
 

 

 

Kandidatuppsats 

Svåra möten på biblioteket 
Bibliotekariers bemötande och offentlighetens 

konsekvenser 
 

Författare: Caroline Mårdh 

Handledare: Lars Seldén 

Examinator: Koraljka Golub 

Termin: HT15 

Ämne: Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Nivå: Kandidatexamen 

Kurskod: 2BO01E 



  
 

i 
 

Abstract 
Due to the public nature of the library the librarians meet members from the entire 

society in one room daily and need to address the different needs of the patrons and the 

patrons' different expectations of the librarians' service. The aim of the thesis is to 

investigate public librarians' encounters with patrons, that the librarians perceive as 

difficult or challenging. Socially excluded groups like homeless individuals, drug users 

or mentally ill individuals are groups that together with teenagers can be perceived as 

“problem patrons”. To investigate this problem six interviews with librarians were 

conducted. The analytical framework concists of Echeverris definition of a good 

reception of users, the librarians ethical guidelines and on Jürgen Habermas theory of 

the public sphere. The librarians perception of the public library and their own reception 

of the library patrons appeared to be very similar to the theoretical framework. The 

conclusion of this thesis is that the librarians view of the library appears to be 

synonymous with the meaning of public sphere and the foundations of democracy. 
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1 Inledning 
 

Biblioteken ska rymma alla samhällets människor och biblioteken ska också tillfredsställa och 

uppmärksamma alla dessa människors behov. Bibliotekarierna ska arbeta efter en demokratisk 

värdegrund och bemöta besökare därefter. Bibliotekariers arbete beskrivs ofta som fridfullt 

och relativt problemfritt. Få personer utanför bibliotekens verksamhet har en egentlig bild av 

bibliotekariernas arbetsuppgifter eller bibliotekariernas möten med människor. På senare tid 

har man dock börjat uppmärksamma de intressekonflikter som kan uppstå i biblioteket som 

offentligt rum när bibliotekarier möter människor som exempelvis är aggressiva, hotfulla eller 

kränkande. Bibliotekarier möter en stor mängd människor som alla har olika idéer om vad ett 

bibliotek ska tillhandahålla och varje individ har olika intressen och behov. Det svåra är att 

tillgodose allas behov och hur bibliotekarierna ska bemöta alla dessa behov och individer som 

varje dag kommer in till biblioteket. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt egna erfarenheter är bemötande särskilt viktigt eftersom bibliotekariens och 

bibliotekets roll ständigt förändras. Biblioteket och bibliotekariens roll förändras i och med att 

samhället förändras och därmed besökarnas behov. De olika funktioner, tjänster och 

aktiviteter som biblioteket erbjuder påverkas av de olika behoven hos besökarna och då 

förändras även bibliotekariens bemötande och förväntningarna på bibliotekariens bemötande. 

Som nämnt i inledningen är bibliotekariens roll och bibliotekets roll inte bara föränderlig utan 

kan också uppfattas olika av olika personer. Särskilt viktigt är bibliotekariernas bemötande 

idag då biblioteket ofta måste arbeta mer för att synas i samhället och arbeta mer utåtriktat, 

särskilt för att nå den yngre generationen. En bibliotekarie bemöter både besökare, kollegor 

och en bibliotekaries arbete idag innebär också ofta samarbete med andra verksamheter. Ett 

gott bemötande som grund för dessa olika möten är högst väsentligt men i möten med 

bibliotekets besökare är det inte bara väsentligt utan också nödvändigt. 

 

Jones (2012) nämner att offentliga rum är viktiga att diskutera och fundera kring eftersom det 

är en plats där människor får utrymme och tillfälle att göra sig hörda, lyssna på andra, se 

andra och synas själva. Han hänvisar till individers behov att just synas och höras och vad det 

kan betyda för individerna (2012, s. 75f). Att offentliga rum är så viktiga och har denna 

funktion för många individer i samhället gjorde det till ett väsentligt begrepp att undersöka. 

 

Det yrkesfackliga förbundet DIK (Dokumentation, Information och Kultur), gjorde under år 

2015 en undersökning kring bibliotekens arbetsmiljö. De skrev en rapport där de genomförde 

en enkätundersökning där ca 1800 bibliotekarier som är medlemmar i DIK deltog. Genom 

denna enkätundersökning ämnade de undersöka huruvida bibliotekarierna upplevde att hot, 

våld, aggression eller annan oro förekom på deras arbetsplats. Resultatet av undersökningen 

presenterades i september samma år som den genomfördes, 2015. “Tre fjärdedelar av de 

svarande har upplevt oro och oordning, av dem upplever en av tre det minst en gång i veckan. 

84 procent svarar att de har upplevt aggressivt beteende från besökare, två tredjedelar har 

upplevt skadegörelse” (DIK, 2015). DIK:s undersökning visar att bibliotekarier ofta hanterar 

situationer som kan upplevas vara svåra eller utmanande i sitt vardagliga arbete och i sitt 

bemötande av besökare. 
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1.2  Problemformulering 

  

Problem uppstår i offentliga rum, så även på ett bibliotek, när olika individer tar olika mycket 

plats men ändå har sin rätt till bibliotekets tjänster och rum. Bibliotekarier ska möta alla 

likvärdigt, men förutsättningarna för detta möte skiljer sig ofta åt. I sin magisteruppsats pekar 

Mälberg på Habermas offentlighetsteori och att offentligheten ska vara till för alla, om en 

individ lämnas utanför så är det inte en offentlighet (2007, s. 22). Att behöva tillkalla polis 

och avvisa en påverkad eller aggressiv person från bibliotekets lokaler är det att inskränka 

bibliotekets offentlighet eller är andra besökares behov och personalens säkerhet undantaget?  

 

Möten på bibliotek är som tidigare nämnt inte alltid av en enkel natur. Möten på bibliotek och 

egentligen överallt kan vara problematiska av den anledningen att individerna som 

bibliotekarien möter kan vara aggressiva, störande eller av annan anledning skapar en 

situation som kan upplevas som obehaglig eller svår att hantera. I undersökningen utförd av 

fackförbundet DIK nämnde deltagarna grupper så som missbrukare, psykiskt sjuka, 

ungdomsgäng och hemlösa. Det är dessa grupper som bibliotekarierna i DIK:s studie tyckte 

sig upplevas ha ett beteende och behov som avviker från övriga besökare (DIK, 2015). 

 

Självklart är det inte alla missbrukare, hemlösa, psykiskt sjuka och ungdomar som har ett 

beteende som kan uppfattas problematiskt, utan enstaka individer ur dessa grupper. Intressant 

för denna problematik är om bibliotek som offentligt rum påverkar dessa svåra möten och hur 

bibliotekarien upplever sitt bemötande i dessa situationer. Ett exempel på ett svårt möte och 

dess problematik är möte med en missbrukare. En individ som har ett beroende definieras som 

en individ som låter andra delar av sitt liv försummas på grund av sitt beroende till en viss 

substans. Individen har förlorat kontrollen över sitt missbruk och därmed blir missbruket ett 

beroende (Agerberg, 2004, s. 35f). Missbrukare kan ofta upplevas som både högljudda och 

påverkade vilket gör att de både syns och hörs i bibliotekets lokal. Dock är denna synlighet 

inte lika märkbar i samhället i stort, vilket förstärker problemet. 

 

Utsatta samhällsgrupper så som exempelvis missbrukare har ofta sämre förutsättningar för att 

påverka och står ofta utanför samhället. Dessa sämre förutsättningar kan vara att individer på 

grund av sin ställning i samhället inte får tillgång till all nödvändig information och inte heller 

har verktyg för att producera information och inte heller verktygen för att kunna dela med sig 

av informationen. Denna problematik är likväl aktuell gällande hemlösa, psykiskt sjuka och 

ungdomar.  

 

En ytterligare möjlig problematik är det faktum att biblioteket är en offentlig plats och detta 

blir ofta problematiskt då bibliotekarien bör kunna balansera alla besökares rätt och plats i det 

offentliga rummet. Besökarnas olika syften med biblioteksbesök och besökarnas olika krav på 

biblioteken ska alla vägas in. Konflikter uppstår då en del vill ha en styrd, trygg och tyst miljö 

på biblioteket och personer som till exempel för väsen eller är aggressiva kan anses störande. 

Vissa söker en mötesplats och vissa söker en studieplats, dessa olika perspektiv av bibliotek 

kolliderar ofta. Vissa besökare kan som tidigare nämnt både föra väsen och vara aggressiva 

gentemot personal och andra besökare. Problemet är då hur bibliotekarien ska bemöta denna 

intressekonflikt och hur offentlighet kan påverka bemötandet av dessa besökare. I sin tur vilka 

konsekvenser bemötande och offentlighet kan medföra för biblioteket, dess personal och 

besökare. Viktigt att uppmärksamma är att detta problem inte är unikt för mötet med 

missbrukare utan dessa problematiska möten sker på daglig basis och personerna har alla 

olika bakgrund med eller utan beroende. Problematiken ligger också i var gränsen ska gå för 

hur en besökare ska kunna föra sig på biblioteket och vilket ansvar besökarna har i det 

offentliga rummet, om något ansvar alls. Problematiskt är också att balansera vilket och hur 
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stort ansvar bibliotekarien och biblioteket har gentemot samhället och bibliotekets besökare 

och vilket ansvar det offentliga för med sig för bibliotekarien i mötet med besökarna. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka folkbiblioteket som offentligt rum i samband med 

svåra möten som många bibliotekarier behöver hantera varje dag. 

 

Denna undersökning har ett särskilt fokus på samhällsgrupper som av bibliotekarierna 

upplevde utmanande att bemöta. Detta för att studien skulle kunna konkretiseras och för att 

svåra möten skulle exemplifieras och reflekteras kring. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

 

Mina valda frågeställningar för att uppnå uppsatsens syfte var: 

 Hur beskriver bibliotekarier bemötande? 

 Hur upplever bibliotekarier möten med utsatta samhällsgrupper? 

 Vilken roll upplever bibliotekarierna att bibliotekens offentliga karaktär spelar i deras 

bemötande? 

 

2 Tidigare forskning 
 

Många forskare har fokuserat sin forskning kring bibliotek och dess användare. Bemötande på 

bibliotek handlar om vilka som kommer dit och vilken funktion biblioteket har för dessa 

individer, bibliotekarierna och särskilt för samhället i stort. Ett antal artiklar visade på att 

forskning kring så kallade ”problem patrons” hade utförts tidigare.  

 

Wong (2009) har i tidskriften Journal of Access Services publicerat sin artikel”Homelessness 

in Public Libraries” där hemlösa individer i samband med bibliotekets tjänster och service står 

i fokus. Artikelns syfte är att definiera och undersöka vad som kan vara problematiskt med 

hemlösa biblioteksbesökare. Detta görs genom att undersöka varför individer är hemlösa, 

vilka individer i samhället som är hemlösa och slutligen vilket informationsbehov dessa 

individer har. Detta för att tydliggöra vilka utmaningar som bibliotekarierna står inför i sitt 

bemötande av dessa individer. Wongs undersökning mynnar ut i bibliotekens uppdrag att vara 

en trygg plats för allmänbildning där alla är inkluderade. Biblioteken har också ett ansvar att 

ha och även sprida en öppensinnad attityd, i detta fall gentemot hemlösa individer, som kan 

leda till att samhället i stort ska arbeta för att inkludera hemlösa och andra utsatta 

samhällsgrupper (Wong, 2009, s. 396). 

 

Birdi, Wilson och Cocker (2008) genomförde en undersökning i Storbritannien som hade 

fokus på litteratur inom biblioteks- och informationsvetenskap som hanterar bibliotekarier i 

samband med socialt exkluderade grupper och empati. Deras artikel ”The public library, 

exclusion and empathy: a literature review” lägger fokus på empatins roll i bibliotekariers 

arbete med utsatta samhällsgrupper. De belyser i sin artikel att empati är ett verktyg för att 

förstå individers behov och genom att lyssna aktivt på besökare kan bibliotekarier 

effektivisera och förbättra sitt bemötande och service. Man kan genom empati upptäcka 

individers behov, även informationsbehov, och det är detta som är folkbibliotekens kärna, att 

tillgodose medborgarnas informationsbehov (2008, s. 587). De analyserar littteratur inom den 

biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen och kunde även komma fram till att 

inkludering fortfarande har ett huvudfokus i folkbibliotekens uppdrag och policy.  Däremot 
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upptäckte de en diskussion kring vilken roll biblioteket bör ha för att motverka exkludering i 

samhället. De menar att det behövs forskning som kan kombinera filosofiska tolkningar av 

biblioteket samt bibliotekeriers arbete och  mer praktiska studier kring samma ämne (2008, s. 

576). 

 

Newmans och Dickens artikel ”Modernising the library in a secure mental health setting” 

undersöker vilken effekt biblioteksarbete kan ha för att inkludera individer samt för 

rehabilitering, deras studie har ett särskilt fokus på individel med mental ohälsa. De beskriver 

och undersöker där hur bibliotekets tjänster har utvecklats och belyser de utmaningar som kan 

uppstå under detta arbete för en framgångsrik inkludering (Newman & Dickens, 2012, s. 28). 

 

Väsentligt för en bibliotekaries sätt att bemöta är den roll som biblioteket och därmed 

bibliotekarierna spelar i samhället. Beroende på samhällets behov och bibliotekariernas roll 

kan deras bemötande och service påverkas. Mycket forskning kring bibliotek och vilken 

betydelse det har i samhället har genomförts. 

 

Hanssons skrift “Det lokala folkbiblioteket - förändringar under hundra år” fokuserar på 

folkbiblioteken i Sverige och deras utveckling. I denna skrift resonerar Hansson kring 

folkbibliotekens roll i individers vardag. Han menar att folkbiblioteket redan tidigt varit en 

plats där klasskillnader och sociala grupperingar inte spelar någon roll och kan visa på många 

tydliga exempel på detta i sin essä (Hansson, 2005, s. 42f).  

