsatsen är att ta reda på hur användaren vill att 
bibliotekspersonalen ska bemöta användaren under ett referenssamtal på ett bra 
sätt.  

Att arbeta som bibliotekarie innebär att ställa i möte med människor av alla slag 
och krävs att man har god social och arbetsförmåga. 
Bibliotekarieyrket förändras ständigt, biblioteken har gått från att vara en plats för 
att bevara samlingar till att bli en öppen mötesplats. Med detta så har även 
bibliotekarierna genomgått en förändring från att hantera samlingarna till att bidra 
med kunskapsförmedling, idag läggs fokus på bemötandet och upplevelser av 
bibliotekets besökare. 
Bemötandet är en viktig del inom biblioteksservicen. Förenkla på riktigt (2018)  
är en blogg som Länsstyrelserna i Samverkan skriver om bemötande, och det för 
att förenkla för organisationer och företag när man arbetar med bemötande och de 
nämner även vikten av att ha ett kundperspektiv. I sitt inlägg har de gjort listor 
med konkreta punkter när man pratar om vad gott bemötande är och vad det 
innebär. Några av dessa punkter är: 

! Ett gott bemötande kan vara att vara vänlig, professionell och  
korrekt, 

! Att kunna möta och hjälpa kunden på ett personligt sätt samt att ta 
personen och dennes problem på allvar,  

! Ge korrekta svar, ge bra råd och vägledning, 
!  I bemötandet bör man också vara lyhörd inför användarens behov,  
! vara empatiskt, visa respekt, allt fokus på kunden samt gärna ha lite 

humor. 

Att arbeta som bibliotekarie förväntas att alltid vara beredd för att hjälpa till 
exempelvis med att hjälpa användarna att få tillgång till den information de 
behöver, förklara eller lära ut. Dessa som kommer in i många fall kommer till 
biblioteket för att få hjälp med olika slags problem. 
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Jag valde detta ämne eftersom jag tyckte att det skulle vara intressant att 
undersöka och få kunskap ur användarnas perspektiv hur bibliotekarierna bemöter 
en användare under referenssamtalet för att på bästa sätt kunna komma fram till 
användarens exakta informationsbehov, ge denne en god service och därmed få 
den användaren till att vilja komma tillbaka till biblioteket och be om hjälp.  

 

 

1.1  Bakgrund 
 

Hur beskriver man om vad som utmärker en bibliotekarie? 

Sedan 60-talet har man fört diskussioner kring bibliotekariernas yrkesroll och 
professionen. På många sätt är det svårt att få en bild för vilken roll 
bibliotekarierna har och vad det innebär. Kåring Wagman (2008) biblioteks-
föreningens utredare har skrivit en forskningsöversikt för bibliotekarien och 
professionen, där hon har främst koncentrerat i svensk forskning. I sin forskning 
har hon kommit fram att i yrkets kärna ingår att bibliotekarierna är 
informationsspecialister och har sakkunskap och den förmågan att kunna 
strukturera information och förmedla kultur. Bibliotekarierna ska även kunna 
bemöta och erbjuda professionellt service. Jag kan tycka att det stämmer bra i 
bibliotekslagen med vad som är bibliotekens uppdrag och dess personal enligt 
paragraf är bibliotekens uppdrag i Bibliotekslagen (2013:801): 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla. 

I de offentliga verksamheterna kan dagens användare/kunder ställa krav och ha 
rättigheter, de har stora förväntningar och accepterar inte inkorrekt bemötande. 
Maggie Leonicio (2001) bibliotekarie i USA, skriver att en användare först av allt 
vill att bibliotekarien skall kunna finna en lösning på hens problem. Därefter vill 
användarna också känna sig nöjda med mötet med bibliotekarier och det hjälp de 
fått.  Det är bibliotekariens attityd som påverkar användarens syn på bibliotekets 
service. 
Thordarson skriver att: 

”bemötandet kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt”   
(Thordarson, 2014 s.7).  
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Oavsett om dina kunder är trevliga eller otrevliga så är den anställdes ansvar att 
uppträda professionellt och att vara ansvariga för att kommunikationen ska 
fungera. Som en professionell anställd ska du bete dig hyggligt även om du inte 
bemöts på samma sätt (Thordarson, 2014).  En bibliotekaries arbetsuppgifter är 
mycket varierande, och det kan vara svårt att veta hur man ska agera och bete sig 
vid bemötande samt hjälpa och vara ett stöd i dessa olika tjänster på bästa sätt.  

 
1.2 Problemformulering 
 

Doktorander är en användargrupp som har stora informationsbehov och är i behov 
av biblioteket. En användare kan bli missnöjd i sitt möte med bibliotekarien även 
om informationsbehovet tillfredsställts. Detta hela kan bero på hur denne 
användaren har blivit bemött. Hur nöjd användaren är med sitt möte har definitivt 
stor betydelse bibliotekariens attityder, egenskaper, kroppsspråk och agerande.  
En mycket viktig orsak till problemsituationerna är att det kan vara att 
bibliotekarien inte har förstått användarens informationsbehov och inte blir bemöt 
som man hade förväntats. Idag utför bibliotekarierna uppgifter som ska kräva att 
de kan bemöta, hantera och hjälpa olika individer att ta till sig information. Så hur 
kan dessa problem bemötas av en bibliotekarie?  

Som tidigare nämnt så förväntas att bibliotekarierna alltid ska hjälpa till med olika 
slags problem och samtidigt ge bra service. Jag vill undersöka de tankar, känslor, 
handlingar och vanor som finns hos de användare som drar mycket nytta av 
bibliotekarietjänsten. Genom att studera hur användarna upplever mötet, varför de 
upplever det på ett visst sätt och vad deras reflektioner och känslor kring 
bemötandet är vill jag bilda mig en djupare förståelse för användarnas syn på 
bemötande. 

 

 
1.3  Syfte  
Syftet med denna undersökning är att, genom intervjuer med 
biblioteksanvändarna vid Linköpings universitetsbibliotek, få kunskap om hur 
användarna upplever bibliotekariernas bemötande. Vad som får 
biblioteksanvändarna att bli nöjda i mötet med bibliotekarierna. Uppsatsen ska 
bidra till ökad kunskap om olika perspektiv på bemötande och även bidra till vilka 
konsekvenser det kan ha för biblioteksverksamheten. 
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1.4  Frågeställningar 

• Hur uppfattar doktorander på bemötande? 
• Vilka egenskaper och attityder är lämpliga hos bibliotekarien? 
• På vilka sätt kan universitetsbibliotekarier bemötta användarna för att dem 

ska känna sig tillfredsställda? 
 

 
 

1.5  Avgränsningar 

Denna uppsats berör doktorander och Universitetsbiblioteket i Linköping. Studien 
fokuserar på mötet mellan doktorander och bibliotekarier vilket riktar sig in på 
upplevelsen av bemötande.  

 
1.6 Definition av begrepp 

 
1.6.1 Bemötande 

I denna uppsats syftar bemötande till att beskriva mötet med andra människor 
inom det professionella fältet. Thordarson skriver att begreppet betyder att 
uppträda mot, bete sig, svara på, svara an. Det handlar om hur man beter sig och 
hur man uppför sig mot andra samt även ha förmågan om att kunna komma 
överens med olika typer av människor (Thordarson, 2014). 

