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Utvärdering Bemötandespåret 3 i Karlstad Copy - Snabbrapport 
1. Jag är
Antal svarande: 40 

 

 
 
 
 

2. Befattning
Antal svarande: 40 

 

 
 
 
 

3. Hur nöjd är du med seminariet som helhet?
Antal svarande: 40 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 4 24 12 Mycket nöjd 40 3,2

 
 
 

4. I hur stor grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen dina behov denna dag?
Antal svarande: 39 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 1 0 12 26
I mycket hög

grad
39 3,62
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5. Om du inte tyckte tillgänglighetsanpassningen uppnådde dina behov, beskriv gärna varför och
berätta vad som kan förbättras.
Antal svarande: 2 

Inte applicerbart. Har inga problem.
Som synskadad är det svårt att hänga med på alla bilder som visas. Förstår att det är svårt för föreläsare att
anpassa fullt ut.

 

6. Efter denna dag är mina kunskaper i ämnet
Antal svarande: 40 

 

 
 
 
 

7. Medvetet bemötande på bibliotek, om bemötandeutbildning på Stockholms UB  I vilken
utsträckning tillförde informationen dig förståelse för ämnetMedvetet bemötande på bibliotek?
Antal svarande: 40 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 4 23 13
I mycket stor

grad
40 3,23

 
 
 

8. I vilken utsträckning tillförde Eva Dahlbäcks och Karolina Engfelts presentation kunskaper som
du kommer att ha användning av i processer som du deltar i eller kommer att delta i?
Antal svarande: 40 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 10 19 11
I mycket hög

grad
40 3,03
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9. Frågor/Kommentarer
Antal svarande: 5 

Det kändes inte särskilt anpassat för mindre bibliotek och jag finner det lite märkligt att allt skulle bli så
fantastiskt mycket bättre bara för att man exempelvis definierar sitt bemötande. Jag fick nästan intrycket av att
den sociala interaktionen mellan besökare och bibliotekarie skulle vara en ny hittills obeprövad metod.
Mycket användbar och konkret. Detta skulle vi kunna tillämpa i en egen process. Inspirerande!
Vi har inte sådana resurser hos oss så att vi kan ha grupper igång enl deras modell.
Kommer att bli användbart tror jag. Kändes lite som anpassat efter stor arbetsplats, kanske inte allt relevant för
en liten, men mycket nyttigt och bra som jag tar med mig.
Kul idé och bra presenterat. Lätt att applicera på sitt eget bibliotek oavsett hur stort eller litet det är.

 

10. Psykisk ohälsa och NPF ur ett transkulturellt perpektiv  I vilken utsträckning tillförde
informationen dig förståelse för bemötande av personer med NPF ur ett transkulturellt perspektiv?
Antal svarande: 40 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 1 11 25 3
I mycket stor

grad
40 2,75

 
 
 

11. I vilken utsträckning tillförde presentationen av Susanne Mogstad kunskaper som du kommer
att ha användning av i processer som du deltar i eller kommer delta i?
Antal svarande: 40 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 4 13 22 1
I mycket hög

grad
40 2,5

 
 
 