 

Vestheim är en forskare som är särskilt aktiv inom kulturpolitisk forskning. Han har skrivit 

flera betydande verk för kulturpolitisk forskning och även för biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning. Bland annat “Folkebibliotek i forvandling”, “Fornuft, 

kultur og velferd” samt bidragit med en stor mängd betydande forskningsrapporter och 

artiklar (Vestheim, 1997). Han fokuserar särskilt på den norska kulturpolitiken och norska 

folkbibliotek genom tiderna. I “Fornuft, kultur og velferd” lägger han fokus på bibliotek och 

kulturpolitik ur ett sociologiskt perspektiv. Han har även ett särskilt kapitel tillägnat 

biblioteken och offentlighet. I detta kapitel trycker han särskilt på Jürgen Habermas 

offentlighetsteori och vilken roll den har spelat för folkbibliotekets utveckling. Han nämner 

Habermas bok “Borgerlig offentlighet” som ett av de mer betydande verken och menar också 

att begreppet med samma namn som bokens titel är centralt för folkbibliotek (Vestheim, 1997, 

s. 66f). 

 

Ett annat viktigt verk är ”Libraries in a cultural world of change”. De tre författarna 

Greenhalgh, Worpole och Landry (1995) undersöker biblioteksverksamheten i Storbritannien, 

dess sociala funktioner och vilka olika möjligheter som biblioteket har erbjudit sina användare 

(Mälberg, 2009, s. 21). Med detta verk ville författarna utvärdera folkbibliotekets roll och 

betydelse i vår hastigt föränderliga värld, ur ett kulturpolitiskt perspektiv (Greenhalgh, 

Worpole & Landry, 1995). 

 

Den tyska forskaren Habermas är den gemensamma nämnaren i nästan alla av de tidigare 

nämnda verken. Han har definierat begreppet borgerlig offentlighet. Några av hans mest 

kända verk är den redan nämnda “Borgerlig offentlighet” och “The structural transformation 

of the public sphere”. Dessa verk har ett historiskt fokus på offentlighet i Europa, hur den 

borgerliga offentligheten kom till och hur den har utvecklats vidare och i vilka sfärer som den 

rör sig i (Vestheim, 1997, s. 11). Det senare nämnda av de två verken blev särskilt 

betydelsefull i hans hemland Tyskland. Habermas är verksam inom den filosofiska 

disciplinen, men även inom politisk teori, kultur och sociologi (Thomassen, 2010, s. 7f). 
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Habermas offentlighetsteori hade stort genomslag och är särskilt väsentlig för nutida 

forskning. Habermas menar att den borgerliga offentligheten föddes i kaffestugor där 

borgarna samlades för att ventilera opinioner gentemot den styrande makten. Han pekar på att 

det senare utvecklades och att denna opposition och kaffestugornas funktion har flyttats över 

till massmedia och att den många gånger är mer passiv och inte lika aktiv (Habermas, 2003, s. 

157ff). Många typer av media innebär att du lyssnar och tar del av och att du ofta tycker till 

hemma i soffan istället för i ett visst forum, exempelvis radio och TV. Den typ av borgerlig 

offentlighet som först beskrivs av Habermas och som startat dessa stora debatter är alltså 

under ständig utveckling och ordet offentlighet idag har som tidigare nämnts flera olika 

betydelser. Offentlighet är också ett fenomen som innebär allas rätt att finnas på platsen eller 

få ta del av det offentliga. Men den borgerliga offentligheten kom till som en motpol till stat 

och styrning och har över tiden förändrats tillsammans med samhället. Idag är offentlighet ett 

begrepp som ofta används inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning för att 

analysera särskilda politiska och demokratiska processer (Vestheim, 1997, s. 68). 

 

För min studie har jag behövt angripa Habermas och offentlighetsteorin via artiklar och 

magisteruppsatser, även om Habermas eget verk ”Borgerlig offentlighet” (2003) har haft en 

självklar del i studien. Att angripa Habermas via andra källor var nödvändigt för att en 

förståelse av teorin skulle vara mer lätthanterlig och på grund av den ganska begränsade tiden 

för studien. För en inblick i offentlighetsteorin läste jag Mälbergs (2007) magisteruppsats 

”folkbiblioteket som idé och praktik”. Williamssons (2000) artikel ”social exclusion and the 

public library: a Habermasian insight” underlättade en förståelse av offentlighetsteorin i 

samband med bibliotek och särskilt möten med utsatta samhällsgrupper. Särskilt användbar 

var Williamssons artikel för analysen då offentlighet och bibliotek som skulle analyseras och 

jämföras. Lasse Thomassens (2010) bok ”Habermas: a guide for the perplexed” gav en 

ytterligare grundläggande förståelse för offentlighetsteorin och hur Habermas menar att den 

borgerliga offentligheten kom till. Dessa texter har därmed använts i min studie för att 

underlätta användning och förståelse av den annars väldigt omfattande offentlighetsteorin.  

 

Andra vetenskapliga texter var även inspiration för denna studie så som Hedemark och 

Lindbergs (2002) magisteruppsats ”Vad sägs om användare?: folkbibliotekens 

användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter” och den redan nämnda magisteruppsatsen 

”folkbiblioteket som idé och praktik” skriven av Mälberg (2007). Inspirerande var även 

debattören Atlestams (2010) text i antologin ”Där människor och tankar möts”, Sundströms 

(2008)  rapport ”Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet” och Jones 

(2012) bok ”Försök att förstå: folkbibliotek, rasism och platsens politik”. Dessa texter var 

visserligen inte vetenskapliga men var för denna studie inspirerande och aktuella inlägg från 

den pågående biblioteksdebatten. Särskilt aktuell var Sundströms rapport då den belyser 

bemötande i den svenska biblioteksdebatten och den svenska biblioteksverksamheten.   

 

Atlestam (2010) diskuterar bibliotek och dess service och är därmed ett relevant inlägg för 

denna uppsats och i stort för bibliotekdebatten i Sverige. Hon menar att en bibliotekarie ska 

arbeta för att bemöta professionellt och på personens egna premisser. Atlestam menar att 

folkbiblioteket är en plats där alla är välkomna utan att nationalitet, ålder, kön, språk eller 

samhällsklass ska spela någon roll. Det ska finnas något för alla på biblioteket och allas behov 

ska kunna tillgodoses (2010, s. 47). Det innebär att bibliotekarierna också bemöter alla dessa 

personer och deras olika behov och blir den direkta länken mellan besökarna och bibliotekets 

möjligheter. Att bemöta innebär då inte att bemöta alla på samma vis efter en och samma 

mall, utan snarare om att kunna anpassa bemötandet efter individers olika behov. “Att på ett 

jämlikt och empatiskt sätt försöka tillfredsställa de önskemål som är rimliga [...]” (Atlestam, 

2010, s. 55). 
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3 Teori 
 

3.1 Bemötande på bibliotek 

 

Bemötande innebär ett möte mellan människor, Echeverri menar att bemötande är nära släkt 

med ordet attityd och kan beskrivas som ett förhållningssätt, ett interaktivt beteende men även 

som en upplevelse (2010, s. 12). Han talar också om bemötande som en kompetens och 

påpekar att det på många ställen nu är ett kompetenskrav, att man ska ha ett gott bemötande 

och att man på ett professionellt vis kan möta den andre personens behov och krav på deras 

premisser mer än på sina egna (Echeverri, 2010, s. 16).  

 

Bemötande är som mycket annat inte problemfritt. Det händer att personal på biblioteket 

måste bemöta individer som uppträder aggressivt, hotande, störande eller på andra vis kan 

uppfattas som obehagliga eller problematiska. Olika personer reagerar olika på sådana möten. 

En del försöker lugna individen, en del reagerar med känslor och andra reagerar med logik 

och fakta. Vissa väljer att distrahera individen genom att prata om något annat för att lugna 

situationen men ofta kvarstår problemet. Ofta har individen ett problem som behöver lösas 

och det är i detta fall upp till bibliotekarien att undersöka vad individen önskar och försöka 

förstå vad individen egentligen vill. Sedan återstår att visa förståelse och bekräfta individens 

perspektiv på problemet samt komma med lösningar som kan föra situationen vidare 

(Echeverri, 2010, s. 30f). Det låter enkelt, men ofta är det dessa möten som utmanar de 

personer som arbetar inom serviceyrken. Det är trots allt en människa som möter en människa 

och båda parter har dåliga dagar, bra dagar, olika bakgrund och olika förutsättningar. 

 

Empati spelar stor roll i bemötandet av andra människor. Empati kan hjälpa bibliotekarien att 

förstå individen som de bemöter. Om individen är arg kan man med empati förstå varför 

genom att försöka att se den andre individens perspektiv. Alltså blir empati ett viktigt verktyg 

för att kunna lugna individen då förståelse och att bekräfta individens känslor ofta kan mildra 

en annars infekterad situation (Echeverri, 2010, s. 31). Men empati är inte bara ett nyttigt 

verktyg, det är viktigt att veta var gränserna går när man känner empati med människor i 

offentliga arbeten. Att känna empati innebär att man sätter sig in i den andra individens 

känslor och detta kan ibland vara problematiskt. Det gäller att ta dessa känslor på allvar och 

inte förminska känslorna. Man kan råka förminska personens problem genom att “släta över” 

problemet eller ge individen en känsla av att problemet och känslan inte är så stort och viktigt 

som denne upplever det (2010, s. 31). Att lyssna och förstå för att lösa problem åt besökare på 

biblioteket kommer med en förmåga att kunna dra gränser i bemötandet. Denna definition av 

bemötande kommer att användas för att jämföra bibliotekariernas syn på bemötande och 

särskilt vad ett gott bemötande innebär. 

 

3.1.1 Bemötande som analysverktyg 

 

Echeverris (2010) definition av bemötande fungerade som analysverktyg för att undersöka 

bibliotekariernas upplevelse kring vad bemötande är. Detta genom att jag analyserade empirin 

utifrån begreppen som definierar bemötande enligt Echeverri; professionellt, 

attityd/förhållningssätt, upplevelse, anpassa efter besökarens behov och empati. Jag 

undersökte om dessa begrepp finns beskrivna i bibliotekariernas upplevelse av bemötande och 

på vilket sätt bibliotekarierna beskrev dessa begrepp. Echeverri talar om bemötande som en 

kompetens, jag använde även det begreppet i min analys och undersökte om bibliotekarierna 

anser det vara en kompetens av samma vikt. 
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3.2 Bibliotekariens yrkesetik 

 

“Yrkesetik är en tillämpning av allmänt accepterade normer och plikter utifrån specifika krav 

inom varje yrke” (Ohlsson, 2007, s. 51). Etiken förblir densamma men anpassas efter 

respektive yrke. Varje yrke skiljer sig åt och därför anpassas etikens tillämpning efter de olika 

situationer som kan uppstå i respektive yrke. Eftersom yrkesetiken är anpassad efter varje 

yrke så kan yrkesetiska riktlinjer inte bara vara annorlunda än andra yrkens riktlinjer utan 

också vara en direkt motsats. Man tillämpar olika delar av den allmänna etiken som andra 

yrken kanske inte gör och tvärtom. Yrkesetik fungerar då som ett verktyg för exempelvis 

bibliotekarien för att hantera särskilda etiskt problematiska situationer konsekvent i sin 

vardag. Centrala begrepp för en bibliotekaries yrkesetiska riktlinjer är respekt, omdöme, 

opartiskt och jämlikt i samband med bemötande av bibliotekets besökare. Integritet är ett 

likvärdigt begrepp då bibliotekarier ska respektera besökares integritet gällande exempelvis 

personlig information så som vilka böcker personen lånar (Ohlsson, 2007, s. 53f). Yrkesetiken 

har tre funktioner, att stötta en professions yrkesverksamma medlemmar, att garantera och 

skydda besökare så att de inte behandlas illa eller skadas. Yrkesetiken ska också vara 

grundläggande för en tillit att yrkesutövningen bibehålls (2007, s. 55). Med andra ord är 

yrkesetik till nytta både internt och extern, både bibliotekarier och bibliotekets besökare drar 

nytta av bibliotekariernas yrkesetiska riktlinjer. Bibliotekarierna får ett stöd i sitt arbete och 

bemötande och besökarna garanteras en service av god och konsekvent kvalité. 

 

Ohlsson talar om yrkesetisk kompetens, med det syftar han på flera olika kompetenser som 

tillsammans ger en god yrkesetisk kompetens. Det är dessa kompetenser som lägger grunden 

för ett gott bemötande (2007, s. 85). Han menar att yrkesetisk kompetens är svårdefinierat 

men enligt Ohlsson består en yrkesetisk kompetens av en yrkesetisk medvetenhet, en moralisk 

omdömesförmåga, yrkesrelaterade attityder samt social känslighet. Ohlsson hänvisar också till 

Schöns sammanfattande begrepp; förnuft, empati och samvete för att beskriva en god 

yrkesetisk kompetens (2007, s. 76ff). Med yrkesetisk medvetenhet menar Ohlsson att man bör 

vara medveten om yrkesetiken och hur den förhåller sig till verksamheten, ibland menar 

Ohlsson att man får stanna upp och betänka om yrkesetiken fortfarande är aktuell eller om den 

behöver aktualiseras. Moralisk omdömesförmåga innebär att bibliotekarien ska kunna göra en 

moralisk bedöming av en situation, kunna göra en korrekt avvägning och agera därefter. Med 

yrkesrelaterade attityder  menar Ohlsson att bibliotekarien bör ha en öppen och medveten 

attityd gentemot besökarna som de möter, att försöka vara medveten om sina fördomar och 

bryta ner dessa (2007, s. 80ff). Han belyser även Fjellströms tanke kring en profesionell 

attityd som ett verktyg för ett gott bemötande (2007, s. 78). Social känslighet är en förmåga 

som kan vara till stor fördel i ett yrke så som bibliotekarie när man ofta står inför etiska 

dilemman. Med social känslighet menar Ohlsson att man vill och kan sätta sig in i andra 

individers perspektiv och att förståelse är ett grundläggande element i bemötandet av besökare 

på biblioteket. Man kan förknippa denna sociala känslighet med empati, förmågan att förstå 

och känna med andra människor (2007, s. 80ff). 

 

3.2.1 Yrkesetik som analysverktyg 

 

För denna studie har de yrkesetiska riktlinjerna spelat en stor roll i analysen. Utifrån dessa 

riktlinjer och den yrkesetiska kompetensen undersökte och analyserade jag bibliotekariernas 

upplevelser kring bemötande och svåra möten. Begrepp så som respekt, omdöme, opartiskt 

och jämlikt var centrala för analysen. Begreppet social känslighet var även det ett verktyg för 

just bemötande i samband med möten som är problematiska och som innebär en utmaning för 

bibliotekarierna. I det stora hela var det aktuellt att undersöka om eller i vilken mån 
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yrkesetiken var närvarande i bibliotekariens vardagliga möten samt svåra möten med 

besökare. 