 

1.6.2 Kompetens 

Kompetens i denna uppsats syftar till att beskriva den yrkesmässiga skickligheten 
och kunnandet inom en profession. Kompetensen är en grund till gott bemötande 
(Ohlsson, 2007). 
 
 
 
1.6.3 Bibliotekarier 
 
Med bibliotekarier avser jag universitetsbibliotekarier. 
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1.6.4 Användare/biblioteksanvändare 
 
Jag har valt att benämna de som blir bemötta av bibliotekspersonalen för 
biblioteksanvändare, användare, besökare och kunder. 
 
 
 

2  Tidigare forskning 
 
När jag sökt tidigare forskning om bemötande på bibliotek har jag noterat att det 
finns ett begränsat utbud. Och att ofta ingår bemötande i artiklar och böcker som 
handlar om referenssituationen. Sundström skriver att begreppet bemötande 
förkommer ofta inom biblioteksvärlden och enligt henne delas begreppet upp i tre 
kategorier, dessa är bemötande generellt, bemötande av särskilda grupper och i 
samband med referenssamtal (Sundström, 2008 s. 21). 

 
2.1 Bemötande på Bibliotek 
 
Sundström (2008) skriver att det är främst i referenssamtal och kring den 
situationen som biblioteken arbetar med bemötande eftersom det är där oftast 
mötet mellan bibliotekarie och användare äger rum. Hon skriver att bemötande är 
den viktigaste faktorn för tjänster av olika slag för god kvalité (Sundström, 2008 
s.12). Vad är det som är ett gott bemötande på bibliotek? Sundström skriver att 
exempelvis när kunderna önskar tillgänglighet, vänlighet, hjälpsamhet och 
kunnighet. Hon skriver också att det handlar om att ge samma bemötande till alla 
som kommer in och det oavsett servicesammanhang. Ett dåligt bemötande kan 
vara att dessa goda egenskaper saknas eller består av det motsatta av ett gott 
bemötande (Sundström, 2008, s. 64 f.). Enlig Sundström (2008) för att kunna ge 
ett gott bemötande och göra det på ett bra och professionellt sätt och även kunna 
veta vilka regler som gäller och vad som gäller för den yrkesrollen i olika 
situationer, behövs kunskapsgrunder samt praktiska övningar.  Med det menar hon 
att anställda som arbetar gentemot kunder ska få möjlighet att förbättra sin 
kompetens att bemöta kunder allt eftersom kundunderlaget förändras. (Sundström, 
2008)  

Sundström (2008) skriver att det finns olika metoder för att mäta bemötande som 
bl. a. dokumentanalyser, enkätundersökningar, kvalitativa metoder, observationer 
och mystery shopping. Kvalitativa metoder används när man vill fånga upp 
människors upplevelse exempelvis i en viss fråga. Denna metod är mest lämplig 
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med få involverade och används för internt bruk och inte för att ge några 
standardiserade svar (Sundström, 2008 s 59 ff.). 

Mendelsohn (1997) har genom en kvalitativ undersökning undersökt kvalité på 
mötet mellan användaren och bibliotekarien i en referenssituation som utgår från 
både användaren och bibliotekariens perspektiv (s. 4). Hon påstår att kvalitén 
bedöms när deltagarnas åsikter undersöks. Författaren menar att god kvalité är när 
både användaren och bibliotekspersonalen finner fungerande partnerskap och som 
innebär att de har förståelse för varandra.  

För att ta reda på hur nöjda ens kunder är skriver Thordarson (2014), att de flesta 
organisationer och verksamheter regelbundet genomför undersökningar i form av 
medarbetarenkäter eller kundundersökningar.  
År 2004 skriver Thordarson att det gjordes en undersökning på två statliga 
myndigheter där de frågade personer i olika kön, åldrar och etniciteter hur de såg 
på de två myndigheternas inställning till sina kunder. Resultatet från 
kundundersökningen visade att de anställda kunde delas in i tre grupper utifrån 
deras attityd till sina kunder.  
 
De tre grupperna delades i: 

! Regelföljaren,  
! Granskaren och 
! Pedagogen 

Dessa tre attityder är de som påverkar verksamhetens förtroende. 
Regelföljaren som ofta följer reglerna och agerar opersonlig, formell och 
reserverad. Det kan ge konsekvenser då kunden känner sig obekväm och inte 
vågar ställa frågor.  
Granskaren litar inte på kunden och bemöter denne som okunnig. Detta kan 
påverka då kunden känner sig rädd, överkörd och maktlös i kontakt med 
granskaren.  
Pedagogen agerar förstående, empatiskt och har välkomnade attityd.  Detta 
påverkar att kunden känner sig respekterad och känner sig trygg. Denna attityd 
gör att kunden öppnar sig och blir/är mottaglig för att ta in information. Denna 
attityd ger en positiv inverkan på förtroendet för myndigheten. ( 
Dessa resultat kan appliceras även på biblioteken, då det är en verksamhet med 
många olika sorters besökare som kommer till biblioteket av anledningen att de 
behöver hjälp och behöver ett bra bemötande för att känna sig välkomna och 
trygga. 
Ett annat exempel på undersökning som visar hur man kan ta reda på hur 
användarna blir bemöta och känner sig efter ett möte är undersökningen av 
Dewdney och Ross (1994) undersöker under september 1992 till april 1993 77 
universitetsstudenter i biblioteks- och informationsvetenskap i USA.  
Undersökningen gjordes med syfte så att studenterna skulle få känna på hur det är 
att vara en användare av biblioteket. Efter det fick de sammanställa en rapport där 
de skulle få berätta om hur första mötet gick. De skulle även berätta vad de var 
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missnöjda med och nöjda med och om de skulle vilja gå tillbaka till samma 
bibliotekarie utifrån det bemötande. 
Det studenterna nämnde var användning av välkomnande fysiskt språk och det 
genom ögonkontakt, att le och nicka som betydelsefullt.  Och de användare, som 
var missnöjda med bibliotekariens hjälp som de hade sökt, nämnde frånvaron av 
ögonkontakt och ett glatt leende, vilket de tolkade att personalen inte var 
intresserad av dem eller själva frågan. Dewdney & Ross avslutade rapporten med 
att efterlysa mer välkommande kroppsspråk från bibliotekariens sida så att 
användaren känner sig välkommen till att ställa frågor till dem (Dewdney & Ross, 
1994a, s. 224f.). 
 
Sundaram & Webster (2000) skriver om kunden upplevelse i möte med andra 
människor, de skriver att en stor del handlar om icke- verbal kommunikation. 
Icke- verbal kommunikation handlar om signaler som människor sänder i olika 
sociala situationer. Det innebär att man sänder ordlösa meddelande som 
exempelvis genom ögonkontakt, leende, kroppsspråk. 
Blaise Cronin rådgivare och Irene Martin psykolog delar tips i artikeln Social 
skills training in librarianship (1983) om sociala färdigheter och vad det sociala 
inkluderar.  
Till kroppsspråk om vad som är viktigt att tänka på vid ett bemötande är: 
 

! Fysisk närvaro- att man har vårdad hygien och klädsel. 
! Rak kroppshållning- visar på att man har bra självförtroende. 
! Kroppsrörelse och gester- Händer, armar och axlars rörelser kan vara 

välkomnande eller oartigt. 
! Ansiktsuttryck- leenden avslöjar en persons riktiga känslor. 
! Ögonkontakt- gör att det visar tecken på intresse och brist på ögonkontakt 

visar ointresse och känner sig till besvär. (Cronin & Martin, 1983, s. 110ff.). 
 
