
Dela läslust Ludvika – Samsyn på läsfrämjande 
 
Bakgrund: Biblioteken i Ludvika består av ett huvudbibliotek och tre filialer. Varje år 
genomförs en enkätundersökning där bibliotekens besökare får säga vad de tycker om 
verksamheten. Siffrorna för nöjdhet med personalen har varit för låga (framförallt på 
huvudbiblioteket) och måste höjas.  
 
Syfte: Få en ökad samsyn i personalgruppen på läsfrämjande samt bättre resultat i nästa enkät. 
Alla i personalen ska känna sig engagerade och vilja nå ut till låntagarna. 
 
Metod: Vi lägger fokus på bemötande. Vi planerar att arbeta med en femstegsmetod för att få 
en ökad samsyn i personalgruppen på läsfrämjande. 
 
Resultat/Utvärdering: Vi hoppas kunna uppnå en gemensam syn bland personalen på 
läsfrämjande. Detta bör ge utslag genom nästa enkät hos våra låntagare. Vi kommer även 
använda oss av "mystery shoppers".  
 
Målgrupp:Bibliotekspersonalen 
Jämställdhet och tillgänglighet :: Vi vill inte göra någon som helst skillnad på våra besökare. 
Alla inom arbetsgruppen ska delta.  
 
Aktiviteter: Vi kickstartar med en studieresa till Västerås för att få ny inspiration och för att 
kunna se på bemötande med nya ögon. Vi kommer under processen att arbeta med en 
femstegsmetod som på sikt ska leda fram till att få låntagarna att upptäcka det de inte vet om 
biblioteket.  
 
Stöd av ditt läns- eller regionbibliotek: Ekonomiskt bidrag till studieresan. Stöd och hjälp i 
form av handledning och idéer.  
 
Så här förbereder vi oss: Kontakter med länet. Diskussioner inom personalgruppen. En 
tidigare enkät bland våra låntagare visade på för låga siffror när det gäller bemötande från 
personalen. 
 
 

Studieresa  
 
För att kickstarta hela projektet åkte all personal på biblioteken i Ludvika hösten 2015 på en 
studieresa till Västerås där vi ställde bemötande i fokus. Vi besökte tre bibliotek och en 
restaurang och observerade hela tiden hur vi blev bemötta. På det första biblioteket möttes vi 
redan utanför biblioteket av den person som sedan guidade oss genom hela besöket. Han såg 
oss alla i ögonen och tog i hand. Resten av personalen på biblioteket stod först bakom 
lånedisken utan att komma fram men efter att en ur personalgruppen från Ludvika gått fram 
och hälsat kom även dessa fram och hälsade. På det andra biblioteket blev vi bemötta precis 
innanför bibliotekets entré av två ur personalen som sedan blev våra guider. De hälsade och 
tog i hand. Även övrig personal tittade upp och hälsade. På det tredje biblioteket blev vi 
bemötta av vår guide som hälsade precis innanför bibliotekets entré. Övrig personal var 
upptagna med andra besökare men några tittade upp och vi bemöttes med leenden. På 
restaurangen blev vi bemötta vid kassan och visade till vårt bord.  



Metod 
 
Tre bibliotek i Stockholmsområdet (Karolinska institutets universitetsbibliotek, 
Stadsbiblioteket i Stockholm och Stockholms universitetsbibliotek) genomförde under 2010-
2011 ett projekt för medvetet bemötande på bibliotek. Målet var att öka kunskapen och 
medvetenheten om betydelsen av gott bemötande bland personalen samt att kunna ge 
kunderna ett gott bemötande. Man hade som syfte att få till en gemensam överenskommen 
hög och jämn nivå på bemötande. För att uppnå detta måste det ske kontinuerligt att reflektera 
och utvärdera bemötandet. Det hela ledde fram till konkreta och användbara redskap för aktivt 
bemötandearbete i vardagen. Man använde sig av en sjustegskur och metoderna utvärderades 
genom reflektion. Metoderna var olika och kompletterade varandra. Vissa av metoderna var 
lätta att delta i, andra krävde mer av deltagarna. Alla bibliotek behövde inte genomföra 
samtliga metoder i kuren utan varje bibliotek kunde själva välja metoder man ville man ville 
använda och utföra.  
 