 

3.3 Offentlighet  

 

Habermas menar att offentlighet har ett flertal betydelser, det kan innebära att en byggnad 

eller verksamhet är offentlig då den är en plats som ska vara tillgänglig för alla, en så kallad 

offentlig plats. Det kan också vara en byggnad eller verksamhet som till exempel är statlig 

eller ägs av annan myndighet som är offentlig på grund av uppdrag som ska gynna samhället i 

helhet. En person kan vara offentlig i den bemärkelsen att man ska vara tillgänglig för alla 

eller för att personen är en känd person som på så vis blir offentlig. Habermas uttrycker att vi 

förknippar offentlighet med arrangemang, platser och verksamheter som tillåter utrymme för 

alla (Habermas, 2003, s. 11f).  Habermas talar om en borgerlig offentlighet, en offentlighet 

som har förändrats över tiden. I sitt tidiga skede var den borgerliga offentligheten en motpol 

till staten, en plats där opinioner kunde luftas och diskuteras. I ”the public sphere”, 

offentligheten, är klass och sociala grupperingar betydelselösa i samband med denna 

diskussion. Med detta menas inte att offentligheten innebär total jämlikhet utan snarare att 

offentligheten förkastar status överlag (Thomassen, 2010, s. 40ff).  

 

Habermas talar om empowering, att ge medborgare en röst och tillgång till information och 

plats för att kunna använda denna röst. Biblioteket fungerar som ett verktyg för att kunna 

förstärka medborgares röst, både politiskt och i deras vardag. En viktig del i att tillgängliggöra 

information är att göra detta opartiskt och förutsättningslöst. Habermas lägger särskilt stor 

vikt på en tillgång till information i det offentliga som är opartisk och fri från politiska och 

privata färgningar (Williamsson, 2000, s. 184). 

 

Habermas menar att om en individ exkluderats så är det inte längre en offentlighet (Habermas, 

2003, s. 87). I korta drag menar Habermas att det offentliga ska vara tillgängligt, öppet för 

alla och enligt dessa principer är bibliotekens roll att vara ett verktyg för att upprätthålla dessa 

principer och bidra till att alla i samhället har kunskap och aktivt kan bidra med åsikter i det 

politiska så väl som i sin vardag (Williamson, 2000, s. 181). Habermas menar att staten och 

det offentliga ska ge medel och möjlighet för att individer i samhället ska kunna utvecklas och 

förbättra sin livssituation, en hjälp till självhjälp. Särskilt tillgängliggöra denna möjlighet för 

de grupper som är exkluderade i samhället (2000, s. 184). Viss kritik har riktats gentemot 

Habermas teori kring offentlighet. Bland annat har Habermas kritiserats för att han inte 

tillräckligt redogör för exkludering i det kommunikativa handlandet. Dock har Habermas efter 

riktad kritik utvecklat sin teori och svarat på den lagda kritiken (Dahlberg, 2014, s. 21f). 

Denna kritik påverkade inte min studie, då den valda delen av Habermas teori som användes 

var fullt adekvat i denna studie. I denna studie använde jag begreppet offentlighet beskrivet 

som något som ska vara tillgänglig för alla. Ett bibliotek är allmän plats och är då offentligt. 

Biblioteket arbetar för att information och kultur ska tillgängliggöras för alla. Detta innebär 

även att bibliotekarien ska stå till förfogande för alla bibliotekets besökare och därmed blir 

bibliotekarien också en offentlig person.  

 

3.3.1 Offentlighet som analysverktyg 

 

Offentlighetens varande och icke varande beroende på exkludering och inkludering var 

särskilt centralt för den senare analysen och för studien som helhet. Jag analyserade 

bibliotekariernas upplevelse kring offentlighet och hur det påverkar bibliotek och 

bibliotekarier såväl som besökare. Analysen genomfördes utifrån empirin och begreppen 

“öppet för alla”, förutsättningslöst och tillgänglighet. Med begreppet tillgänglighet ämnade 
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jag undersöka vad biblioteket och bibliotekarierna ska tillgängliggöra och med “öppet för 

alla”  undersökte jag för vilka detta ska tillgängliggöras enligt bibliotekariernas upplevelser. 

 

4 Metod  
 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

 

Väsentligt för studien var bibliotekariers perspektiv och erfarenhet av individer som kan vara 

svåra att bemöta och hur detta påverkar deras arbetsplats. Därav var forskningsintervjun en 

högst adekvat metod. Forskningsintervjuer ämnar utreda en frågeställning utifrån det 

perspektiv som ges av individen som intervjuas (Kvale, 2009, s. 17). Det var just individens 

perspektiv och egna erfarenheter som var relevanta för denna studie, särskilt då en del av 

studiens centrala begrepp kunde variera beroende på individen som beskrev det. Bland annat 

kunde definitionen av ett ”svårt möte” variera individuellt. Bibliotekariens syn på bemötande 

och bibliotekets roll i samhället är också högst individuellt och därmed var intervjun en 

effektiv metod för att låta individerna ge öppna och egna svar på vad bland annat dessa 

centrala begrepp innebar för dem. Utifrån detta kunde jag sedan påbörja en analys. 

 

Jag valde att skriva en intervjuguide med ett antal frågor som jag skrev upp efter att ha 

kartlagt relevanta ämnen under litteratursökningen inför studien. Jag försökte välja ämnen 

efter mina frågeställningar och de centrala begrepp som jag upptäckte under tiden som jag 

läste in mig på ämnet. Under intervjuernas gång försökte jag till vis mån låta personen som 

intervjuades bestämma i vilken följd frågorna ställdes genom att jag försökte lyssna efter vad 

personen tog upp och vilken fråga som passade in på deras olika svar. Vissa frågor tillkom då 

jag upptäckte att svaren var väldigt givande på tidigare intervjuer. Alltså var det en 

halvstrukturerad intervju jag genomförde. Det innebär att man efter ämnen skriver ner frågor 

som på ett tillfredställande sätt kan ge material till studiens analys och sedan låter intervjun 

påverka till exempel följd av frågor eller hur pass noga jag följer intervjuguiden vid 

intervjutillfället (Kvale, 2009, s. 146f). 

 

När jag utformade min intervjuguide försökte jag att ha direkta frågor, men så öppna som 

möjligt. Jag försökte under intervjuernas gång sedan ställa följdfrågor som kunde ge 

bibliotekarierna vidare utrymme att utveckla sina tankar. Samtliga bibliotekarier fick en 

enklare förklaring gällande studiens syfte. Jag kontaktade bibliotekarierna antingen via telefon 

eller direkt på deras arbetsplats där jag ställde frågan om de skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en intervju till min uppsats. Jag gav under detta första möte också den enklare 

förklaringen kring vad uppsatsen ämnade undersöka samt frågade om de godkände att bli 

inspelade under intervjun. Bibliotekarierna fick också information om att de kommer att vara 

anonyma, i uppsatsen tillskrevs de andra namn för att underlätta arbetet med referat och 

citering. 

 

4.2 Urval 

 

Jag valde att genomföra mina intervjuer på min egen arbetsplats. Detta på grund av att 

biblioteket under en tid haft en del problematik med besökare som varit hotfulla, aggressiva 

eller på annat sätt utmanande att bemöta. Jag valde att intervjua sex bibliotekarier, där jag 

försökte ha en varierad ålder och erfarenhet. Bibliotekarierna som jag intervjuade har uppdrag 

och uppgifter som är relevanta för min studie och arbetar på bibliotek i staden som har en 

viss, inom den egna verksamheten, omtalad problematik med besökare. Att bibliotekarierna 
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som jag intervjuade också var mina kollegor kan tyckas vara till viss del problematiskt, då vår 

arbetsrelation kunde påverka deras svar. Kanske svarade de inte lika utförligt eller utelämnade 

information då personerna kände att jag redan känner till den informationen eller redan är 

insatt i en viss situation. 

 

De genomförda intervjuerna varade totalt i cirka 3 timmar och 23 minuter, där somliga 

intervjuerna varade upp till cirka 50 minuter och somliga i cirka 20 minuter. Intervjuerna 

genomfördes från den 15 oktober fram till 16 november beroende på när det var möjligt för 

bibliotekarierna att få tid till en intervju. Intervjufrågorna bestod av bakgrundsfrågor om 

bibliotekariernas ålder, erfarenhet och utbildning. För att få en empiri med relevant material 

ställde jag upp intervjufrågorna efter olika teman. Första temat var mötet där frågorna ämnade 

få svar på hur bibliotekarierna upplevde bemötande. Det andra temat hanterade offentlighet 

och hur bibliotekarierna såg på offentlighet i deras arbete och i samband med bibliotek. Ett 

tredje tema var bibliotekets roll i samhället där bibliotekarierna fick beskriva deras upplevelse 

och åsikter kring vilken roll biblioteket har i samhället. Ett sista tema handlade om 

bibliotekariens roll i samhället där frågor ställdes vars syfte var att utreda bibliotekariernas 

perspektiv på sin egen roll i samhället, vilket ansvar de har som bibliotekarie och vilka 

egenskaper som är viktiga för en bibliotekarie i sin yrkesutövning. 

 

Under intervjuernas gång hade jag detta i åtanke och var särskilt noga med att sträva efter att 

ställa följdfrågor som gav bibliotekarierna möjlighet att utveckla sina svar och tankar. Det 

finns också stora fördelar med att mitt studieobjekt var min egen arbetsplats. Kvale nämner 

exempelvis att man tidigt i intervjun bör skapa en relation till personen så att de känner sig 

bekväma i situationen (2009, s. 144). Att man redan tidigare har en relation med personen 

underlättar då detta, eftersom personen förmodligen redan känner sig mer bekväm med 

intervjun då en redan känd person ställer frågorna. Exempelvis kanske de kände sig mer 

bekväma att fråga när de inte förstod en fråga eller vågade ge mer öppna svar än de annars 

skulle gjort till en främmande person. En annan fördel med att välja min egen arbetsplats var 

det faktum att jag hade en insyn i vad varje person arbetade med exakt. Därför blev mitt urval 

betydligt enklare och möjligtvis också mer pricksäkert, då jag kunde fråga kollegor vars 

arbete jag vet var relevant för min studie. 

 

4.3 Tillämpning av analysverktyg 
 

Echeverris definition av bemötande användes i analysen tillsammans med grundbegrepp som 

utgör de yrkesetiska riktlinjerna enligt Ohlsson samt grundbegrepp i Habermas 

offentlighetsteori. Med Echeverris definition av bemötande jämförde och analyserade jag 

bibliotekariernas upplevelser kring vad bemötande är och vad ett gott bemötande innebar för 

dem. Begrepp som jämfördes i analysen utifrån Echeverris definition av bemötande och ett 

gott bemötande var; professionellt, attityd/förhållningssätt, bemötande som upplevelse, 

anpassa efter behov och begreppet empati. 

 

Jag genomförde analysen genom att jag jämförde bibliotekariernas uttalanden kring 

begreppen efter att ha undersökt huruvida begreppen påtalas av bibliotekarierna eller inte. 

Echeverri talar om bemötande som en väsentlig kompetens. Detta jämfördes även med 

bibliotekariernas upplevelser av bemötande. Hur bibliotekarierna upplever sitt bemötande 

analyserade jag genom att använda de yrkesetiska riktlinjerna som Ohlsson beskriver. Dessa 

riktlinjer består av ett antal begrepp så som respekt, omdöme, opartiskt och jämlikt. Även här 

ställde jag bibliotekariernas uttalanden i jämförelse till Ohlsson begrepp. Ett väsentligt 

begrepp som Ohlsson beskriver är social känslighet. Innebörden av detta begrepp jämfördes 

på liknande vis med bibliotekariernas upplevelser av bemötande. De yrkesetiska riktlinjerna 
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fungerade som analysverktyg för att jämföra hur bibliotekarierna anser att man ska bemöta på 

ett bibliotek. Liknande tillämpning gjordes med den del av Habermas offentlighetsteori som 

var aktuell för denna studie. Begreppen som ställdes inför jämförande var ”öppet för alla”, 

tillgänglighet och det förutsättningslösa. För att göra en analys utifrån dessa begrepp 

underlättade det att finna nyckelord i bibliotekariernas intervjuer. När jag sammanställde 

nyckelorden kunde olika teman för nyckelorden formas. Utifrån dessa teman och nyckelord 

kunde en analys och ett jämförande bli mer lätthanterligt. Särskilt underlättade det att 

undersöka i vilken mån bibliotekariernas begrepp stämde överens med de begrepp som var 

mitt analysverktyg för denna studie.  

 

4.3 Metoddiskussion 
 

Sex bibliotekarier intervjuades inför denna studie och dessa valdes utifrån deras arbetsplatser 

och arbetsuppgifter. Att använda en kvalitativ metod och att utgå från arbetsuppgifter och 

arbetsplatser inför urvalet gav goda resultat eftersom bibliotekarierna som intervjuades då var 

insatta  och engagerade i ämnet och därmed kunde ge utförliga svar på de frågor som ställdes 

under intervjuerna. En tanke kring ålder och erfarenhet under urvalet fanns också dock skulle 

en  ännu mer varierad ålder och erfarenhet bland de deltagande bibliotekarierna möjligtvis 

kunnat ge en kanske något mer varierad empiri eftersom bibiotekarierna kan ha upplevt 

bibliotek och bibliotekarierollen under olika skeden. Under rubriken ”Metod” nämnde jag att 

det är kollegor till mig som intervjuas, det positiva och också det problematiska med detta tas 

upp i den nämnda rubriken. Svaren de ger mig under intervjuerna kan påverkas både 

fördelaktigt och icke fördelaktigt av att de redan har en relation till mig. De kan anta att jag 

redan är medveten om viss information och därför inte ge lika utförliga svar, men de kan 

också känna sig mer bekväma i och med vår relation och våga ge mer öppna svar eller våga 

fråga mer om de inte förstår en fråga. Därför var det viktigt att jag ställde följdfrågor om jag 

kände att jag under intervjuernas gång behövde få deras påtalanden förklarade.  