Cronin & Martin resonerar och föreslår träning i sociala färdigheter för 
bibliotekarier och det för att få dem att fungera bättre socialt och även få bättre 
relationer med användarna. Dem konstaterar också att oavsett om dessa människor 
i sociala situationer är säkra eller inte på det uppvisade kroppsspråkets betydelse 
påverkas mottagaren ändå på grund av vad de upplevd. 
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3  Teori 
Den teoretiska referensramen kommer jag att inleda med att beskriva begreppet 
bemötande och vad ett gott bemötande är, för att sedan gå in på tidigare forskning 
som visar hur bibliotekspersonalen ska agera mot sina biblioteksbesökare. Vidare 
kommer teorin ta upp hur leenden uppfattas av kunden och vilka egenskaper som 
är lämpliga hos personalen. Slutligen behandlas icke-verbal kommunikation, vad 
det innebär i besökarbemötandet och hur signaler och uttryck tolkas. 

 
3.1  Bemötande 

 
Service innefattar det personalen erbjuder besökaren, som är till form av stöd i 
biblioteket. Hur personalen uppträder i bibliotek och det stöd som personalen 
erbjuder påverkar hur servicen upplevs av besökarna. Begreppet bemötande 
innebär hur man beter sig mot andra och om förmågan om att kunna komma 
överens med olika typer av människor (Thordarson, 2014). En gyllen regel vid 
bemötandet är att ”du ska bemöta andra som du själv vill bli bemött” (Thordarson, 
2014, s. 58), samt att du ”behandlar andra som du själv vill bli behandlad” 
(Gustavsson, 1997, s. 16). 

Kommunikation och bemöta människor är en del av bibliotekariers vardag.  För 
att kunna göra det på ett bra och professionellt sätt behövs grundkunskaper och 
möjlighet till praktiska övningar. Beteendevetaren Thordarson (2014), gör en 
jämförelse mellan att bli pilot och att bemöta på ett professionellt sätt. Hon skriver 
att bli pilot måste den som ska flyga först börja med att lära sig flyga i en 
simulator med handledare bredvid. På samma sätt borde de anställda som arbetar 
med att ta emot kunder får möjlighet till att bli bättre och utvecklas i sin 
kompetens till att bemöta kunder. 

 

3.1.1  Korrekt bemötande 
 
Bibliotekarie är ett yrke som innebär att man möter många olika människor varje 
dag. Att ha kunskaper för att kunna väl bemöta är en kompetens som är 
grundläggande för att kunna utföra arbetet på ett sätt som tillgodoser användarnas 
förväntningar.  

Hur ett bemötande upplevs är oftast väldigt individuellt, och det är därför väldigt 
viktigt att kunna läsa av kunden och dennes behov för att sedan kunna anpassa sitt 
bemötande. Esaiasson (2007) nämner två komponenter när det gäller vad ett 
korrekt bemötande är. Båda komponenterna är en noggrann ärendehantering och 
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respektfullt uppträdande (Esaiasson, 2007 i Thordarson, 2014).  Thordarson 
skriver att ett korrekt bemötande är när kunden har blivit bemött med respekt och 
känner sig nöjd med det denne har fått och hur denne har fått det (Thordarson, 
2014). 

 
3.2   Kontakt med användaren 

3.2.1  Leende 
 

”Den första kontakten mellan bibliotekarien och besökaren är viktig för att skapa 
ett förtroendefullt kommunikationsklimat”  
(Sundström, 2008 s. 22) 
 

Cronin och Martin (2001) diskuterar sociala färdigheter. Till kroppsspråk om vad som 
är viktigt att tänka på vid ett bemötande, inkluderas: 
 

! Ansiktsuttryck- leenden avslöjar en persons riktiga känslor. 
! Ögonkontakt- gör att det visar tecken på intresse. (Cronin & Martin, 2001) 

 
Enligt Sundaram & Webster ögonkontakt tillsammans med leende uppfattas 
inbjudande välkomnande och vänlighet. Det är viktigt att starta ett möte och en 
konversation med ett leende och att avsluta med ett leende. Att avsluta det med ett 
leende är minst lika viktigt då människor oftast minns det som det senaste de var 
med om (Sundaram & Webster, 2000). 
Att le i samband med möte med andra människor skapar en känsla av värme och 
vänlighet, samt att sedan ha ögonkontakt betyder att personalen verkligen är 
intresserad av den kunden eller konversationen.  
Även Dewdney & Ross konstaterar i sin undersökning att de användare, som hade 
sökt hjälp och var missnöjda nämnde frånvaron av ögonkontakt och ett glatt 
leende, vilket studenterna tolkade som om personalen inte var intresserad av 
frågan eller själva dem. (Dewdney & Ross, 1994). 

Personalens beteende är den som påverkar kundernas uppfattningar och 
servicekvaliteten på hur de hälsar och hur artiga de är mot kunden, (Elizur, 1987 i 
Sundaram & Webster, 2000). 
 
 
3.3   Kunskap 
 
Vad som praktiskt utgör ett gott bemötande är att personalen har 
kunskap/kompetens för att på ett så bra sätt som möjligt kunna utföra sitt arbete. 
För att kunna kommunicera med användaren krävs att personalen har den kunskap 
och intresse för att utföra uppgiften (Sundström, 2008).  
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Utvecklingsledaren Sundström (2008) sammanställer tre betydelsefulla faktorer 
som nämns i en rapportundersökning från Växjö UB om vad som är ett gott 
bemötande: Personalens tillgänglighet och tid, personalens agerande och attityd, 
att personalen har sakkunskaper och kompetens (s. 66). 
 
 
 
3.4   Användarnas förväntningar 
 
Thordarson(2014) skriver att i de offentliga verksamheterna har kunderna stora 
förväntningar på den anställde och ställer höga krav. Utvecklingsledaren 
Sundström (2008) på regionbibliotek Stockholm skriver att numera handlar det 
om tvåvägskommunikation och att leva upp till användarnas förväntningar, inte 
bara för att göra användarna glada utan att biblioteket som verksamhet blir bättre 
och att alla tjänar på det. När det gäller användarnas synpunkter så ska biblioteket 
självklart ta hand om och använda de till att bli bättre som bibliotek.  Hon nämner 
att viktigaste faktorn för god kvalité är bemötandet. Om kunden har högre eller 
andra förväntningar på tjänsten än precis vad tjänsten innebär betyder att 
kvaliteten är dålig. Och på liknande sätt om kunden blir positiv överraskad 
innebär god tjänstekvalité.  