Länk till rapporten: 
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/slutrapporter2011/Slutrapport_hur_g%C3%B6r
_jag20110928.pdf 
 
Biblioteken i Ludvika har lagt fokus på det första steget i sjustegskuren som kallas för 
Veckans utmaning. I veckans utmaning ska man testa olika förhållningssätt och beteenden i 
mötet med kunden under en viss tid och att direkt efteråt fundera hur det kändes och vilka 
eventuella effekter det fått och skriva ner sina egna reflektioner. Biblioteken i Ludvika har 
dock utgått från en enklare variant. Istället för veckans utmaning har Biblioteken i Ludvika 
månadens utmaning.  
 
 

Undersökning 
 
På Biblioteken i Ludvika bestämde vi oss för att genomföra fem stycken månadens utmaning. 
Meningen är att det ska börja enkelt för att sedan trappa upp svårighetsgraden.  
 
Den första utmaningen 
Det första utmaningen genomfördes i oktober och november 2015 och kallades för 
”Ögonkontakt och hej”. Under oktober månad skulle all personal vara extra noggranna med 
att få ögonkontakt med alla låntagare och ge bekräftelse genom att säga hej. Detta gällde 
naturligtvis i lånedisken/informationsdisken men även när personal gick från sina 
personalrum genom biblioteket. På grund av att oktober blev en ovanligt stressig månad för 
personalen förlängdes månadens utmaning till att även omfatta november.  
 
Utvärdering av den första utmaningen  
En minienkät delades ut på en APT där personalgruppen anonymt fick svara på sju stycken 
frågor om utmaningen. Resultatet var överlag positivt. De flesta anser sig göra ett bra 
bemötande. En del har tagit sig an utmaningen att tänka extra mycket på bemötande under den 
här perioden medan andra anser att man redan gör det. Se bilaga ett och två.     
 
 
 



Den andra utmaningen  
Den andra utmaningen genomfördes i december och januari 2015/2016 och kallades för 
”Följdfråga”. Under den här tiden skulle all personal fortsatt vara extra noggranna med 
ögonkontakt och hej men nu skulle också alltid en följdfråga ställas till låntagarna. Frågorna 
skulle vara enkla och naturliga av typen ”Vad tyckte du om boken?”, ”Har du sett att vi har en 
föreläsning på tisdag?” osv osv.  
 
Utvärdering av den andra utmaningen      
I utvärderingen använde vi oss av några sk mysterieshoppers som fick svara på några frågor 
om hur de blev bemötta i biblioteket. Samtliga mysterieshoppers uppgav att de blivit mycket 
bra bemötta. De upplevde personalen som vänliga och tillmötesgående. Och de var alla nöjda 
med sitt besök. Ingen hade dock fått någon följdfråga.  
 
Den tredje utmaningen 
Den tredje utmaningen påbörjades i februari 2016. I den här utmaningen var det tänkt att vi 
skulle tipsa varandra om böcker antingen i fikarummet över en kopp kaffe eller i anslutning 
till ett möte eller vid något annat lämpligt tillfälle.  
 
Utvärdering av den tredje utmaningen  
Några tips genomfördes på en del fikaraster och i samband med bokmöte. Men andra saker än 
just boktips tog överhanden och hela utmaningen fick skjutas på obestämd tid.  
 
Den fjärde och femte utmaningen  
Eftersom andra saker tog överhanden (som ledde fram till en ny process inom Dela Läslust) 
blev det ingen fjärde och femte utmaning som det från början var tänkt. 
 
Resultat 
Någon ökad samsyn på läsfrämjande har inte uppnåtts genom detta projekt men diskussioner 
om detta har ändå förts i personalgruppen och på det sättet har en något ökad medvetenhet 
uppnåtts. Det är ett första steg på vägen.    
    
 
      
 
 


