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”Hvad kan jeg hjælpe med?” - Synlighed, service og 
kompetencer i det personaliserede bibliotek 
Af Anders Bonatto Fisker, Det Kongelige Bibliotek, KUBIS 
 
Med masser af spændende faglige oplæg og rige muligheder for netværksdannelse dannede 
kursuscentret Klarskovgaard i slutningen af januar rammen om to dages vinterinternat. 
Brugerservice og kompetenceudvikling var på dagsordenen. Her følger nogle af højdepunkterne.  
 

Vi lever ’The Age of the Individual’´, fortalte Andy Priestner i det indledende oplæg. Fra sin 
dagligdag på Cambridge University Library beskrev han en virkelighed, hvor brugerne i dag er mere 
sofistikerede end tidligere. De er vant til på egen hånd at søge informationer og er generelt langt 
mere IT-kyndige. Men samtidig kræver de også mere af bibliotekets personale og forventer også at 
blive hjulpet med nye og mere komplicerede problemer.  
     Ifølge Priestner er vi nødt til at bedre til at tale det sprog, som vores brugere taler. Og vi skal 
bruge de medier, som vores brugere gør brug af. Og selvom det i starten kan føles lidt som at være 
en kejtet ’dad at the disco’, så skal vi turde kommunikere gennem både Twitter, Youtube og 
Facebook og interagere aktivt med vores brugere. Som eksempel på dårlig kommunikation viste 
Priestner salen en lang, informationsmættet velkomst-e-mail til de nye studerende på hans 
bibliotek med mange indforståede begreber. Dette er IKKE måden at gøre på. Denne slags e-mails 
bliver ikke læst. Vi skal faktisk være glade, hvis de overhovedet bliver åbnet. 
     Pointen er, at vi skal vende os til ikke at ’broadcaste’ information, men derimod have en 
lyttende dialog med vores brugere. I stedet for at levere envejskommunikation, skal vi være mere 
’responsive’ og kunne reagere hurtigt på de spørgsmål, kommentarer og kritik, som vi løbende får.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Faglig small talk som social disciplin 
Den personlige tilgang kan være afgørende. Det oplevede jeg selv, da jeg i pausen stod og 
snakkede med finske Veera. På hendes navneskilt kunne jeg se, at hun arbejdede for den store 
database-host EBSCO. Da jeg talte med hende, var flowet i samtalen noget stift til at begynde med. 
Vi havde svært ved at finde et fælles grundlag at mødes på. Samtidig kunne jeg ikke finde ud af, 
om hun skulle placeres i kategorien ’faglig kollega’, eller om hun skulle opfattes som rendyrket 
sælger. Der var også en lille chance for, at hun bare kunne lide at sludre lidt over kaffen.  



Men så skete der noget i samtalen. Hun slog over 
på et mere personligt plan og fortalte om, 
hvordan det var svært at bo udstationeret i 
München, hvad hun syntes om dansk kultur og 
om at være her i landet. Pludselig var dialogen 
lukket op. Jeg fik mulighed for at præsentere mig 
selv og min situation som nyansat i KB, og vi var 
med et blevet tegnet meget tydeligere som 
levende personer overfor hinanden. Herfra var 
alting lettere, da vi kort tid efter vendte tilbage til 
biblioteksdiskursen og emner som om e-bøger og 
database-funktionalitet.  
 
 
Fra gode værdier til virkelighed 
’Værtensklasse’ er navnet på en forsøgsordning med øget brugerservice, som man har haft på 
Aalborg Bibliotekerne. Herfra fortalte Inge Tang Nannerup og Sonja Ibach Nissen i et sjovt oplæg 
om, hvordan man kan blive bedre værter på sit bibliotek. Ud fra en række værdier som 
ligeværdighed, uhøjtidelighed og det at kunne give og modtage konstruktiv kritik har man ændret 
dagligdagen radikalt på biblioteket.  
      Både ledelse og medarbejdere har forpligtet sig på at højne servicen ved at indføre en lang 
række konkrete tiltag. Det er lige fra orange uniformer og navneskilte til personalet, konsekvent at 
stille uddybende spørgsmål til brugerne, at smile mere og være mere mødekommende, at lave 
opsøgende arbejde og ’mersalg’ i kontakten med brugerne. Ikke mindst er det af stor betydning at 
lave en ordentlig afrunding af kontakten med gæsten: ”Fik du svar på det, du spurgte om?”, ”Er 
der andre ting, jeg kan hjælpe dig med?”. Det første indtryk er vigtigt, men det sidste aftryk er 
mindst lige så vigtigt, for det er den stemning, man forlader – og husker – biblioteket med.  
     Philippa Andreasson fra Stockholms Universitetsbibliotek (SUB) nævnte i sit oplæg de praktiske 
ting man kunne gøre for at forbedre brugervenligheden. Fx at have velfungerende printere i 

nærheden og at have navneskilt 
på personalet. Ikke mindst at gøre 
sig umage med at høre brugernes 
spørgsmål helt til ende, før man 
afbryder med sit svar. Det er også 
vigtigt, at personalet kan give 
hinanden konstruktiv kritik. På 
SUB havde man haft succes med 
at bruge metoden ’Critical friends’ 
til dette.  
 