 

3.5  Icke- verbal kommunikation 
 
Næssén (1994) skriver att den icke-verbala kommunikationen handlar om det som 
sker utöver de orden som förmedlas. När det gäller den icke-verbala 
kommunikationen kroppsspråket är den viktigaste delen. Genom kroppsspråket 
förmedlar människan mycket uttryck och information. Kroppsspråket handlar om 
vilken hållning en människa har, men även om leende och ögonkontakt. Att ge 
kunden ett leende och ögonkontakt leder till att kunden känner mer godhet i 
besöket. (Næssén, 1994). Forskning visar att det är den icke-verbala 
kommunikationen som påverkar människan mest. När personalen ler mot alla 
besökare som går in i biblioteket tyder det på glädje och engagemang. Ett leende 
ökar glädjen hos mottagaren och forskning visar att detta har många positiva 
effekter såsom ökad servicekvalitet, nöjdare besökare och ökat förtroende. 
Leenden, ögonkontakt och ett hej kan hjälpa till att få besökarna att uppleva en 
ökad positiv stämning. En besökare som får ögonkontakt med 
bibliotekspersonalen i biblioteket får ökad positiv inställning till exempelvis 
bibliotekspersonalen. Ögonkontakt ger ett ökat förtroende för motparten. När en 
besökare får ögonkontakt från bibliotekspersonalen uppfattas bibliotekspersonalen 
som kunnig och säker på sin sak. 
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4 Metod 
 
I detta avsnitt redogör jag den metod jag använt mig av för min datainsamling 
samt hur jag har genomfört de kvalitativa intervjuerna.  

 
4 .2 Kvalitativa intervjuer 
 
För att undersöka användarnas syn på bemötandet har jag gjort kvalitativa 
intervjuer med doktorander på Linköpings universitet med inriktning på mötet 
mellan användaren och bibliotekarier, om hur användaren vill att det mötet ska gå 
till. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att Kvalitativa intervjuer rör frågor 
framför allt kring människors upplevelser av olika saker eller deras syn på 
verkligheten för de beskriver, förklarar eller tolkar det.  Det var just människors 
perspektiv och deras erfarenheter som var relevanta för just denna studie, då 
synnerligen en del av studiens centrala begrepp utgick på hur individen beskrev 
det. 

I en kvalitativ intervju behöver inte frågorna följas i rätt ordning utan det finns en 
stor frihet att låta samtalet röra sig fritt och i olika riktningar beroende på 
informantens svar (Bryman 2008, s. 413).  

Intervjuer är ett fantastiskt verktyg och det eftersom på kort tid kan få möjligheten 
av att få höra människors reflektioner ur deras synvinkel. Man kan få reda på hur 
de använder vardagliga ting i just sin egen vardag eller hur de upplever någonting 
och vilka erfarenheter det har medfört.  

 
”En intervju har möjlighet att samla in något av den intervjuades språkbruk, 
normer, emotioner och inte minst det som tas för givet” (Ahrne & Svensson, 2011, 
s.56). 

 

Jag inledde intervjuerna med några korta bakgrundsfrågor och rörde mig sedan 
vidare mot frågor om upplevelsen och bemötandet. 

Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse för hur den sociala 
verkligheten upplevs, och denna metod anser jag att det passar väl in med syftet 
för min uppsats. 
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4. 3 Genomförande 

För att få svar på vad användarna uppskattar i bemötandet med bibliotekarierna 
genomfördes intervjuer.  Vad gäller genomförandet av intervjuarna så kontaktades 
doktoranderna via mail där de fick en presentation av vad uppsatsens syfte är, vad 
som gällde kring intervjun samt bad de som var intresserad att återkomma med 
svar.  Intervjuarna genomfördes enskild med informanterna. Mailet skickades två 
veckor i förväg till totalt 7 institutioner på Linköpings universitet och till 7 andra 
personer med svarrespons av 5.  
Institutionerna valdes slumpvis på universitetshemsidan och samt med hjälp av 
tidigare kontakter på Linköpings universitetbiliotek delades mitt brev till de 
doktorander som mina kontakter kände till.  
I slutet av uppsatsen finns detta mail bifogat som bilaga 1. Efter det bokades in 
intervjuer som skedde under ca fyra veckors period med jämna mellanrum. 
Intervjuerna skedde på plats på de två universitetsbiblioteken i Linköping.  
Varje intervju flöt på bra och varade i ungefär 35-45 min. Innan vi startade 
intervjun blev informanten mer noggrant informerad om syftet med intervjun samt 
sina rättigheter som informant. Detta var mer för att ta reda på om det var något 
som kändes obekvämt samt få så kallad informerat samtycke se bilaga 3 att de vet 
vad som gällde (Kvale & Brinkemann 2014 s. 107). 

Alla intervjuer spelades in med mobiltelefon för att sedan kunna transkribera i 
efterhand. Informanternas namn byttes ut till Lily, Olivia, Isabella och Bruno i 
transkriberingen. Alla intervjupersonernas transkribering är skriven i fyra 
dokument, där jag har fångat upp intervjuarnas reflektioner och förhållningsätt till 
bibliotekariernas bemötande och svaren är direkt citerade i transkriberingen.  

Alla informanter fick samma frågor av samma intervjuguide se bilaga 2, men 
under intervjuerna har jag hoppat mellan frågorna vilket gjort det enklare att ta del 
av deras tankar på olika ställen i intervjun. Alla intervjuarna kändes som ett 
vanligt samtal.  

Jag har läst noggrant igenom alla mina intervjusvar och försökt hitta gemen-
samma teman, vilket som visade sig att respondenterna använde sig ofta av 
samma slags begrepp.   
 

 

5 Resultat 
 

Olika människor har ofta olika uppfattningar om saker och ting. I min 
undersökning har samtliga respondenter: Lily, Olivia, Isabella och Bruno studerat 
på olika inriktningar och mött olika bibliotekarier och bibliotekspersonal och även 
stöt på olika med- och motgångar. 
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För att strukturera resultaten har jag delat upp det i rubriker med fem olika teman 
som framkommit i mina intervjuer.  

! Användarnas definitioner av bibliotekariernas bemötande 
! Bibliotekariernas kunskaper 
! En glad bibliotekarie 
! Förväntningar på bibliotekarierna 
! Det var ju inte det jag förväntade mig 

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Här följer en kort information om de intervjuade respondenter utifrån vad de 
arbetar med. 

 
Lily 
Doktorand socionom på institution samhälle och välfärdsstudier med inritning på 
socialt arbete.  

 

Olivia 

Doktorand på Tema T - fältet teknik och vetenskapsstudier. Inriktar sig på teknik 
och samhälle och sysslar med samhällsplanering. 

 

 Isabella 
Doktorand biologi - institution för fysik, kemi och biologi (IFM) - håller på med 
tester på hur personlighet kan påverkas av lärandet. 

 

Bruno 
doktorand Tema (M) miljöförändring - inom miljö och samhällsutveckling. Tema 
Miljöförändring riktar in sig på samhällsvetenskapliga naturvetenskapliga, och 
humanistiska analys och metoder. 