 

I och med att individerna som skulle intervjuas av mig redan var kända för mig så fick 

intervjuguiden vara mer ett stöd än ett fast manus med frågor, även om alla frågor ställdes till 

alla bibliotekarier. Det faktum att både jag och förmodligen informanten var bekväm i 

situationen gjorde att samtalet styrde frågornas följd mer än frågorna styrde samtalet. Detta 

upplevde jag som väldigt givande, det resulterade i en större frihet att både fråga och svara. 

En utmaning med denna frihet var det faktum att det gjorde att jag som intervjuade fick vara 

noga med att få med alla frågor som jag tänkt mig och ibland kunde detta vara något 

distraherande i själva samtalet med bibliotekarien. Förslag på följdfrågor som ett stöd i 

intervjun hade kunnat vara hjälpsamt, detta för att jag enklare skulle kunnat ställa följdfrågor 

där en vidare utveckling av bibliotekariernas svar kunde vara väsentlig.  

 

Denna studie fokuserade på bibliotekariens perspektiv av bemötande på bibliotek, eftersom 

studiens syfte var fokuserat på bibliotekariernas upplevelser och beskrivningar så intervjuades 

bara bibliotekarier och ingen besökare. Om tid funnits och studien hade haft ett större omfång 

så hade besökarnas perspektiv på bibliotekariernas bemötande varit intressant, särskilt i 

jämförelse med bibliotekariernas perspektiv. 

 

5 Presentation av resultat 
 

Följande resultat av de sex genomförda intervjuerna har, som nämnt ovan, sammanställts 

genom att finna nyckelord som tillsammans bildar teman, i form av rubrikerna nedan. 

Nyckelorden fann jag i svaren på varje ställd fråga. Jag sammanställde sedan dessa nyckelord 
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och kunde från sammanställningen utläsa vissa tydliga teman och placerade alla nyckelorden 

under passande tema. Sex bibliotekarier intervjuades inför denna studie, för att 

bibliotekarierna skulle förbli anonyma så tilldelades dem fiktiva namn. Samtliga bibliotekarier 

arbetar inom samma verksamhet men på olika bibliotek i staden.  En kort presentation av 

bibliotekarierna följer nedan. 

 

Första 

Första är i 25 års åldern och har arbetat som bibliotekarie i snart 3 år. Nu arbetar Första på en 

av kommunens stadsdelsbibliotek, filial. 

Andra 

Andra är i 50 års åldern och har arbetat som bibliotekarie i snart 16 år. Andra arbetar på 

stadens stadsbibliotek. 

Tredje 

Tredje är i 30 års åldern och har arbetat som bibliotekarie i 5 år . Tredje arbetar på stadens 

stadsbibliotek 

Fjärde 

Fjärde är i 50 års åldern och har arbetat som bibliotekarie i nu 5 år men har arbetat inom 

biblioteksverksamhet innan Fjärde blev examinerad bibliotekarie. Fjärde arbetar på stadens 

stadsbibliotek 

Femte 

Femte är i 30 års åldern och har arbetat som bibliotekarie i 5 år, men på olika ställen. Den 

nuvarande arbetsplatsen, stadens stadsbibliotek, har Femte arbetat på i ungefär 1 år. 

Sjätte 

Sjätte är i 30 års åldern och har arbetat som bibliotekarie sedan 2013, men på olika bibliotek i 

sin kommun. Sjätte har arbetat större delen av tiden på stadsdelsbiblioteken, filialer, i 

kommunen. 

 

5.1 Bemötande för bibliotekarierna 

 

I detta stycke kommer bibliotekariernas beskrivningar och reflektioner kring bemötande att 

presenteras. Utifrån intervjuerna sammanställdes bibliotekariernas definitioner av bemötande 

samt hur bibliotekarierna anser att man bäst bemöter en besökare. Här sammanställs särskilt 

bibliotekariernas tankar kring vad ett bra bemötande är. 

 

”Att lyssna, att finnas där, att vara närvarande och att bry sig. Det tycker jag är viktigt att 

lyssna på låntagaren, att vara närvarande” (Andra). Bibliotekarierna talade om att förmågan 

att lyssna när man bemöter var viktig, att vara lyhörd och tålmodig. En av bibliotekarierna 

nämnde att man snarare bör förstå än att förklara när man bemöter människor på biblioteket 

(Sjätte). Att inte döma de människor man möter och att vara öppen gentemot besökarna var 

också något som samtliga bibliotekarier pratar om. Ordet empati användes av en av de 

intervjuade (Första), och detta ord inkluderar många av de ord som resterande bibliotekarier 

använde för att beskriva grundläggande egenskaper hos ett gott bemötande. Ord som 

tillgänglighet, acceptans, förstående, öppenhet, ej dömande, ödmjukhet och förlåtande passar 

alla in som beskrivning av och en del av ordet empatisk. En av bibliotekarierna nämnde att 

empati också kunde medföra problem. Denne berättade att när man visar empati innebär det 

ibland att man behöver ta sig tid att lyssna när en besökare bara behöver prata och att detta 

ibland tar tid som bibliotekarien inte har. Bibliotekarien talade om att ”även om man känner 

stort empati, så måste man sätta gränser” (Första). En annan bibliotekarie påpekade också att 

ett personligt bemötande är det bästa men att man måste skilja på att vara personlig och privat 

för att klargöra gränsen mellan sin roll som bibliotekarie och sitt privata jag. 
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[…] den gränsdragningen är ganska svår, och i bemötande, var gärna 

personlig men inte privat. För en personlig touch gör bemötandet 

mycket bättre och det är sånt som gör att besökarna känner god service 

och att de känner att de fått en slag conection med dig. Men gränsen till 

det privata är hårfin, kan ofta misstolkas. (Tredje)  
 

Samtliga bibliotekarier förespråkade att man i sitt bemötande arbetar för att bygga relationer 

med besökarna, men menar att sättet man gör det på kan variera beroende på vilken typ av 

bibliotek man arbetar på. Om man till exempel arbetar på ett stort eller ett litet bibliotek, där 

antalet besökare och ”stammisar” kan variera. Samtliga menade att på mindre bibliotek får 

man ofta en mer personlig kontakt med besökare då man får mer tid med varje besökare än på 

ett större bibliotek med fler besökare. På det större biblioteket talade de om att man måste 

skapa en relation på kortare tid. 

 
På stadsbiblioteket känns det som man är, där är man verkligen en 

representant för stadens kulturliv på något sätt, man känner verkligen 

att man är en del i ett större sammanhang och där är man väldigt 

korrekt, officiell på något sätt. Men i mitt ganska lilla bibliotek där jag 

jobbar oftast där är jag, där är jag mycket mer personlig. Ja, ibland 

kanske väldigt nära gränsen privat. Men väldigt personlig är jag. 

(Första) 

 

Tre av bibliotekarierna menade att tålamod, trygghet och lugn är viktigt när man bemöter 

besökare på biblioteket. Den ena pratade om att man bör arbeta för att få besökaren att känna 

sig trygg med biblioteket och bibliotekarien. De andra två menade att tålamod och lugn ofta 

kunde avvärja situationer där konflikter annars kan uppstå (Första, Fjärde & Femte). Många 

av bibliotekarierna menade också att man måste vara hjälpsam. En av bibliotekarierna talade 

om att man alltid ska försöka hjälpa lite utöver vad besökaren egentligen frågar efter. Denne 

gav ett exempel där en besökare letade efter en särskild bok som inte fanns i biblioteket. 

Förutom att biblioteket kan erbjuda att köpa in eller låna från andra orter menade 

bibliotekarierna att man då skulle ge extra hjälp genom att exempelvis ge tips på en annan 

liknande bok (Fjärde). Ytterligare en annan bibliotekarie menade att det var viktigt för denne 

att besökarna kände att man kunde komma till biblioteket och veta att man får hjälp och att 

saker blir gjorda åt det problemet man kan ha (Andra). 

 

Samtliga bibliotekarier påtalade också att attityd är en stor del av bemötande. De nämnde att 

man ska ha rätt kroppsspråk och tonfall, vara positiv och försöka bemöta med ett leende och 

en hälsning för att visa att besökarna är välkomna och att bibliotekarierna är tillgänglig för 

dem. Denna attityd innebar också för tre av bibliotekarierna att man inte bör döma en person 

som kommer in på biblioteket (Tredje, Fjärde & Sjätte).  

 
Man ska absolut inte bli fördömande, man ska möta alla på samma 

villkor, oavsett om det är någon som kommer och har Gucci-kläder på 

sig och den som är, du vet, vanligt klädd. Så att alla ska mötas på 

samma villkor, få samma bemötande och man ska hjälpa dem på precis 

samma sätt, det tycker jag är jätte viktigt, att man inte ska ha fördomar. 

(Fjärde) 

 

Den ena av bibliotekarierna nämnde också att dömande ofta kan påverka bemötandet och att 

”man får försöka medvetandegöra dem, montera ner dem” (Sjätte). 
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Sammanfattningsvis så innebar bemötande för bibliotekarierna att man ska bemöta alla 

individer jämlikt och efter de behov som individen man bemöter har. Detta gör man genom att 

vara lyhörd, ej fördömande, hjälpsam och genom att visa empati och försöka att förstå 

individens perspektiv. En tanke kring vilket intryck man som bibliotekarie ger besökarna var 

också tydlig i bibliotkariernas beskrivningar av bemötande. Lugn, tålamod och ödmjukhet i 

sitt bemötande var centrala begrepp för samtliga bibliotekarier. 

 

 

5.2 Svåra möten 

 

Under denna rubrik sammanställs bibliotekarierna berättelser kring vad som är ett svårt möte 

enligt dem. De beskriver vad som är problematiskt med bemötande och hur man kan hantera 

dessa svårigheter. Denna sammanställning ämnar definiera ett svårt möte enligt 

bibliotekariernas beskrivningar. 

 

Samtliga bibliotekarier menade att många svåra möten ofta beror på ilska eller frustration över 

förseningsavgifter eller andra av bibliotekets regler och villkor. Men de ansåg att mycket 

annat också kan påverka om ett möte är svårt och utmanande eller inte. En av bibliotekarierna 

talade om att många svåra möten denne stöter på i sitt arbete har sin egentliga grund i 

strukturella problem i samhället så som arbetslöshet, hemlöshet och missbruk (Första). 

Bibliotekarierna upplevde att dessa grupper ibland kunde vara svårhanterliga på grund av 

utåtagerande beteenden eller att denne som bibliotekarie fick information av besökarna som 

var svåra att hantera själv. En av bibliotekarierna menade att dessa individer kan vara svåra att 

nå och därför är det stor risk att kommunikationen och bemötandet inte blir helt lätt (Femte). 

Samtliga bibliotekarier talar om missförstånd, hotfullhet, sårande förolämpningar, dömande, 

intressekonflikter och sexuella trakasserier. En bibliotekarie talade om att denne ofta upplevde 

att det fanns personer på biblioteket som var ”sliskiga” (Första) och en annan talade om 

kollegor som fått utstå sexuella trakasserier och hot om våld (Sjätte). En av bibliotekarierna 

gav ett exempel på en hotfull situation. 

 
Det har varit en man som gick lite bärsärkagång i biblioteket som 

blockerade entrén, så det var en hotfull situation, så till vida att vi i 

personalen inte kunde nå varandra. Vi fick ringa polisen, det tog ett tag 

innan de kom, vi visste inte vad vi skulle göra med låntagarna, men vi 

slussade ut dem så det gick ju bra. (Femte) 

 

De talade om olika anledningar till att besökare agerar i affekt och att det ofta är dessa 

känsloyttringar som kan bli problematiska i mötet mellan bibliotekarien och besökaren. En av 

bibliotekarierna menade att när en besökare är i affekt så får man som bibliotekarie läsa av 

situationen och försöka bemöta på ett sätt som är lämpligt för den individen. Denne menade 

att man med lugn kan avvärja dessa svåra situationer (Femte). En annan bibliotekarie menade 

att diskussion och förklaring inte alltid hjälper en redan uppretad situation. 

 
[…] om jag märker att jag inte kommer någon vart med den personen när 

jag redan försöker förklara bitar och han bara blir mer aggressiv och mer 

aggressiv, så är det lika bra att säga, tänker jag, "okej du har rätt" och sen 

klippa av samtalet och sen inte diskutera. (Fjärde) 

 

Många av bibliotekarierna pratade om att det finns olika intressen av biblioteket som ofta 

kolliderar. De nämnde exempelvis att konflikt kan uppstå när en eller flera besökare är 
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högljudda och en eller flera besökare vill ha tystnad. En av bibliotekarierna tog upp ett 

exempel på en av dessa konflikter. 

 
Vi har ju några låntagare som, som sitter och spelar kort, på biblioteket, 

[...] de är väldigt högljudda, det kan bli väldigt mycket svordomar, och 

rasistiska uttryck och sånt där, som inte är så trevligt, som alla hör. Men 

det är verkligen en sån målgrupp vi vill ha här för det känns som de har 

ingen annanstans att gå, de kommer hit för att umgås. Men där blir det en 

väldigt stor motsättning mot alla andra som sitter, där de sitter och vill ha 

lugn och ro, de vill inte höra dem här hemskheterna. (Femte) 

 

Samtliga bibliotekarier påpekade att dessa svåra möten inte avskräcker dem i sitt arbete och 

att de ofta ändå känner sig trygga med sin arbetsplats rutiner kring dessa situationer. En av 

bibliotekarierna nämnde att dennes fackförbund är ett stort stöd för arbetsmiljöfrågor så som 

denna om möten där besökare är affekt eller är hotfull (Andra). Flertalet av de bibliotekarier 

som intervjuades menade också att deras profession är ett viktigt verktyg för att hantera svåra 

situationer. De fann ett stöd i sin profession och menade att deras professionella identitet 

påverkar deras bemötande, särskilt gentemot sin privata identitet där flertalet nämnde att de är 

mer sårbara och har lägre toleransnivå (Första, Andra & Fjärde). 
 