12. Frågor/Kommentarer
Antal svarande: 8 

Det var en ganska tung föreläsning men kan ju bero på ämnet och att det blev en lång dag.
Det var en intressant och bra föreläsning. Men på biblioteket har man inte särskilt ofta den tiden och de
möjligheterna som hon verkar van vid och förespråkade.
Föreläsningen kunde ha varit betydligt intressantare om man fokuserat på kommunikation och bemötande
istället för korta fakta om de olika tillstånden. Tyvärr var föreläsaren, om än charmig, ingen pedagog.
Lite svårt förstå eftersom vi inte arrangerar möten på det sättet. Det är ingen biblioteksfråga, hörde inte riktigt
hit. Men mycket intressant föreläsning.
Mycket komprimerad/forcerad föreläsning. Lite svårt hinna ta in allt. En hel del; tolkservice mm kändes inte så
aktuellt för oss/mig. Ändå nu en större förståelse för flyktingen och dennes "ryggsäck" av trauman och behovet
at trygg och lugn miljö och bra bemötande
Det var intressant men lite svårt att få ner det till biblioteksnivå. Hade behövts tid för reflektion efteråt för att
diskutera hur man kan jobba med det på sitt bibliotek.
Det kändes som att det är mer för skolor inte för biblioteket. För att vi har inte samma roll som de har på skolor.
De kommer bara en liten stund kanske vill ha en bok eller liknande, så det går fort vi har inte den tiden och göra
vad pedagogerna gör, det är klart att, om vi förstår de mer så bli bemötande bättre med de..
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Tyckte att det handlade väldigt lite om bemötande på eftermiddagen. Det är klart att det är intressant och
lärorikt att höra mer om både psykisk ohälsa och dyslexi, men när det ska handla om bemötande så borde det
vara mer fokus på det.
Jag skulle gärna sett att det fanns föreläsare som pratade mer om kommunikation, t.ex Jana Söderberg som
skrivit boken "Vad jag säger och vad du hör". Mer konkret och handfast.

 

13. Dyslexi  I vilken utsträckning tillförde informationen dig förståelse för bemötande av personer
med dyslexi?
Antal svarande: 39 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 7 20 12
I mycket stor

grad
39 3,13

 
 
 

14. I vilken utsträckning tillförde presentationen av Camilla Liljedahl kunskaper som du kommer att
ha användning av i processer som du deltar i eller kommer att delta i?
Antal svarande: 39 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 1 8 23 7
I mycket hög

grad
39 2,92

 
 
 

15. Frågor/Kommentarer
Antal svarande: 5 

Jag tycker inte att dessa bemötande-seminarier  som hittills har hållts har lyckats ge information om bemötande
i tillräckligt hög grad/ såpass mycket som jag förväntade mig. Mycket har istället handlat om
funktionshindret/svårigheten i sig. Jag tror att det hade varit bättre att låta kommunikationsexperter förläsa om
hur vi kommunicerar. Kanske även att låta en psykolog föreläsa om hur vi fungerar i kommunikationstillfällen.
Det var en väldigt bra föreläsning! Tyvärr var tiden lite knapp och huvudet lite trött efter de tidigare
föreläsningarna.
Jag har saknat en föreläsning om bemötande och kommunikation i besvärliga situationer, exempelvis av
aggressiva, psykiskt sjuka, missnöjda, rättshaverister, personer med orimliga krav, svårt sjuka, stökiga
ungdomar o.s.v. Även kulturkrockar vore intressant att belysa. Kunskaper om NP-diagnoser och liknande är
lättare att ta fram på egen hand om man känner att man inte redan känner till detta.
En hel del bra, praktiska tips på tex appar för dyslektiker och en större förståelse för de problem denna grupp
kan ha. Annat kändes som mer relevant för skolpersonal och kanske inte för biblioteken, i alla fall de små
biblioteken. Men ändå mycket som var intressant och bra att få veta.
Det var bra tips på appar och olika hjälpmedel. Hade behövts tid för reflektion där också för att diskutera hur
man kan jobba på sitt eget bibliotek.
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inte alls

genom informella samtal

genom information på 
APT/personalmöte eller liknande

genom att informera på intranät 
eller liknande

genom att medverka i/leda en 
läraktivitet på min arbetsplats

genom att medverka i/leda en 
läraktivitet på andra bibliotek inom 

KUB-området

på annat sätt, nämligen
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Nej

Ja, en aktivitet

Ja, två eller flera aktiviteter

16. Jag kommer att förmedla det jag har lärt mig till mina medarbetare
Antal svarande: 40 

 

 
 
 
 

17. Jag har tidigare deltagit i andra läraktiviteter inom KUB
Antal svarande: 39 

 

 
 
 