5.2 Användarnas definitioner av bibliotekariernas bemötande 
 

I början av intervjuerna bad jag mina respondenter att definiera om vad de tycker 
om bibliotekariernas bemötande och vad det innebär för dem. Alla har en tydlig 
definition av bemötandet, men en del skiljer definitionerna sig åt. En av 
informanterna definierar begreppet som att alla besökare när de besöker 
biblioteket ska känna sig välkomna, sedda och lyssnade på, medan en annan 
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informant tänker att bemötande är hur bibliotekspersonalen pratar med besökarna 
och använder sitt kroppsspråk i mötet. 

För mig innebär att exempelvis den personal eller själva bibliotekarien visar 
intresse när jag kommer in. Och intresse för min fråga eller det behov jag har. Det 
är även viktigt att bibliotekarien engagerad, är aktiv och tar den tid för att förklara 
olika informationskällor. Då menar jag att ibland är svårt att hänga med allting. 
Information är komplicerad. (Lily, 2018) 
 

Alla informanter ville att personalen ska vara trevliga emot dem, vilket kan 
innebära en mängd olika saker. En annan uppfattning bland informanterna är att 
det är viktigt att personalen ser glada ut när besökarna kommer, även när 
personalen kanske inte är på bra humör. 
 
Jag frågade respondenterna vad som kännetecknar ett gott bemötande och där är 
de överens. Utifrån deras utsagor framkom att för ett gott bemötande är viktigt 
tillgänglighet, lyhördhet, och anpassningsförmåga är viktigt. En av dessa 
respondenter, Isabella betonar utöver vikten av både själva biblioteksrummet och 
bibliotekarierna står för professionellt handlande- att besökarna ska känna sig 
tryga och att de använder ett tydligt språk.   

Vad jag tycker är ett gott bemötande när jag kommer in och att exempelvis 
bibliotekarien eller andra personal .. inte håller på med annat bara för att verka 
upptagen utan finnas tillgänglig ifall man behöver hjälp.  
Sedan är det alltid trevligt när bibliotekarien kommer och frågar om: det är något 
de kan hjälpa med? (Isabella, 2018) 

De två respondenterna, Bruno och Olivia att det är viktigt för ett gott bemötande 
och uppskattad attityd är när man är när man ser att ”hen” gör allt för att hjälpa 
och hitta det de behöver eller ber om. Bruno känner sig nöjd när den 
bibliotekspersonal ger henne det hon behöver eller skickar henne vidare till den 
som kan mer om själva ämnet. Olivia poängterar som gott bemötande när dem ger 
rätt information eller lämpliga verktyg för att komma till den informationen.  

 
5.3 En glad bibliotekarie 
 

Teorin säger att det är viktigt att personalen ler i ett servicemöte. Jag frågade 
respondenten om hur dem påverkas av leenden?  Samtliga respondenter påtalade 
också att attityd är en stor del av bemötande. De nämnde att det är viktigt att ha 
rätt kroppsspråk och tonfall, vara positiv och försöka bemöta med ett leende och 
en varm hälsning för att visa att användarna är välkomna och att bibliotekarierna 
är tillgängliga för dem. 

Jag är uppenbarligen ganska stressad och har mycket pågången så ett leende är 
mycket viktig. Det ger mig positivitet, jag blir glad och de gör att jag känner att 
det blir eller är mycket lättare att fråga/be om hjälp. 
(Lily, 2018) 
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Att personalen är eller ska vara glad är inte ett måste enligt alla, några tycker att 
det bara räcker med att personalen uppträder sig artigt och korrekt.  
 
 

Tycker inte att personalen behöver stå där och le hela dagarna 
 (Olivia, 2018) 
 

5.4 Bibliotekariernas kunskaper 
 

Mina respondenter ger olika svar gällande vilken kunskap de själv anser att 
bibliotekarierna har, och hanteringen av biblioteks besökare och alla slags ärenden 
och problem.  

Alltid lika fascinerad att de ofta kan hantera så mycket information och ofta sköta 
många arbetsuppgifter samtidigt. (Olivia, 2018) 

 

En allmän uppfattning om bibliotekariernas kunskaper verkar vara att de kan 
mycket och är behjälpliga.  

 
Känner mig oftast väldigt nöjd, bibliotekarien är väldigt hjälpsam, delar tips och 
idéer. Får en känsla av att bibliotekarien är påläst och kunnig. Och att jag säger 
ofta beror inte på bibliotekarierna att de inte kan utan att det är ämnet eller det 
uppdrag jag har. Men de gör alltid sitt bästa för att bidra med något.  (Bruno, 
2018)  

Det är jätteskönt att få ha den möjligheten gällande inlärningsprocessen att kunna 
få tillfällen att använda bibliotekariernas professionella kompetens. 
Bibliotekarierna är bäst på det. Inlärningsprocess för mig är mycket viktigt för att 
då försöka lista ut var [att hitta materialet exempel om kycklingar].  Och jag 
tycker att det också är bra för mig eftersom de för det mesta förklarar vad de gör, 
så att jag kan söka själv mer effektivt nästa gång. En bra bibliotekarie och bra 
inläraningsstrategi gör att jag nu frågar mindre och mindre. (Isabella, 2018) 
 

 

 

5.5 Förväntningar på bibliotekarierna 
 

Jag frågade respondenterna om deras förväntningar på bibliotekarien och om dem 
kunde nämna situationer då bibliotekarierna har levt upp till de förväntningarna. 
Enligt respondenterna uppskattas att personal har den kunskap och utbildning 
inom sitt arbetsområde. Det är viktigt att uppfylla användarnas förväntningar och 
läsa av vad användaren vill ha. 
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Ja, det är så att vanligtvis så vet jag vad jag är utefter och påläst så har inga så 
jättestora förväntningar men först och främst sökandet men man önskar alltid att få 
tips från dem om de läst eller hört något relevant till det jag själv skriver om.  Det 
skulle vara ännu mer förtroendegivande om de tipsade om saker och ting och 
visade på lite engagemang från deras sida också. (Isabella, 2018) 
 
Jag förväntar mig alltid att när jag ber om hjälp eller nått så önskar jag att de 
känner sig glada till att hjälpa. Inte få den känslan (…) här kommer han… du 
förstår det. Sedan att de gärna söker efter det som efterfrågas av mig. Det är 
viktigt också att de lyssnar eller hör på vad man säger och önskar.  
(Bruno, 2018) 
 

Även Lily håller med att hon förväntar sig av bibliotekarierna är att få det hjälp 
hon behöver och efterfrågar: 
 

Det jag vill är att få den hjälp jag efterfrågar.  
(Lily, 2018) 
 

De flesta informanterna menade att personalens tillgänglighet är viktigt för ett bra 
bemötande. Det ska finnas personal på plats eller lätt tillgängliga- exempelvis i 
låne- eller informationsdisken eller någonstans i närheten av den så att det är lätt 
att be om hjälp. 
 