Ibland kan jag tycka när man träffar en upprörd person som ibland kan 

säga en massa dumma saker till dig, och så tänker man skulle det vara 

privat skulle jag aldrig någonsin tillåta mig att någon talar till mig på det 

viset. Men här sitter jag i den situation att jag tyvärr måste ta det, jag har 

inget val. [...] man måste hela tiden uppträda professionellt. Det är mitt 

yrke, så att, kunden har alltid rätt. (Fjärde) 

 

Andra verktyg för bibliotekarierna att använda i svåra möten menade de är varandra. Samtliga 

nämnde att kollegor är viktigt, dels talar de om att det är stöttande att vara två i en svår 

situation och sedan nämnde en av bibliotekarierna att det är viktigt att kunna dela 

erfarenheter. Särskilt eftersom många individer som varit svåra att möta är återkommande 

besökare på biblioteket. Bibliotekarien påpekade att arbetsplatsträffar och andra tillfällen då 

personalen kan samlas är bra för att kunna dela dessa erfarenheter (Femte). Två av 

bibliotekarierna nämnde också att de på arbetet erbjudits fortbildning med tema på hot, våld 

och kris och hur man kan bemöta sådana situationer (Första & Femte). Samtliga bibliotekarier 

kände sig trygga med sina rutiner kring möten som kan vara aggressiva eller hotfulla och 

känner sig trygga i att kontakta externa aktörer så som polis. En annan bibliotekarie påpekade 

att för de som arbetar ensamma på ett bibliotek kan fackförbundet vara ett stort stöd i att 

exempelvis arbeta för att undvika ensamarbete (Andra). 

 

Svåra möten för bibliotekarierna innebar ofta någon form av affekt. Att individen de bemöter 

är arg eller frustrerad och att denna affekt gör att bibliotekarien får svårt att kommunicera och 

nå fram till individen. Missförstånd eller fördomar var ofta en bidragande faktor till dessa 

svåra möten och även en anledning till att individen de bemöter blev arg eller frustrerad. 

Bibliotekarierna menade också att det kunde uppstå intresskonflikter mellan bibliotekets 

besökare då besökarnas bild av och sätt att använda biblioteket på kunde variera och krocka 

med varandra. Bibliotekarierna kände sig inte hotade utan menade att det fanns stöd på deras 

arbetsplats för dessa situationer. 
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5.3 Vilka möter man på biblioteket 

 

Här talar bibliotekarierna om vilka grupper som de ofta möter och som vid vissa tillfällen kan 

upplevas som utmanande att bemöta. Bibliotekariernas upplevelser sammanställs och flera 

exempel ges på situationer som bibliotekarierna beskriver som svårt eller utmanande. 

 

Alla bibliotekarier nämnde ungdomar som en grupp man ofta stöter på på biblioteken i olika 

situationer. 

 
[...] ungdomar är en ganska svårt att få hit. Och det tror jag nog beror på 

att de inte tycker att biblioteket inte är något ställe för dem på det viset, 

jag tror det kan kännas, ja men dels skrämmande och dels väldigt tråkigt, 

det händer inte så mycket, utan man kanske måste ha mer arrangemang 

för ungdomar också. Och liksom hitta de vägarna, vad kan vi göra på 

biblioteket för att få dit dem, för vi vill ju få hit de. [...] Man kan säkert få 

in dem på att läsa mer, och liksom vara mer intresserad av liksom olika 

informationskällor, bara de är på plats. Utmaningen är att få hit dem. 

(Femte) 

 

Samtliga tyckte att ungdomarna var roliga att arbeta med men att mötet ofta skiljer sig väldigt 

mycket från att bemöta en vuxen. En av bibliotekarierna nämnde att ungdomar ofta kan vara 

mer förlåtande i sin natur än vuxna som enligt denne ofta hade en mer bestämd bild av 

biblioteket och även bestämda krav på bibliotekarien och om dessa inte uppnås så blir det 

konflikt. Bibliotekarien menade att ”om man förlåter dem [ungdomar] deras fel förlåter de 

dina fel också” (Första). Mötet med ungdomar beskrevs också som problematiskt av samtliga 

bibliotekarier. En bibliotekarie nämnde att denne i början kände sig osäker med ungdomar 

eftersom denne inte tidigare arbetat med unga förut och att särskilt pojkar i stora grupper var 

skrämmande. Detta var enligt bibliotekarien något som försvann med tiden och denne hade 

fått mycket stöd från sin fackförening (Andra). En annan bibliotekarie nämnde också att ofta 

skiljer sig en del ungas intressen och en del vuxnas intressen åt och att dessa skapar konflikter 

mellan de båda målgrupperna. Exempelvis menade denne att ungdomar kan föra väsen och att 

man då måste bejaka andra besökares behov av tystnad och då behöva konfrontera 

ungdomarna (Sjätte). En av bibliotekarierna beskrev ett av ungdomarnas stora behov som att 

”de kommer till biblioteket efter skolan som en fritidsgård. [...] de använder inte böckerna 

eller datorerna, utan de kommer för att hänga och sitta och prata” (Femte). En av 

bibliotekarierna beskrev sitt bemötande av ungdomar. 

 
I början handlar det ju om att lära känns de här människorna, att skapa en 

kontakt med de. [...] ja men börjar ju med namn så att man vet vad de 

heter. Så de inte bara blir ett personnummer i Book-IT. Sen då gärna gå 

utanför disken, prata med de liksom och kanske göra någon aktivitet som 

är lite avväpnande. (Sjätte) 

 

Samtliga av de intervjuade bibliotekarierna nämnde ett antal grupper som de värnar om på 

biblioteket på grund av att dessa grupper enligt dem är exkluderade från samhället i stort. De 

grupper de nämnde är psykiskt sjuka, missbrukare och hemlösa. Tre av bibliotekarierna 

nämnde att bibliotekets öppna klimat välkomnar dessa grupper istället för att exkludera dem 

som annars är vanligt på andra ställen i samhället (Första, Andra & Femte). De ”har ingen 

annanstans att gå” helt enkelt menade en av bibliotekarierna (Femte). En annan bibliotekarie 

påtalade att även dessa gruppers intresse av biblioteket ibland kan krocka med särskilt 

barnfamiljers intressen, denne berättade om situationer där missbrukare har bråkat eller varit 

högljudda och skrämt barn och föräldrar (Andra). Bibliotekarierna pratade om att 
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missbrukare, hemlösa och psykiskt sjuka använder biblioteket som en plats att vara på och 

detsamma gör också barnfamiljers, dessa gruppers olika sätt att använda denna lugna plats 

skiljer sig åt och krockar. 

 

De flesta av bibliotekarierna pratade också om den ”vanliga besökaren”, de definierade aldrig 

riktigt vad en vanlig besökare innebär, men under intervjuernas gång var det ofta dessa 

vanliga besökare som jämfördes med andra målgrupper som på ett eller annat vis utgjorde en 

viss problematik för eller prioriterades särskilt av bibliotekarierna. Två bibliotekarier nämnde 

också äldre som en målgrupp de arbetar med särskilt på biblioteket (Andra & Fjärde) och två 

bibliotekarier nämnde också att studenter kommer till biblioteket för litteratur och tillgång till 

studieplats (Fjärde & Femte). Under tre av samtalen nämndes också individer som är 

nyanlända till Sverige, där talar bibliotekarierna om att det kan bli missförstånd när 

språkförbistring uppstår (Andra, Tredje & Femte). 

 

För att sammanfatta så nämnde bibliotekarierna särskilda grupper som av olika anledningar i 

vissa fall kunde vara utmanande att bemöta, så som missbrukare, psykiskt sjuka, hemlösa eller 

ungdomar. Vilka möten som är svåra menade bibliotekarierna var väldigt individuellt 

beroende på bibliotekariens tidigare erfarenheter och egna omständigheter. De nämnda 

grupperna kunde anses svåra att bemöta på grund av att bibliotekarierna upplevde att det 

kunde vara svårt att nå fram till individerna. Svårt var också att dessa individer ofta hamnade i 

affekt lättare än andra individer som bibliotekarierna mötte på biblioteket. 

 

5.4 Offentlighet för bibliotekarierna 

 

Under denna rubrik presenteras bibliotekariernas upplevelser kring offentlighet och hur de 

upplever att det offentliga påverkar deras bemötande. De beskriver vad offentlighet är för de 

och vilken roll offentligheten spelar för deras arbete och verksamhet. 

 
Öppenhet, transparens, tillgång till information, tillgång till information 

på lika villkor. De flesta idag har ju ändå tekniken för att söka 

information, själv, men sen så kanske de inte har rätt information. Men 

vi har också grupper som inte har tekniken att söka information. Och 

sen, offentlighet betyder också att alla är välkomna, på lika villkor. 

(Tredje) 

 

Samtliga bibliotekarier definierade offentlighet i samband med bibliotek med ord som 

kravlöst, öppet för alla och kostnadsfritt. Samtliga nämnde också att alla har rätt till 

biblioteket som offentlig plats utan krav på motprestationer. Man kan komma dit utan att 

prestera något, de påpekade att man får komma till det offentliga utan att syften ifrågasätts 

och oberoende på vem man är. ”Jag ser nog offentlighet som ett väldigt stort, det är ett väldigt 

stor ansvar och det kan vara tungt att bära ibland” (Första). 

 

Två av bibliotekarierna menade att biblioteket är ett samhällets vardagsrum (Femte & Sjätte) 

och en tredje talade om biblioteket som en gemensam plats och menade att bibliotekens 

arkitektur och inredning borde likna den avslappnade inredningen och miljön som man finner 

i många vardagsrum (Första). Tre av bibliotekarierna menade att offentligheten också 

påverkar deras roll som bibliotekarie, biblioteket är offentligt och det gör att bibliotekarierna 

som arbetar där också är offentliga (Andra, Tredje & Fjärde). En av bibliotekarierna nämnde 

att bibliotekarien som offentligt ansikte utåt stärker deras yrkesidentitet och kan bidra till att 

bibliotekarien arbetar mer professionellt (Fjärde). En annan bibliotekarie menade att det var 

deras ansvar att bibehålla offentligheten (Första). Samtidigt som alla belyser vikten av det 
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offentliga så nämnde två av bibliotekarierna också att det finns viss problematik med att 

arbeta offentligt. De båda nämnde att det ibland var svårt att återgå till sitt privata jag efter att 

de lämnat arbetsplatsen. Utanför arbetsplatsen är bibliotekarierna fortfarande offentliga när de 

möter besökare och de upplevde att detta ibland gjorde gränsen mellan privat och offentlig lite 

oklar. Det var svårt för dem att sluta hjälpa (Andra & Tredje). En av bibliotekarierna berättade 

om en situation då denne genom arbetet fått kontakt med en ungdom som hade det svårt 

hemma. Ungdomen tog kontakt med henne efter arbetet och berättade då att ungdomen inte 

hade någonstans att sova under natten. 

 
Då kommer ju det här in, mina jobbrelationer, kommer in i min privata 

sfär, och jag gjorde faktiskt så att hon fick sova hos mig. Men jag 

kände själv att det här, det blev en inre konflikt, alltså här inkräktar 

mitt jobb jag på mitt privata jag. Så då blev den rollen att hålla uppe, 

det kändes väldigt märkligt att ha en biblioteksbesökare, som hon var 

för mig, i mitt hem. Och det var en allvarlig situation. (Tredje) 

 

En tredje pratade också om att dennes offentliga jag också kan hjälpa i mötet med besökare. 

Bibliotekarien pratade om att toleransen ökar när denne är offentlig än när denne är privat och 

att det hjälper att hålla denne lugn och professionell i situationer då det privata jaget hade 

reagerat i affekt (Fjärde). 

 

Offentlighet för bibliotekarierna innebar ett bibliotek som var öppet för alla. De menade att 

det offentliga är förutsättningslös. Bibliotekarierna talade om att bibliotekets besökare kunde 

ha olika syften för att besöka biblioteken men att dessa olika syften inte ifrågasätts i och med 

att biblioteket är offentlig plats. Offentlighet för bibliotekarierna stärkte biblioteket som ett 

”samhällets vardagsrum” och biblioteket skulle enligt dem vara tillgängligt och ha ett 

tillåtande klimat. För deras roll som bibliotekarier menade somliga bibliotekarier att 

offentligheten stärkte deras yrkesidentitet och att man i en offentlig verksamhet måste 

bibehålla en professionell attityd. 

 

5.5 Bibliotekets roll 

 

I denna text beksrivs bibliotekariernas perspektiv på vilken roll i samhället som biblioteket 

har. Bibliotekarierna beskriver biblioteket mål och uppdrag.  

 

Mötesplats var ett begrepp som beskrev biblioteket enligt fem av sex bibliotekarier som 

intervjuades, den sjätte talade om att biblioteket i sin tur är till för alla och beskrev det som en 

gemensam plats. När en av bibliotekarierna ställdes frågan om vilken roll biblioteket har så 

svarade denne att det inte finns någon annanstans att gå, denne liknande bibliotekets rum med 

kyrkans rum (Andra). Biblioteket ska vara tryggt och öppet för alla och där ska också finnas 

tillgänglig personal som är hjälpsam. Biblioteken ska enligt samtliga intervjuade stå för en 

lika tillgång till information och bildning. Tre av bibliotekarierna talade särskilt om kultur och 

beskriver biblioteken som kulturbärare (Första, Tredje & Fjärde). En intervjuad bibliotekarie 

menade att biblioteken är en plats för kultur och att kultur på många sätt är hälsofrämjande. 

Bibliotekens tillgängliggörande av information, läsning och kultur menade denne kan vara 

språkberikande för besökare och därmed bidra till att medborgare kan vara mer deltagande i 

samhället (Tredje). 

 

”Att värna demokrati, och ge alla lika tillgång till resurser och information och kunna, 

meningsskapandet, medskapande. Det tror jag är centrala begrepp i samhället” (Sjätte). 

Samtliga bibliotekarier menade att biblioteket har en demokratisk roll, där lika tillgång, 
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meningsskapande, aktivt deltagande i samhället, kamp mot språkfattigdom och trygghet är 

grundläggande faktorer för att denna demokratiska roll ska fungera. Två av bibliotekarierna 

menade att biblioteken är en portal till samhället och ett verktyg för att hjälpa individer att 

lära sig orientera sig i samhället (Andra & Sjätte). ”Att vi som sagt är en sluss ut i samhället 

och vi kan hjälpa till ”var kan jag gå om det är så här”, ”vem kan jag skriva till”” (Andra). 