 
 
 
 

  

Præsentation af Værtensklasse på Aalborg Bibliotekerne 



Bechmann og kontaktpunkterne 
Sidste oplægsholder på en lang dag var Søren Bechmann. Han er specialist i servicedesign og fik 
flere gange salen til at grine højlydt med sine rammende eksempler på virksomheders dårlige 
service overfor kunderne. Hvordan kan det fx være, at man i supermarkederne kun har 
uuddannede teenagere ansat, som ikke engang kan skelne en broccoli fra en blegselleri? Eller som 
tror, at kunden, der spørger efter salmiakspiritus leder efter en flaske med Gajolshots? Og hvordan 
kan det være, at det er helt umuligt at komme igennem den telefoniske kundeservice hos TDC, 
som jo er et teleselskab? Et TDC, der i øvrigt ikke gider forenkle deres uforståelige regninger og i 
stedet opretter en hjemmeside med standardsvar 
på kritikken.   
     Det centrale budskab for Bechmann var, at ALT 
kommunikerer. Det vil sige ikke kun verbalt 
igennem mails, breve, hjemmesider eller den 
personlige kontakt. Nej, også virksomhedernes 
fysiske indretning, manglen på rengøring, 
medarbejderes påklædning, kvaliteten på kaffen i 
automaten, signaturen på e-mails, chaufførernes 
rådne kørsel og så videre. Alt kommunikerer, og 
vi skal være bevidste om, hvad det er, vi siger. 
Mødet med virksomheden sker igennem såkaldte 
‘kontaktpunkter’, som fx hjemmeside, telefonisk 
kundeservice eller fysisk i virksomhedens 
forskellige afdelinger. Og der skal være 
overensstemmelse mellem det image, man 
signalerer udadtil, og den virkelighed, brugerne møder.  
 
 
Andebryst og bordfodbold  
Torsdag aften fik vi en dejlig middag. Til forret en lækker laksetartar med wasabi mayo, sprød 
lotusrod og koriander olie. Dernæst kom hovedretten, et sprødt andebryst glaceret med soja og 
serveret med en sød kartoffelpure, porrer og piment sauté. Til dessert fik vi en hvid, cremet 
chokolademousse anrettet i et højt glas, som var toppet med passionsfrugt, sirup og brændte 
cashewnødder. Ikke et øje var tørt, og ikke en mave var tom. Meget lækkert var det.  
     Middagsselskabet opløstes, og folk satte sig ud i de bløde møbler tæt på baren. Kaffekopper, 
drinks og rødvinsglas kom på bordet, og ivrige 
diskussioner gik i gang. Ved mit bord kom vi 
blandt andet rundt om nødvendigheden af at 
’twitre’, om de besværlige brugere, Michael 
Rasmussens dopingløgne og alt muligt andet. 
Herefter blev bordfodboldbordet indtaget og 
heftige kampe udspillet. 
 
Kompetencer og fremtidens udfordringer  
Så blev det fredag, og temaet var nu 
’kompetenceudvikling'. Christian B. Knudsen fra 



Det Kongelige Bibliotek/KUBIS leverede et spændende oplæg om, hvordan man bedst muligt 
udnytter og deler kompetencerne i en organisation. De unge generationer har brug for de ældres 
viden og erfaring, når de går på pension. Og de ældre generationer kan lære noget af de unges 
viden om brugen af sociale medier. Herudover nævnte Knudsen en række andre 
kompetenceområder, som vil være vigtige at styrke sig på fremover. Det gælder bl.a. IT- og 
programmeringskompetencer, forhandlingsteknik, viden om markedsføring, didaktik og ophavsret.  
 
Erfarne medarbejdere skal bides i haserne 
Under overskriften ’Hvad venter vi på?’ fortalte Jette 
Fugl og Ditte Jessing fra Det Kongelige 
Bibliotek/KUBIS om deres rapport om 
kompetenceudvikling på bibliotekerne. Med en 
række gode interviewcitater eksemplificerede de, 
hvad kompetenceudvikling kan betyde for 
hverdagen. I rapporten figurerede blandt andet en 
Joshua Kragh Bruun fra CBS bibliotek. Han beskrev en 
dag, hvor hans chef kom ind og sagde, at nu skulle 
han begynde at undervise: ”Hold da op, det var altså 
grænseoverskridende. Det havde jeg aldrig prøvet før 
og jeg må indrømme, at tanken om det gjorde mig 
noget urolig i starten. Kunne jeg magte det?” 
     I Bent Gringers afsluttende oplæg var der fuld 
knald på. Han var levende og aktiv på scenen og fik også givet et kys på panden til en noget 
overrasket mandlig konferencedeltager. Gringers budskab var, at vi skal turde prøve noget nyt. Vi 
skal lade os udfordre og udfordre os selv. Det betyder fx, at det er en god idé at lade nyansatte 
følge de ældre, erfarne medarbejdere helt tæt og så at sige ’bide dem i haserne’. De vante rutiner 
skal under lup, så man har mulighed for at udvikle nye smartere arbejdsgange.  
 
 
 