Att de egentligen finns tillgängliga när hjälp önskas, men jag förstår om de har 
mycket att göra ibland och hinner inte vara det.  
(Olivia, 2018) 

 
Ja, det är ju inte alltid så att de måste stå bakom disken och vänta.. utan att de 
finns i närheten. […] så att alla inte är ute på… ja vad ska man säga, bland 
fyllorna? Eller någon annanstans där det inte går att få tag på dem.  
(Isabella, 2018) 
 
 

5.6 Det var ju inte det jag förväntade mig 
 
Utifrån respondenternas erfarenheter framkommer situationer då bibliotekarierna 
inte uppfyller de förväntningar som respondenterna hade vid bemötande. Några 
exempel som respondenterna lyfter upp är: att ett icke hjälpsamt bemötande 
handlar om då en bibliotekarie inte är så kontaktbar, eller inte visar respekt för de 
användare som kommer in.  
 

Det är när vissa bibliotekarier inte riktigt är så intresserade av att hjälpa till utan 
lägger över problemen eller frågorna som ställs till dem över till någon annan.  
Man förväntar sig inte heller att bibliotekarien dömer att man har glömt bort hur 
det var att man gjorde utan om det behövs repetera. Det är nått jag reflekterat och 
känner mig (…)! Såå ja mer tålamod!  (Olivia, 2018) 
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Detta gör så att användaren känner sig osäker vid möte med en bibliotekarie. 
Respondenterna nämnde speciellt svårigheten vid kontakten med personalen i 
informationsdiskarna. Med detta menar att respondenten upplevde att personalen 
som står i informationsdisken ser upptagen ut, vilket gör användaren känner sig 
tveksam till att ställa frågor. Upplevelser av bemötande, positivt som negativt, kan 
kategoriseras enligt; Personalens tillgänglighet, attityd och kunskaper. 

 
 
 
  
 

6 Analys 

Analysavsnittet kommer tidigare teorier och studier att jämföras med det resultat 
som presenterat i resultatet. 
 
 
6.1 Användarnas definitioner av bibliotekariernas bemötande 

Det är väldigt individuellt för hur ett bemötande upplevs och väldigt viktigt att 
kunna läsa av användarnas behov och lyssna vad de har att säga.  Enligt forskaren 
Thordarson(2014) är bemötande hur man uppträder mot, beter sig, eller svarar på.  

Forskaren Cronin & Martin (2001) tar upp sociala färdigheter som en viktigt 
punkt vid bemötande. De nämner att kroppsspråk är viktigt så som: ögonkontakt 
och ansiktsuttryck. Även respondenterna håller med gällande ögonkontakt och 
ansiktsuttrycken- leenden att det är mycket viktigt när man besöker biblioteket 
och blir bemöt av ett leende. Det ökar effektiviteten av vänlighet och 
välkomnande (Sundaram & Webster, 2000). Även respondenterna håller med att 
det ger dem positivitet.  

Några viktiga och upprepade punkter om vad ett gott bemötande ur respon-
denternas perspektiv är:  
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Modell 1 viktiga delar för ett gott bemötande 
 

6.1.1 Bibliotekariernas kunskaper 

En uppfattning om bibliotekarier är att det verkar vara att de kan mycket, de har 
kunskap/kompetens. Enligt undersökningen som utvecklingsledaren Karin 
Sundström gjort är att för ett gott bemötande måste personalen ha kunskaper för 
att utföra ett bra jobb. Hon skriver att det krävs kunskaper och intresse för att 
kunna kommunicera med användaren och utföra uppgiften så bra som möjligt 
(Sundström, 2008). Som nämnt tidigare har hon tre relevanta faktorer om vad som 
är ett gott bemötande: Personalens tillgänglighet och tid, personalens agerande 
och attityd, att personalen har sakkunskaper och kompetens (s. 66). 
Tre av respondenterna tar upp i intervjuarna att bibliotekarierna har det som krävs 
att de är kunniga och hjälpsamma.  De är informationsspecialister och vanligtvis 
kan hantera mycket information och sköta många arbetsuppgifter samtidigt. 
 

En bra bibliotekarie och bra inläraningsstrategi gör att jag nu frågar mindre och 
mindre (Isabella, 2018). 
 

Bruno säger att det inte är alltid lätt att hjälpa till och hitta det man behöver men 
ändå bidrar bibliotekarierna med något och gör sitt bästa med att hjälpa till. Och 
Isabella säger att det är en uppskattad möjlighet till att kunna dra nytta av den 
professionella och informationskompetenta personalen. 
 

Ett gott 
bemötande 

Ha 
kunskap Bemöt med 

respekt 

Visa intresse 

Engagerad  
och aktiv 

var Trevlig Visa glädje 

Var 
tillgänglig 

Hjälpsam 

Tålmodig 
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6.1.2 En glad bibliotekarie 

Forskarna Sundaram och Webster (2000) skriver att vid kommunikation, leenden 
och ögonkontakt uppfattas som välkomnande och vänlighet. De skriver att, att 
starta ett möte och exempelvis konversation är väldigt viktigt eftersom det är det 
människor vanligtvis minns (Sundaram & Webster, 2000). Att man är glad och ler 
i samband med möte med andra människor skapar en bra känsla och vänlighet.  
Tre av respondenterna tycker att leenden är mycket viktigt och att det påverkar de 
positiv. Lily säger att: 

Jag är uppenbarligen ganska stressad och har mycket pågången så för mig är ett 
leende är mycket viktig.  Det ger mig positivitet, jag blir glad och de gör att jag 
känner att det blir eller är mycket lättare att fråga/be om hjälp (Lily, 2018). 

Medan en av respondenterna tycker att det kanske är en smaksak att det inte 
påverkar så mycket. Även Argyle skriver om kroppsspråkets betydelse vid 
kommunikation, men då pratar han inte speciellt om bibliotekarien och hennes 
situation utan mer allmänt vid olika sociala situationer. De nämner att 
kroppsuttryck kan ge ledtrådar genom en persons ansiktsuttrycks med ögon, 
ögonbryn, mun, det kan visa känslor av överraskning, förvirring eller konflikter. 
Dessa ledtrådar visar hur bra en användare förstår vad bibliotekarier säger och hur 
de uttrycker sig, och hur nöjd användaren är med den information de hittat 
(Argyle, 1972, s. 249). 

 

6.1.3 Förväntningar på bibliotekarierna 

Beteendevetaren Thordarson(2014) skriver att kunderna i de offentliga verksam-
heterna har stora förväntningar och har höga krav på den anställde. Vilket såklart 
inkluderar biblioteket som är offentlig verksamhet. Utvecklingsledaren Sundström 
(2008) skriver att idag handlar om att leva upp till användarnas förväntningar, och 
inte bara för att göra användarna glada utan även att bli bättre som verksamhet.  
Hon skriver att när det gäller användarna så ska biblioteket självklart ta hand om 
deras synpunkter och använda de till att bli bättre.  

En av respondenterna har inte höga förväntningar men önskar att få hjälp med 
informationssökning och ge relevanta tips. 
Två andra respondenter förväntar att bibliotekarierna alltid hittar tid och är 
tillgängliga och får den hjälp de efterfrågar.  
 