 

En av bibliotekarierna talade om biblioteket som en arena, där besökare ska kunna få tillgång 

till information för att skapa sig en åsikt och en plats för att kunna göra uttalanden i olika 

sammanhang (Andra). En bibliotekarie menade att samhället idag kräver mer än tidigare av 

individen: 

 
Vi har idag ett samhälle som i mångt och mycket bygger på skriven 

information, det ska inte bara kunna tolka snabbt och korrekt, stora 

mängder information. Du ska även kunna producera det själv på ett sätt, 

som dels snabbt men också korrekt, på ett sätt som gör att mottagaren 

av texten förstår dig. Så du kan inte vara dålig på att läsa och skriva om 

du ska klara dig i samhället. Det funkar inte. Mycket höga krav. Det gör 

ju att det här med att läsning och lästräning och läslust spelar så stor 

roll än det gjorde för ett antal decennier  sen. (Tredje) 

 

Biblioteket som ett verktyg i samhället konkretiserades exempelvis även av en annan 

bibliotekarie genom exempel på specifika tjänster som biblioteket kan förse besökarna med. 

 
Så får ju biblioteket en lite mer samhällelig funktion, att kunna orientera 

sig, det kan ju vara arbetsförmedlingen, försäkringskassa, då medför ju 

det mycket kopieringsäranden, fax och sånt där. (Sjätte) 

 

Biblioteket ska vara opartiskt med undantag för att bejaka de mänskliga rättigheterna menade 

en av de intervjuade (Femte), en annan bibliotekarie talade om att biblioteket ska stå för 

människovärde (Andra) och ytterligare en tredje och en fjärde bibliotekarie menade att 

biblioteket ska vara en trygg plats där alla ska prioriteras oavsett funktionsnedsättning och att 

lokalen och verksamheten bör anpassas efter alla (Första & Fjärde).  

 

Passande ord för att sammanfatta bibliotekariernas beskrivningar av bibliotekets roll var 

mötesplats, lika villkor, öppenhet, bildning och information. Biblioteket ska enligt 

bibliotekarierna vara en informationscentral där människor kan mötas för att få och ge 

information på lika villkor. Biblioteket kan genom att tillgängliggöra information, kultur och 

tillfällen att mötas bidra till att öka folkhälsan samt bidra till att utsatta samhällsgrupper kan 

bli aktiva medborgare. 

 

5.6 Bibliotekariens roll 

 

Under denna rubrik talar bibliotekarierna om vilken roll bibliotekarierna har. De talar om hur 

en bibliotekarie ska arbeta och hur en bibliotekarie kan påverka samhället och hur en 

bibliotekarie kan arbeta för att uppnå bibliotekets mål och uppdrag. 

 

Samtliga bibliotekarier talade om bibliotekariens roll som en upprätthållande roll av 

bibliotekets principer, att behandla alla lika och vara tillgänglig. En av de intervjuade nämnde 

att man som bibliotekarie har en serviceroll och att besökarna ska känna att de kan lita på 

bibliotekariens kompetens och förmåga (Andra). Två av bibliotekarierna menade att 

bibliotekariens roll behöver vara föränderlig och flexibel efter de behov som finns i samhället 

för att överleva (Tredje & Femte). 
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Alltså biblioteken är väldigt stående, men innehållet i bibliotekariens 

tjänst är nog ganska föränderlig, för det har hänt jätte mycket. [...] Man 

pratar mycket om bibliotekens kommer att försvinna, om de kommer 

finnas kvar så, och då tror jag man måste anpassa sig mer och man 

måste anpassa bibliotekarie rollen efter var efterfrågan finns så det kan 

finnas kvar så länge som möjligt. (Femte) 

 

Under tre av intervjuerna nämnde också de intervjuade att bibliotekarien har en roll att arbeta 

främjande för både bibliotekets mål och för bildning, att arbeta läsfrämjande och 

allmänbildande. En av de tre bibliotekarierna menade att bibliotekarien skulle arbeta med 

digitalkompetens. Att bibliotekarier hade ett ansvar att hjälpa att minska den digitala klyftan. 

(Tredje, Femte & Sjätte). Bibliotekarien som kallas Femte talade om att bibliotekarien är en 

representant för biblioteket och att det är viktigt att arbeta och bemöta därefter. Samtliga 

bibliotekarier nämnde att bibliotekarien skulle arbete för de av biblioteket prioriterade 

grupperna. 

 

Sammanfattningsvis som menade bibliotekarierna att deras roll var att upprätthålla 

bibliotekets principer och att arbeta läsfrämjande. Bibliotekariens roll innebar att tillhanda 

hålla service och information till alla på lika villkor. Bibliotekarien var enligt bibliotekarierna 

en representant för biblioteket och dess verksamhet. 

 

6 Analys 
 

6.1 Bemötande 

 

”De har ju så klart en föreställning om vem jag är, vad jag gör på biblioteket” (Sjätte). 
Echeverri definierar bemötande som en upplevelse, där part ett utför en social handling och 

part två upplever samma handling. Genom de båda parternas kommunikation bildas en 

upplevelse för part två. Han menar att upplevelsen av bemötandet ofta kan skilja sig åt från 

den föreställning som den som bemöter har av det egna bemötandet (2010, s. 27). Förutom 

ovanstående citat av Sjätte som då syftade på bemötande av ungdomar så är det ingen av 

bibliotekarierna som talade direkt om dessa skillnader mellan föreställning av bemötande och 

upplevelsen av detsamma. Dock hade samtliga som nämnt ovan ett stort fokus på att anpassa 

sitt bemötande efter individen de bemöter och därmed ge goda förutsättningar för en positiv 

upplevelse av bemötandet. En medvetenhet om vilken effekt bemötande har och vilka 

konsekvenser ett bra eller dåligt bemötande kan få var närvarande i samtliga intervjuer. En av 

bibliotekarierna belyste detta med ett exempel: 

 
Man möter på folk som, det blir lite, vad ska man säga? Lite tveksamma till 

om de möter personer som tror, inte litar på min kompetens, så skulle jag 

nog tro. Och som kanske har en liten sån här överlägsen attityd och sånt, och 

som utgår ifrån att ”du kan ingenting, vad gör du här, varför sitter du här?”. 

Det har jag träffat äldre farbror som hade ungefär den typ av attityder, men 

sen, under samtalets gång och han fick den hjälp och så vidare så plötsligt 

ändrade han attityd och var jättenöjd, ”tack så mycket för din hjälpsamhet” 

och så vidare. (Fjärde)  
 

Echeverri menar att problem uppstår i mötet mellan två när föreställningen av bemötandet och 

den andres upplevelse inte överensstämmer (2010, s. 27). Detta kan man tycka till viss del kan 

likställas med beskrivningar som framställdes av bibliotekarierna där somliga menade att 
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problem uppstår när det sker missförstånd i kommunikationen mellan bibliotekarier och 

besökare. Många av de bibliotekarier som intervjuades pratade om att ha förmågan att kunna 

bemöta på olika villkor, att inte ge samma bemötande, men samma goda kvalité och ett gott 

bemötande som innebär att bibliotekarien lyssnar efter besökarens behov och anpassar mötet 

efter dessa och också anpassar bemötandet efter individen. Alla bibliotekarier nämnde att man 

bör anpassa bemötandet efter individen men en av bibliotekarierna svarade på frågan kring 

hur denne bemöter individer som exempelvis är påverkade eller psykiskt sjuka, “Jag bemöter 

nog inte på något annat sätt egentligen, utan första kontakten är alltid det här ”hej vad kan jag 

hjälpa dig med?”” (Tredje). Bibliotekarien menade att denne sedan utifrån detta anpassade 

bemötandet, detta var ett tydligt exempel på att bemöta utifrån samma förutsättningar men att 

sedan vara lyhörd och flexibel i sitt bemötande (Tredje). Begreppet social känslighet innebär 

precis detta, att kunna förstå besökarens perspektiv och anpassa sitt bemötande efter detta. 

Social känslighet kan många gånger påverka vilket intryck en bibliotekarie ger en besökare. 

Bibliotekarier förväntas bry sig om och vara engagerade i besökarnas olika problem och också 

kunna se deras behov. Detta kan påverka om en besökare upplevde en bibliotekarie som bra 

eller dålig (Ohlsson, 2007, s. 82f). Samtliga av bibliotekarierna menade att en förståelse och 

ett tålamod måste finnas när man bemöter människor på biblioteket och att detta bemötande 

visserligen kan skilja sig åt rent praktiskt men aldrig principiellt. ”[…] att man hälsar, det gör 

jag alltid "hej hej", så visar man här är jag, behöver du mig finns jag ju” (Första), att visa att 

man är där och tillgänglig var viktigt inte bara för Första utan samtliga bibliotekarier nämnde 

att man ska vara öppen, tillgänglig och lyhörd i sitt bemötande. 

 

“Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och 

jämlikt[...]” (Ohlsson, 2007, s. 54). Detta är bibliotekariers yrkesetiska riktlinjer, riktlinjer 

som många av de intervjuade bibliotekarierna tycks arbeta efter. Ingen av de nämnde ordet 

etik eller talade om några särskilda riktlinjer, men alla hade likartade idéer kring hur man 

bemöter, jämlikt, respektfullt och vänligt. Ett bra bemötande och bibliotekariens förmåga att 

förstå och anpassa bemötande av besökare menar Ohlsson kan påverka vilket intryck 

besökaren får av bibliotekarien. Bemötandet kan vara avgörande för att besökaren ska lita på 

bibliotekariens kompetens (2007, s. 82f). 

 

Echeverri menar att empati är ett centralt begrepp i bemötande. Det är alltid ett användbart 

verktyg men särskilt användbart när problem uppstår när man bemöter en annan människa 

(Echeverri, 2010, s. 31). Detta var även klart synligt hos bibliotekarierna. Samtliga 

bibliotekarier belyste vikten av empati och förståelse. Echeverri ser en viss problematik 

gällande empati, att man måste ha förmågan att sätta gränser i hur man bemöter en besökares 

känslor, att inte förminska individens känslor (2010, s. 31). Bibliotekarien som är kallad 

Första nämnde att empati ibland också är betungande, att man måste sätta gränser för vad man 

kan hantera. Första menade att viss information och vissa känslor ibland berör så pass mycket 

att man själv påverkas av detta. Denna problematik synliggör inte Echeverri när han talar om 

empati och på det lilla vis skiljer sig en av bibliotekariernas syn på empati i bemötande från 

Echeverris. 

 

Echeverri anser att en god förmåga att bemöta nu är ett kompetenskrav i många verksamheter. 

Vikten av god kompetens att bemöta går att se i intervjuerna som genomfördes. En 

bibliotekarie menade att man som bibliotekarie representerar biblioteket och att det måste 

synas i mötet med externa aktörer (Femte), en annan nämnde att bibliotekarien har en 

serviceroll (Andra). Samtliga bibliotekarier talade om viljan att hjälpa och förmågan att 

anpassa efter individer man möter. Echeverri menar att det idag är krav som ställs på många 

yrkesutövare i deras bemötande; att på ett professionellt och serviceinriktat vis kunna bemöta 
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besökare anpassat efter deras behov och förutsättningar (Echeverri, 2010, s. 16f). På så vis 

stämmer bibliotekariernas bild av bemötande och dess betydelse med Echeverris beskrivning. 

 

6.2 Yrkesetiska riktlinjer 

 

”Att lyssna, att finnas där, att vara närvarande och att bry sig. Det tycker jag är viktigt att 

lyssna på låntagaren att vara närvarande” (Andra). Ohlsson skriver att social känslighet är en 

viktig egenskap för att ha en god yrkesetisk kompetens. Social känslighet innebär som 

tidigare nämnt en förmåga och en vilja att förstå andras perspektiv. Ohlsson menar att denna 

sociala känslighet är den förmåga som ska styra bemötandet (Ohlsson, 2007, s. 82). 

Bibliotekarierna talade alla om förståelse och förmågan att lyssna på besökarna, dessa 

egenskaper nämnde de när de skulle beksriva vad de tyckte var viktigast för dem i sitt 

bemötande. Bibliotekariernas förståelse och lyhördhet var på sätt och vis identiskt med det 

som Ohlsson kallar för social känslighet. Att dessa egenskaper har samma betydelse för 

bibliotekariernas syn på bemötande som social känslighet har för Ohlsson kan antas eftersom 

de menade att det är några av de viktigaste delarna av bemötande i helhet. 

Ingen av bibliotekarierna nämnde yrkesetik, dock var de yrkesetiska riktlinjerna för 

bibliotekarier närvarande under alla intervjuer. Detta är tidigare nämnt under rubriken ovan. 

Begreppen som är kärnan i bibliotekariers yrkesetiska riktlinjer; opartiskt, jämlikt, respekt, 

omdöme och integritet (2007, s. 54) genomsyrade alla intervjuer och även om då yrkesetiken 

inte talades om kan man se att den var närvarande hos samtliga bibliotekarier när de beskrev 

vilken roll de har som bibliotekarier och när de beskrev sina tankar kring bemötande.  

 

Ohlsson lyfter fram Roger Fjellströms definition av begreppet yrkesetisk kompetens. Han 

menar att begreppet är svårdefinierat och består av flera olika delar. Man ska ha förmågan att 

göra rätt avvägningar. Att kunna reflektera kring de yrkesetiska riktlinjerna och väga rätt, 

samt kunna göra en kompetent avvägning då situationer dyker upp där riktlinjerna kanske inte 

alltid är ett fullständigt stöd (2007, s. 77). Sådana situationer talade bibliotekarierna om, där 

de behövde göra en avvägning kring besökares olika behov. Exempelvis nämnde flertalet 

bibliotekarier att det ofta blev problem när en grupp blir högljudda i biblioteket och en annan 

grupp vill ha tystnad. Då gör de avvägning i vilkas intressen de ska bejaka. En bibliotekarie 

nämnde att man får gå och be den grupp som väsnas att lugna sig, då har en avvägning gjorts i 

det etiska dilemmat. De etiska riktlinjerna talar för båda gruppernas intressen, det är upp till 

bibliotekarien att gör avvägningen. Ohlsson nämner att  ett omdöme är en del av yrkesetisk 

kompetens och det är detta omdöme som kan vara till hjälp i avvägningen. Att när 

bibliotekarien varseblir en situation så tas situationen på allvar och bibliotekarien reflekterar 

kring situationen och de inblandade parterna (2007, s. 78). 

 

Flera bibliotekarier nämnde att man ska ha ett professionellt bemötande och en vilja att hjälpa, 

detta kan man benämna som en attityd, en attityd som samtliga bibliotekarier verkade ha. 

Attityd är också det en viktig del av den yrkesetiska kompetensen, attityd som innebär att vilja 

sträva för god kvalité och upprätthålla en viss standard, Ohlsson trycker på Fjellströms 

belysning av professionellt förhållningssätt och att denna attityd är väsentlig för en god 

yrkesetisk kompetens (2007, s. 78). Precis som insikt och reflektion också är. Att ha insikt i 

sin egen etik är väsentligt för att kunna bemöta efter de egna etiska normerna. Samtliga 

bibliotekarier reflekterade kring sitt eget bemötande och visade en klar bild av vad som var 

essensen av deras bemötande genom att definiera det som de tyckte var mest väsentligt när 

man bemöter besökare på biblioteket. Ohlsson menar också att rätt attityder är ett 

grundelement i en god yrkesetisk kompetens och att denna attityd bör innebära att man är 

medveten om sina egna fördomar och försöker att motverka dessa för att kunna bemöta på ett 

öppet och adekvat vis (2007, s. 84f). Samtliga bibliotekarier talar om att man i sitt bemötande 
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ska vara öppen och ej dömande. Yrkeskompetensens olika element, socialkänslighet, 

omdömesförmåga, atittyd och yrkesetisk medvetenhet, var ingen av de frånvarande från 

bibliotekariernas intervjuer. Dock var det ingen av bibliotekarierna som nämnde just 

yrkesetik, men de visade på en likartad beskrivning av och attityd och förhållningssätt till 

dessa element som beskrivs av Ohlsson.  

 

Ohlsson talar om att fokus i bibliotekariers yrkesetiska riktlinjer idag är att bibliotekarien ska 

arbeta för verksamhetens mål, fokus på relationen mellan bibliotekarien och besökaren och 

fokus på det ansvar som professionen bibliotekarie innebär. Detta ansvar är mångsidigt, men 

kopplat till den funktion som en bibliotekarie har (2007, s. 62). Besökarens behov är i fokus i 

alla genomförda intervjuer, så denna prioritering överensstämmer med det fokus på relationen 

mellan bibliotekarie och besökare som Ohlsson nämner. En av bibliotekarierna talade om att 

bibliotekariens roll är att främja bibliotekets mål och uppdrag (Sjätte). Övriga bibliotekarier 

lyfte ut särskilda uppdrag och mål som biblioteket har exempelvis att bibliotekarien ska arbeta 

läsfrämjande, bildande, eller representera biblioteket. 

 

6.3 Offentlighet 

 

”Vart annars kan du gå?” (Andra). Många av bibliotekarierna nämnde att det finns få eller 

inga andra rum i samhället där du är välkommen precis som du är utan krav och motprestation 

och att biblioteken är sista rummet i samhället som just är kravlöst, öppet och välkomnar alla 

oberoende sociala eller ekonomiska förutsättningar, syften, omständigheter.  Detta är vad 

Habermas menar med offentlighet, att alla ska ha rätt till det offentliga (Habermas, 2003, s. 

87). Flera av bibliotekarierna uttryckte att biblioteket är en av väldigt få platser dit alla kan gå 

och att biblioteken bör arbeta för att motverka språkfattigdom och att biblioteken bör arbeta 

för bildning. Denna bildning ska som nämnt ovan vara kostnadsfri. Habermas menar att det 

offentliga idag konkurrerar med den privata sektorn i samhället och att privata aktörer med 

vinstintresse nu tar en större plats i samhället än det offentliga, kostnadsfria och kravlösa. 

 

”Några som är svåra är de som kommer hit och är missbrukare, psykiskt sjuka. Man vill gärna 

hjälpa dem också, men ibland ställer det till det blir bråkigt och.. kan man få det att funka så 

är det toppen […] det handlar om människovärde tror jag på bibliotek” (Andra). Williamsson 

menar att det speciella med biblioteken i dagens samhälle är just dess motståndskraft 

gentemot denna privata sektor och att biblioteken kan utgöra en viktig roll i den demokratiska 

kärnan där exkluderade grupper kan få chans till balans utan det kapital som annars kan 

krävas för bildning och delaktighet genom dessa privata och politiskt färgade aktörer. 

Biblioteket är en vikt på vågen för bildning och allas chans till att påverka i samhället, detta 

för att hålla balansen jämn mellan privat och offentlighet (Williamsson, 2000, s. 184). Denna 

tanke om bibliotek som en del av samhällets demokratiska utveckling är också bekräftat i 

bibliotekslagen. 

 
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. (SFS 

2013:801, 2§) 

 

Samtliga bibliotekarier som intervjuades beskrev offentlighet och bibliotek med samma ord. 

Det finns ett behov idag att särskilt tillgängliggöra bibliotek och dess ”demokratiskt 
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stärkande” tjänster, empowering, då samhället ofta erbjuder betaltjänster som stöd. Biblioteket 

är kostnadsfritt och kan erbjuda stöd och information kostnadsfritt, detta är särskilt viktigt då 

ekonomiskt kapital för vissa individer kan vara ett hinder att vara delaktiga i samhället 

(Williamsson, 2000, s. 180ff). Bibliotekarierna talade alla om det kravlösa, kostnadsfria 

biblioteket och att de ska arbeta opartiskt och bemöta förutsättningslöst. Williamsson menar 

att Habermas lägger särskilt stor vikt på det förutsättningslösa och ett opartiskt 

förhållningssätt i det offentliga (2000, s. 184).  

 

Bibliotekarien som är kallad Tredje talade också om bibliotek som en del av folkhälsan, att 

litteratur och bibliotek kan bidra till minskad språkfattigdom och att kultur, språk och läsning 

”stärker människor i sin vardag”, bibliotekarien talar om språk som ett maktmedel och att 

språkutveckling är ovärderligt. Läsning är ett exempel på en möjlighet till språkutveckling,  

om att man kan märka att när människor saknar språk så kan känslor som frustration och ilska 

träda in. I Habermas offentlighetsteori ingår även möjligheten till självhjälp genom 

information, bildning, kultur och rekreation, ett slags nyskapande av den egna identiteten. 

Denna del av offentligheten är särskilt viktig för grupper som annars saknar nödvändiga 

sociala och ekonomiska kapital för att kunna förändra sina förutsättningar (Williamsson, 

2000, s. 184). 

 

Bibliotekarierna tycktes anse sin roll som bibliotekarier starkt kopplad till de principer som 

ligger till grund för det offentliga. Ofta kopplade de offentlighet och bibliotek till 

demokratiska principer. Vestheim menar att demokrati är ett grundläggande element i 

demokrati. Offentlighet innebär att alla har rätt till det offentliga och detta ligger som grund 

för samhället i sig. Offentligheten banar vägen för en kommunikation och utbyte av åsikter 

medborgare emellan (1997, s. 119f). Utifrån intervjuerna tydliggörs det att denna 

demokratiska tanke om allas lika rätt, informationsfrihet och tillgänglighet inte bara 

genomsyrar bibliotekets verksamhet utan också bibliotekariernas yrkesidentitet. Alla 

bibliotekarier som intervjuades beskrev biblioteket som en öppen plats där alla är välkomna 

och menar att det är en del av bibliotekets roll i samhället att värna om det offentliga och 

därmed demokratiska principen. Williamsson talar om empowerment, att biblioteket fungerar 

som verktyg för att stärka medborgaren i samhället och det vardagliga livet, detta genom att 

tillgängliggöra information som blir kunskap och en plats för öppna diskussioner (2000, s. 

180).  

 

Två av bibliotekarierna talade om att individer med olika funktionsnedsättningar ska få hjälp 

och särskild fokus. Williamsson menade att det är grupper som på olika vis är exkluderade i 

samhället, som folkbiblioteken särskilt bör tillgängliggöra sina tjänster för. Detta på grund av 

den vikt som Habermas lägger på opartiskt arbete, tillgänglighet och det faktum att 

offentlighet, därmed bibliotek, kan innebära möjlighet till nyskapande och självhjälp (2000, s. 

184). 
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7 Slutsats 
 

Bemötande enligt bibliotekarierna som intervjuades var baserat på de principer som hela 

bibliotekets verksamhet består av. Offentligheten och därmed de demokratiska principerna. 

Bemötande och då särskilt ett gott bemötande med de av bibliotekarierna beskrivna 

principerna är ett effektivt verktyg för att upprätthålla folkbiblioteket som offentlig 

verksamhet och ännu viktigare ett verktyg för att upprätthålla folkbibliotekens demokratiska 

roll i samhället. Offentlighet, yrkesetiska riktlinjer och bemötande mynnar alla ut i samma 

demokratiska värdegrund, opartiskhet, jämlikhet och tillgänglighet.  

 

Att inte alla möten är av lättsam natur har förtydligats av de upplevelser beskrivna av 

bibliotekarierna. Dock kan man se att yrkesetiken och offentlighetens principer, som även de 

överensstämmer, lägger en grund för bibliotekariernas trygghet i att hantera dessa möten. 

Offentlighet kan som mycket annat innebära viss problematik men offentligheten är i mångt 

och mycket den styrande kraften i bibliotekariernas bemötande och i bibliotekens verksamhet. 

Samtliga bibliotekarier talade om biblioteket som inkluderande och värnade om utsatta 

samhällsgrupper och deras rätt till bibliotekets lokaler och bibliotekariernas hjälp. Bibliotek 

och offentlighet är så starkt förknippade med varandra att de båda begreppen på sätt och vis 

kan verka vara synonyma. 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Svåra möten på biblioteket 

 

Bemötandet av besökare beskrivs ofta väldigt vackert rent principiellt, att bemöta jämlikt och 

att vara hjälpsam, dock fanns där också upplevd problematik med bemötande. Detta tycktes 

särskilt kopplat till att man på biblioteket bemöter många olika typer av människor med olika 

förutsättningar och behov. Samtliga av de intervjuade bibliotekarierna nämnde ungdomar, 

hemlösa, missbrukare och psykiskt sjuka. Även andra grupper nämndes så som äldre och 

individer som är nyanlända till Sverige, dock inte lika frekvent som ungdomar, hemlösa, 

missbrukare och psykiskt sjuka. Dessa grupper är svåra av helt olika anledningar. Mycket 

beror på individens definition av bibliotek och vad biblioteket ska tillhandahålla. En av 

bibliotekarierna nämnde att exempelvis ungdomar idag kunde ha en annan attityd till och 

annan bild av biblioteket. Denne menade att en del av ungdomarna inte hade en bild av 

biblioteket som en tyst plats utan snarare som ett ställe att vara på. Detta blir då problematiskt 

med den målgrupp äldre besökare och även studenter som denne upplevde fortfarande hade en 

bild av biblioteket som en lugn och rofylld plats. Ungdomarnas ljudliga mötesplats krockar då 

med andra besökares behov av tystnad och lugn. bibliotekarien menade att båda behoven 

måste få finnas, men att detta ofta är svårt i bibliotekets rumsliga miljö. Detta är ett problem 

som två av bibliotekarierna menade kunde lösas med rätt planering av bibliotekets 

planlösning och inredning. Att skapa flera rum i det stora rummet. Hedemark och Hedman 

belyste bibliotekariers bild och ungdomars bild av biblioteket när de upptäckte att 

bibliotekarier ofta uppfattar ungdomar som störande i samband med internet och 

informationteknik (2002, s. 25f). Att ungdomar använder bibliotekets digitala tjänster mer än 

bibliotek som en tyst plats för läsning. 

 

Psykiskt sjuka, missbrukare, hemlösa och ungdomsgäng är också grupper och personer som 

enligt DIK:s enkätundersökning upplevs som en del av oroligheterna på biblioteken (DIK, 

2015). Viktigt att tänka på är att självklart är inte alla psykiskt sjuka, hemlösa, ungdomar eller 
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individer med beroende svåra att möta, många av dessa individer rör sig på biblioteket precis 

som alla andra besökare och enligt DIK:s undersökning är också ”de hederliga 

skattebetalarna” en källa till problem (DIK, 2015). Detta nämnde också de intervjuade 

bibliotekarierna, att många konflikter kretsar kring irritation över exempelvis 

förseningsavgifter eller förkomna böcker. Bibliotekariers upplevelser av dessa grupper skilde 

sig också avsevärt åt beroende på den egna individens erfarenheter och preferenser. Vissa 

tyckte inte alls att dessa grupper är svåra att bemöta medan vissa tyckte att en eller flera av 

dessa grupper är ett möte som är både svårt och ibland oroligt. Vad som är ett gott bemötande 

är högst individuellt, alla har en egen uppfattning av hur man vill bli bemött och hur man bäst 

bemöter. Föreställningar om den andra personen och det egna bemötandet är ofta det som är 

problematiskt i möten. Ett svårt möte kan uppstå när den ena har en uppfattning om vad ett 

gott bemötande är och agerar därefter, då uppfattningarna inte överensstämmer uppstår då 

problemen (Echeverri, 2010, s. 27). 

 

I DIK:s undersökning om bibliotekariers arbetsmiljö kunde man se på resultaten att många 

bibliotekarier ansåg att oroligheter, aggression och skadegörelse upplevs ha ökat på grund av 

strukturella anledningar, de pekade på att verksamheter för ungdomar, psykiskt sjuka och 

hemlösa läggs ner och att utanförskap i samhället ökar (DIK, 2015). Dessa strukturella 

problem lyfte också en av bibliotekarierna upp under sin intervju. Samtliga bibliotekarier 

talade egentligen om strukturella problem utan att benämna dessa problem med det begreppet, 

exempelvis talade alla om att många som kommer in på biblioteket inte har någon annanstans 

att gå. Hemlöshet exempelvis kan innebära att individen saknar en bostad, ett hem, eller kan 

ha en känsla av hemlöshet, utan tillhörighet och trygghet (Swärd, 2008, s. 108ff). En hemlös 

person kan vara man eller kvinna, gammal eller ung, vara från olika länder och olika 

bakgrunder och olika anledningar till deras hemlöshet. Men det som gör att många upplever 

det som en svår grupp att bemöta är när en individ som är hemlös och även exempelvis 

missbrukare eller har en psykisk sjukdom som kan påverka deras beteenden och kanske också 

är en bidragande faktor till deras situation (Wong, 2009, s. 400). En av bibliotekarierna 

menade att individer som har en psykisk sjukdom eller är missbrukare är svåra att möta för att 

de kan vara oberäkneliga i sina reaktioner (Tredje). Att ha ett beroende innebär att individen 

ska uppfylla olika kriterier så som abstinens vid tillfällen när substansen inte tas, 

kontrollförlust av intag, försummande av andra väsentliga delar av livet (exempelvis: sociala 

aktiviteter, karriär och egna intressen) och när en individ är beroende har substansen påverkat 

hjärnan så till den grad att individen helt tappat kontrollen över sitt bruk (Agerberg, 2004, s. 