Jag förväntar mig alltid att när jag ber om hjälp eller nått så önskar jag att de 
känner sig glada till att hjälpa. Inte få den känslan (…) här kommer han… du 
förstår det. Det är viktigt också att de lyssnar eller hör på vad man säger och 
önskar (Bruno, 2018). 
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6.1.4 Det var ju inte det jag förväntade mig 

Det är konstaterat att för god kvalitet är bemötandet den viktigaste faktorn. Och 
exempelvis om kunden har andra eller högre förväntningar på tjänsten än precis 
vad tjänsten innebär betyder att kvaliteten är dålig. (Sundström, 2008) 

Uttryck av missnöjd respondent:  

Det är när visa bibliotekarier inte riktigt är så intresserade av att hjälpa till utan 
lägger över problemen eller frågorna som ställs till dem över till någon annan. När 
det gäller bok eller litteraturtips så tycker jag att man inte får så mycket av 
bibliotekspersonalen i allmänhet. Jag kan uppleva ibland att dem blir nervösa på 
grund av sitt bristande kunskap om litteratur och böcker.  (Olivia, 2018) 

Ett annat problem som Dewdney & Ross skriver om studenternas missnöje, när 
dem känner frånvaron av personalen eller inte blir bemöt så som man vill. Då 
studenterna tolkade som att personalen inte var intresserad av dem eller den 
frågan de hade (Dewdney & Ross, 1994). 

 
 

7 Diskussion 
 
Det har varit intressant och väldigt roligt att genomföra denna undersökning. 
Respondenterna var verkligen engagerade och svarade noggrant på alla frågor. 
Syftet med denna studie var att beskriva vad som får användarna att bli nöjda i 
mötet med bibliotekarierna. Studien riktade sig på mötet mellan doktorander och 
bibliotekspersonalen, om hur doktorander upplever och vill att mötet ska gå till.  

Jag kommer nu att besvara de tre frågeställningar som jag ville ta reda på: 

 

• Hur uppfattar biblioteksanvändarna på bemötande? 
 

I min analys visar det sig att doktoranderna är oftast väldig nöjda med 
bibliotekariernas bemötande. För doktorander är mycket viktigt att 
bibliotekspersonalen är tillgängliga, trevliga, engagerad, visar intresse och vill 
hjälpa till. Det som är viktigt för besökaren är viktigt för dig och det eftersom för 
att få en fungerande verksamhet. Ur respondenternas svar kom upp att alla 
bibliotekspersonal inte visar intresse och vill hjälpa till och det eftersom de inte 
orkar för att det är för komplicerat eller inte orkar igen ta upp samma situation.  
För att få personalen att uppträda trevligt och ha en inställning som är aktiv för 
exempelvis besökarna eller kunden uppskattar, är det väldigt viktigt att personalen 
har utbildning om bemötande och trivs bra på arbetsplatsen.  Så som Elizur 
skriver att det är personalens beteende som påverkar kundens uppfattningar och 
servicekvaliteten på bibliotek, på hur de hälsar och hur artiga de är mot besökaren 
(Elizur, 1987 Sundaram & Webster, 2000). 
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• Vilka egenskaper och attityder är lämpliga hos bibliotekarien? 
 

Enligt respondenterna en uppskattad attityd är när en bibliotekarie gör allt för att 
hjälpa och hitta det de behöver eller ber om. De nämnde även att det är viktigt att 
ha rätt kroppsspråk och tonfall, vara positiv och försöka bemötta användarna med 
ett leende och en hälsning för att visa att användarna är välkomna och att 
bibliotekarierna är tillgängliga för dem.   

Har man inte rätt attityd och egenskaper så leder det till så som Dewdney & Ross 
nämner till missnöjda användare och som inte kommer tillbaka, med klagomål av 
frånvaron av ögonkontakt och ett glatt leende kan det leda lätt till att personalen 
ses som ointresserad varken för frågan eller användaren (Dewdney & Ross, 1994). 

 

 
• På vilka sätt kan bibliotekarierna bemöta användarna för att dem ska 

känna sig tillfredsställda? 
 

Det som är viktigast för användaren är att besökaren får ett korrekt bemötande och 
tillfredsställer deras behov. Exempelvis att bibliotekarierna har kunskaper, 
bemöter med respekt, visar intresse, är engagerad och aktiv, trevliga och glad, är 
tillgängliga, hjälpsamma och dessutom ska de inte döma, utan vara tålmodiga, 
Detta kan få användarna att känna sig extra välkommen och inte känna sig 
störande. Bibliotekarien kan också på många olika andra sätt få användaren att 
känna sig välkommen. Bibliotekarien kan tala om för användaren att 
informationen definitivt kan hittas eller att hon hjälper till med nöje. 
 
Många forskare nämner att leende och ögonkontakt är viktigt för att det inte skall 
verka som ett ointresse, och att bibliotekarierna inte är villiga för att hjälpa till. Ett 
leende kan ha stor betydelse eftersom det uttrycker bibliotekariens vilja att hjälpa 
till. Liksom Leonicio (2001) nämner att nöjda användare kommer alltid tillbaka 
för mer service. 
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8 Slutsatser 
 

Jag har valt att i slutsatsen redovisa mitt resultat med hjälp av en modell, som jag 
arbetat fram utifrån modell 1 som sammanfördes i analysavsnittet. Denna modell 
visar viktiga delar i ett korrekt användarbemötande i ett bibliotek. Varje del 
kommer jag att förklara mer ingående. 

  
 
 

 
 

 

Modell 2. Viktiga delar i ett korrekt bemötande. 

 

Ha kunskap 
 
Personalen ska vara informationsspecialister, användarna vill gärna att personalen 
är experter inom det området. Det är mycket viktigt att personalen har den 
utbildning och aktuell informationskompetens. 

Ett	Gott	
bemötande	

Ha	kunskap	

Intresse	
Tillgänglig	

Förväntning
ar	

Tålmodig	
Ej	dömande	

Trevlig	

Bemött	med	
respekt	

Hjälpsam	

En	glad		
bibliotekarie	
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Bemött med respekt 
 
Det är viktigt att användarna känner att de blir bemötta med respekt och känner 
sig bekväma när de kommer i biblioteket. Hälsa, erbjud hjälp, var lugn, ärlig och 
välkomnande.  

 
Intresserad personal 
 
Det är viktigt att personalen visar intresse när besökarna kommer in i biblioteket. 
Det uppskattas av besökarna när personalen är villiga att hjälpa till och frågar om 
hjälp. 
 

Engagerad och aktiv personal 
Det är mycket uppskattat att personalen är engagerade och har kunskap för att 
kunna föra en dialog med användaren. Vissa att personalen är informations-
specialister och kan komma på med tips och råd för att gå vidare. Låt inte 
besökaren gå tomhänta.  
 

Trevlig personal 
 
Vid bemötande är det viktigt att personalen är trevlig och hjälpsam. Trevlig 
personal uppmärksammar besökaren genom ögonkontakt, leenden och hälsning, 
samt visar sitt engagemang. 
 
Glad personal 
 
Glad personal vid bemötande ger positiva vibbar. Ett leende gör användarna 
mycket glada och förenklar deras situation. Personalen ska veta att ett leende ger 
ett leende tillbaka från besökaren och kan underlätta hela mötet.  
 
Var tillgänglig 
 
När besökarna kommer in ska personalen vara synlig och tillgänglig. Besökarna 
vill ha hjälp och har olika bekymmer och då ska personalen ha den tid och vara 
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behjälplig under den tiden. 
 