35f). Med dessa kriterier kan man förstå att individen man möter kanske hamnar i affekt 

lättare än en individ utan beroendeproblematik. På biblioteken kan man inte avgöra ifall en 

besökare är psykiskt sjuk, hemlös eller har ett beroende, även om personalen kan dra egna 

slutsatser utifrån besökares beteenden. Psykiskt sjuka, hemlösa och missbrukare riskerar att 

exkluderas i samhället. Biblioteket kan arbeta för inkludering av dessa individer. Det finns ett 

starkt samband mellan god mental hälsa och att vara inkluderad i samhället. Ofta leder 

inkludering till en förbättrad mental hälsa (Newman & Dickens, 2009, s. 28). 

 

Upprepade gånger under denna studies gång har folkhälsan förknippats starkt med biblioteket, 

Jones som nämner människors behov av att synas och höras (2012, s. 75f) och Williamsson 

som betonar bibliotek och offentlighet som ett verktyg för självhjälp (2000, s. 184). Flera av 

bibliotekarierna lyfte också detta på olika vis. Detta gäller samtliga av de diskuterade 

grupperna, att bibliotekarierna må hända utmanas av att möta vissa individer men individen 

de möter erbjuds genom bibliotekariens bemötande och bibliotekets tjänster en chans till att 

förbättra sin livssituation. 
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Sundström hänvisar till Gill Croona som lägger stor vikt på solidaritet när man bemöter 

människor. Croona menar då att solidaritet är etiskt grundläggande och innebär engagemang i 

medmänniskan. Detta solidariska engagemang leder till att man lär sig att bemöta genom 

kreativitet och mångsidighet (Sundström, 2008, s. 57). Ett engagemang i medmänniskan var 

klart närvarande hos samtliga av de intervjuade bibliotekarierna, alla visade på en önskan att 

inkludera dessa individer och att kunna tillgodose deras behov. Men de såg också vissa 

begränsningar, att som bibliotekarie ha tid att kanske bara se och uppmärksamma individen 

och att tillfredsställa sociala behov som dessa utsatta och ibland exkluderade människor kan 

ha. Exempelvis en av bibliotekarierna jag intervjuade talade om att denne ibland upplevde att 

man som bibliotekarie fick agera psykolog och lyssnare. Detta kunde bli problematiskt och 

betungande då bibliotekarien inte riktigt visste vad denne skulle göra med all information som 

ibland var svår att lyssna på och sedan bära med sig hem. Bibliotekarien menade att bristen på 

tid och det faktum att en bibliotekarie egentligen inte har de verktyg som behövs för att 

hantera dessa socialt krävande situationer gör att man redan från början behöver sätta gränser 

för hur mycket man ska göra för att tillgodose dessa egentliga sociala behov, trots att man 

som privatperson kan känna stort medlidande och en vilja att hjälpa (Första). 

 

Bibliotekariens roll förändras i och med samhällets informationsbehov och idag ställs högre 

krav på vilken information som bibliotekarier ska kunna förse sina besökare med. 

Informationen är inte längre begränsad till kultur eller litteratur utan ofta behöver 

bibliotekarier ta sig utanför sin kompetens och försöka förse besökarna med information inom 

områden som de kanske inte har full kunskap inom (Greenhalgh et al., 1995, s. 114f). Detta är 

både ett exempel på en situation som kan vara obekväm för bibliotekarien att bemöta men är 

också ett problem då fel information kan ges till besökaren. En av bibliotekarierna som 

intervjuades menade att man får lösa detta genom att hänvisa personen vidare till rätt instans 

(Andra).  

 

8.2 Det offentliga mötet 

 

Grupperna som diskuteras ovan påverkar inte bara bibliotekarien utan bibliotekarien och 

biblioteket påverkar även dem. Återigen är Habermas idé om offentlighet som en möjlighet 

till nyskapande och självhjälp centralt för att motverka social exkludering. Att kultur, 

information och bildning ska vara offentligt och därmed tillgängligt för alla, oberoende 

förutsättningar, socialt och ekonomiskt kapital kan hjälpa att förbättra alla samhällets 

medborgares livssituation, men särskilt de grupper som är socialt exkluderade gynnas särskilt 

av de offentliga principerna (Williamsson, 2000, s. 184). Även ungdomar gynnas av denna 

tanke, barn och unga kommer så småningom växa upp och förväntas axla ansvar och att ta sin 

roll som delaktiga medborgare på allvar. Alla människor unga som gamla, sjuka som friska, 

ska kunna delta aktivt och kunna ha en röst i sin vardag och i samhället. Hansson nämner att 

biblioteken är en bro mellan de sociala grupperingarna i samhället. Biblioteket är den 

optimala platsen för bildning, på biblioteken kan människor samlas för att diskutera och föra 

samtal utan krav och press (2005, s. 42ff). 

 

Några av de intervjuade bibliotekarierna talade om offentlighet som något mer flytande än 

bara det fysiska rummet. Bibliotekets offentlighet inkluderar bibliotekarien och påverkar 

bibliotekariens bemötande i stor grad. Enligt bibliotekarierna så var bibliotekarien precis som 

biblioteket också till för alla och skulle vara tillgänglig och hjälpa att tillgängliggöra 

bibliotekets tjänster. Det offentliga kan därmed bli problematiskt då vissa av bibliotekarierna 

upplevde att de även på sin fritid och i sitt privatliv är offentliga. De möter exempelvis 

besökare från biblioteket på stan och i det mötet förblir de en bibliotekarie och inte en 

privatperson. En annan bibliotekarie pratade om att det ibland är svårt att skilja de åt när man 
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möter människor på jobbet och sedan i andra sammanhang. Särskilt med ungdomar menade 

denne att gränsen ofta suddas ut. Man blir gärna privat men med samma principer som följer 

med deras offentliga roll som bibliotekarie. Principer som innebär att hjälpa och vara 

tillgänglig. Detta resulterar i att bibliotekarierna bemöter människor i sitt privatliv under 

liknande premisser som om denne fortfarande vore offentlig och detta upplevde några av 

bibliotekarierna i undersökningen som besvärande och svårhanterligt. 

 

Intressant är att de grundläggande principerna för offentlighet enligt Habermas 

offentlighetsteori på många sätt överensstämmer med de yrkesetiska riktlinjerna för 

bibliotekarier. Dessa principer var ständigt närvarande när bibliotekarierna talar om 

bemötande, bibliotek och offentlighet. Dessa principer kan tyckas vara den grund som 

folkbiblioteket och folkbibliotekarien står på. 

 

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 

 

Liknande studier som denna om bibliotekariers bemötande kan också vara bra att genomföra 

på andra bibliotek i landet och andra former av bibliotek så som skolbibliotek eller 

universitetsbibliotek. Studier som undersöker liknande problematik som denna studie men 

som även undersöker huruvida upplevelserna skiljer sig åt beroende på exempelvis kön eller 

ålder skulle också kunna vara gynnsamt. Intressant skulle också en undersökning kring 

bemötande och dess problematik vara om en jämförelse gjordes mellan större och mindre 

bibliotek eller större och mindre städer. Forskning som kartlägger problematiken från olika 

vinklar och perspektiv skulle gynna den biblioteks- och informationsvetenskapliga 

forskningen samt bibliotekarier som arbetar på biblioteken. En fortsättning på denna 

forskning skulle kunna vara studier kring besökarnas perspektiv på bemötande och bibliotek. 

Särskilt väsentligt är detta för att biblioteket ska kunna ge en av samhället önskad service och 

kunna identifiera olika behov som då synliggörs. 

Trots de reflektioner och slutsatser som i detta arbete har presenterats, så står det klart att 

bibliotekariens bemötande är något som kräver vidare forskning i betydligt större skala. Hur 

en bibliotekarie bemöter påverkas av hur bibliotekariens roll ser och vad som krävs av 

bibliotekarien. Detta är ständigt föränderligt och därmed något oklart, detta kräver en mer 

djupgående och över tid fortlöpande forskning. Bibliotekariens roll och bibliotekens funktion 

kommer troligen alltid vara föränderliga och därför är det av största vikt att vidare forskning 

fortsättningsvis utförs och en diskussion bibehålls, särskilt i samband med bibliotekariens 

förhållningssätt till bemötande och besökare. Ett fokus behövs i framtida forskning inte bara 

på bibliotekariens expertis i information och litteratur utan också hur bibliotekarien ska 

förmedla dessa kunskaper och ett fokus på bibliotekariernas kommunikation med besökare.  
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9 Sammanfattning 
 

Biblioteken beskrivs ofta som lugna och tysta platser men i och med att biblioteken förändras 

så förändras även bibliotekariernas roll och arbete. Idag upplever allt fler bibliotekarier oro, 

hot, våld eller aggression i sitt arbete och särskilt i sitt möte med bibliotekets besökare. 

Eftersom bibliotek är en offentlig plats som ska arbeta för att välkomna alla i samhället utan 

att exkludera så uppstår ofta problem när alla människors olika behov och förväntningar på 

biblioteket och bibliotekarien ska rymmas i samma lokal. Hur en bibliotekarie bemöter dessa 

förväntningar och behov i mötet med andra människor är väsentligt. Vissa möten utmanar 

bibliotekarien och kan försätta bibliotekarien i en svår eller obekväm situation. Syftet med 

denna uppsats var att undersöka folkbiblioteket som ett offentligt rum särskilt i samband med 

dessa möten som kan anses vara svåra och utmanande. Ett särskilt fokus i uppsatsen läggs på 

utsatta grupper i samhället som enligt bibliotekarierna kan vara svåra att bemöta, så som 

hemlösa, psykiskt sjuka, missbrukare och ungdomar. För att nå detta syfte undersöktes 

bibliotekariernas beskrivningar av vad bemötande innebär och hur de upplevde bemötande i 

samband med dessa möten med utsatta samhällsgrupper. Även hur bibliotekarierna upplevde 

att offentlighet påverkar deras bemötande undersöktes. 

 

Echeverris definition av bemötande, bibliotekariernas yrkesetiska riktlinjer (beskrivna av 

Ohlsson) samt Habermas offentlighetsteori är det teoretiska ramverk och analytiska verktyg 

som användes för att analysera bibliotekariernas perspektiv på bemötande, offentlighet och 

bibliotek. Echeverris definition av bemötande består i korthet av begrepp som profesionellt, 

attityd/förhållningssätt, upplevelse, anpassa efter besökaren och empati. Viktigt för denna 

definition är även att bemötande är en kompetens. Echeverris definition av bemötande 

användes för att jämföra och analysera bibliotekariernas definitioner av bemötande. 

Bibliotekariers yrkesetiska riktlinjer ställdes gentemot bibliotekariernas intervjuer och utsagor 

samt begreppet social känslighet som Ohlsson beskrev som innebär att man vill och kan förstå 

en situation från en annan människor perspektiv. Även Ohlssons beskrivning av en yrkesetisk 

kompetens användes i analysen. Intressant för uppsatsen var ifall denna yrkesetik var 

närvarande i bibliotekariernas bemötande och då jämfördes Ohlssons beskrivning av de 

yrkesetiska riklinjerna för att undersöka deta. Med Habermas offentlighetsteori undersökte jag 

bibliotekariernas syn på bemötande och bibliotek utifrån offentlighetens centrala begrepp 

”öppet för alla”, tillgänglighet och förutsättningslöst. Hur offentligheten påverkade 

bibliotekarierna när de bemöter besökare undersöktes också utifrån de nämnda begreppen och 

bibliotekariernas beskrivningar av bemötande.  

 

En kvalitativ metod var adekvat för att nå uppsatsens syfte och sex bibliotekarier intervjuades. 

Empirin jämfördes och analyserades sedan med hjälp av analysverktygen som är nämnda i 

stycket ovan. Empirin framställdes genom att nyckelord från intervjuernas transkriberingar 

bildade teman som blev rubriker. Dessa mynnade sedan ut i en analys och slutligen i en 

slutsats och diskussion. Under analysens gång blev det tydligt att en slutsats för 

undersökningen var att bibliotekariernas perspektiv på bemötande var grundade i de principer 

som biblioteksverksamheten står på och arbetar efter. Nämligen samma demokratiska 

principer som offentlighet innebär. Ett bemötande efter dessa principer var ett sätt för 

bibliotekarierna att upprätthålla den demokratiska roll som biblioteket spelar i samhället. 

Biblioteket verkade för bibliotekarierna vara synonymt med offentlighet. Bibliotekets 

demokratiska idé och uppdrag genomsyrade intervjuerna. Offentlighet och därmed bibliotek 

innebar allas rätt till att vara där och allas rätt till ett opartiskt och jämlikt bemötande. Detta 

inkluderade utsatta samhällsgrupper som biblioteket genom sin demokratiska roll kan hjälpa 

till en större delaktighet i samhället. 
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Bilaga A: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Har du något särskilt uppdrag i ditt arbete som bibliotekarie? 

 

Mötet: 

 

Vad är viktigt för dig när du bemöter låntagare på biblioteket? 

Vad upplever du som problematiskt med bemötande? 

 

Biblioteket som rum: 

 

Vad betyder offentlighet för dig som bibliotekarie? 

 

Biblioteket i samhället: 

 

Vad anser du att biblioteket som verksamhet har för roll i samhället? 

Vilka olika behov märker du av när du möter låntagare? (tillkom under gång) 

 

Bibliotekariens roll: 

 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en bibliotekarie? 

Hur upplever du din roll som bibliotekarie? 

-Vilket ansvar har du som bibliotekarie? 

Kan du sammanfatta bibliotek och bibliotekarie med tre ord? (Tillkom under gång) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