Hjälpsam personal 
 
Personalen ska tänka på att fråga när användarna kommer in i biblioteket om vad 
det är de behöver och om de kan hjälpa till med något.  Hjälp att uppfylla de 
behov användarna har. 
 
Ej döma som personal 
 
Det är viktigt att personalen har tålamod och inte dömer användarnas svar. Var 
inte nedlåtande om kunden har glömt eller vill ha repetitioner.  
 

En tålmodig bibliotekarie 
 
Det är viktigt att bibliotekarien är tålmodig och kan utstå väntan och svar, eller 
svårigheter som användaren har. Det är även uppskattat att bibliotekarierna håller 
sig lugn och låter användaren ta den tid den behöver för lärande.  
 

Förväntningar på bibliotekarien 
Det är viktigt att bibliotekspersonalen har kunskap och känner till vad användarna 
förväntar när de kommer in. Användarna uppskattar när personalen förstår deras 
informationsbehov. Personalen ska lyssna på vad användarna säger för att förstå 
sig på vad det är de söker. Det är när användarnas förväntningar uppfylls som 
avgör om användarna blir nöjd och missnöjd med besöket i biblioteket. 
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9 Förslag till vidare forskning 
 

Så som Thordarson(2014) skriver att de flesta organisationer och verksamheter 
regelbundet genomför undersökningar för att få respons på hur nöjda deras kunder 
är i form av kundundersökning eller medarbetarenkäter.  
Det är något som jag också anser att universitetsbiblioteket borde genomföra för 
att ta reda på hur användarna upplever bemötandet. Hur ser de på bibliotekarierna 
eller allmänt bibliotekspersonalen. Några exempel som jag kan tycka är viktigt att 
fördjupa sig i: 

! Hur ser användarna på bibliotekariernas bemötande?  
! Har personalen rätt kunskaper? 
! Vilka sociala kompetenser behövs för att utveckla? 
! Vad kan man göra för att bli bättre? 

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till användarnas åsikter och upplevelse. Detta 
är några punkter som kan vara möjligt för vidare forskning. 

 

10 Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka synen på bemötande på 
biblioteksanvändare och även få se vad som får biblioteksanvändarna att bli nöjda 
i mötet med bibliotekarierna.  

Mina frågeställningar lydde såhär:  

• Hur uppfattar biblioteksanvändarna på bemötande? 
• Vilka egenskaper och attityder är lämpliga hos bibliotekarien? 
• På vilka sätt kan bibliotekarierna bemöta användarna för att dem ska 

känna sig tillfredsställda? 
 
För att undersöka användarnas syn på bemötandet gjorde jag kvalitativa intervjuer 
med doktorander på Linköpings universitet med inriktning på mötet mellan 
användaren och bibliotekarier, om hur användaren vill att det mötet ska gå till.   
Resultatet analyserade jag från kvalitativa intervjuarna med teorier. Som resultat 
arbetade jag fram en egen modell på de delar som jag tyckte var viktiga gällande 
ett gott användarbemötande. Vilket sedan i analysen förklarades delarna mer 
ingående.  De viktigaste delarna som framkom i undersökningen är att uppmär-
ksamma användarna när de kommer in, och det genom att skapa ögonkontakt och 
hälsa. Sedan att bibliotekspersonalen erbjuder hjälp och hjälper till så gott det går. 
Det var även viktigt att vara tillgänglig och synlig för besökarna.  
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Kåring Wagman (2008) konstaterar att bibliotekarierna ska veta hur man jobbar 
på ett professionellt sätt och ge bra service. Eftersom det ligger i yrkets kärna att 
bibliotekarierna är Informationsspecialister, kan förmedla kultur, har sak-
kunskaper och kan strukturera information.  
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Bilaga 1 

 

Mejl till doktorander 

Hej! 
  
Jag heter Xufee Duraku och läser biblioteks- och 

informationsvetenskapsprogrammet. Just nu skriver jag kandidatuppsatsen.  

 

Uppsatsen handlar om användarbemötande på bibliotek, det handlar om att 

beskriva vad som får dig som användare att bli nöjd i mötet med 

bibliotekspersonalen. Studien är inriktad på mötet mellan användaren och 

bibliotekspersonalen, om hur användaren vill att det mötet ska gå till. Jag undrar 

därför ifall du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en sådan intervju? Intervjun 

kommer ta max 45 minuter och jag kommer att spela in intervjun. Om du inte 

känner dig bekväm med detta får du gärna meddela mig innan. Ditt namn kommer 

inte nämnas i uppsatsen. Jag kommer gärna till din arbetsplats och gör intervjun 

där om du inte har andra önskemål. Intervjun planeras ske mellan vecka 42-46. 

Om du är intresserad så svara gärna på detta mejl och så återkommer jag med 

förslag på datum och tid för intervjun.  

Du får gärna kontakta mig om du har frågor kring studien eller intervjun. Du når 

mig även via mejl: xxxxx@hotmail.com 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide - biblioteksanvändare - Doktorander 
 
1. Hur ofta besöker du det här biblioteket?  

2. Vad brukar du göra när du besöker det biblioteket?  

3. Vad har du för behov som biblioteksanvändare?  

4. När du ber bibliotekarien om hjälp, vad brukar det handla om då?  

5. Vad förväntar du dig att bibliotekarierna här skulle kunna hjälpa dig med?  

6. Är det något som du tror att bibliotekarierna inte skulle kunna hjälpa dig med?  

7. Är du nöjd med den servicen eller bemötandet du får av bibliotekarierna?  

Varför? Och Varför inte?  

8. Hur tycker du att bibliotekarierna ska bemöta dig?  

9. Vad är det viktigaste hos bibliotekarien för att din upplevelse i bibliotek ska 

tillfredsställa dig. 

9. Upplever du att personalen har de kompetenser som krävs för att kunna möta? 

11. Vad är det för typ av kompetenser?  

12. Vilka kompetenser skulle kunna utvecklas?  

13. I teorin sägs att det är viktigt att le i ett servicemöte. Hur påverkas du av 

leenden? 

14. Kan du berätta om en situation när bibliotekarierna levt upp de förväntningar 

du hade.  

15. Kan berätta om en situation då bibliotekarierna inte levt upp till dina 

förväntningar.  

16.  Och skulle du kunna beskriv nu för mig om vilka kompetenser du tycker att 

en bibliotekarie ska ha? 

17. Vad kan bli eller göras bättre inför framtiden?  

 18. Har du något mer som du vill ta upp/ berätta?  
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Bilaga 3 

 
Samtycke 

Syftet med studien är att beskriva vad som får dig som användare att bli nöjd i 

mötet med bibliotekspersonalen. Studien är inriktad på mötet mellan användaren 

och bibliotekspersonalen, om hur användaren vill att det mötet ska gå till. 

 

Om du tycker att det är okej så kommer intervjun att spelas in med syftet att 

kunna transkribera och få med allt du säger. När uppsatsen är genomför kommer 

jag att radera denna ljudinspelning.  

 

Alla du säger är frivilligt och du har rätt närsomhelst att avbryta studien och om 

det är något du inte vill svara har du rätt att inte ge något svar. 

 
 


