
 
 

Susanne Einhorn på Norrköpings stadsbibliotek 2013-11-25 
 

Föreläsningen Supernöjda kunder och lyckliga säljare med Susanne Einhorn 

finansierades av Europeiska socialfonden och hölls för bibliotekspersonal i 

Östergötland.  

 

Susanne Einhorn gas oss under en tre timmars föreläsning konkreta praktiska tips på 

hur man gör i kundmöten för att få bästa möjliga effekt. Hon berättar kort om sin egen 

historia och väg in i försäljningsbranschen via en pryoperiod på NK:s parfym-

avdelning i Stockholm, vidare till studier och examen i beteendevetenskap och fram 

till sitt nuvarande arbete som säljträningskonsult i det egna företaget, United Sales. 

Hon rekommenderar bibliotekspersonalen att gå in på och gilla hennes sida på 

Facebook för att få ytterligare och kontinuerliga tips på enkla, jordnära och 

lättillgängliga modeller som kommer att ge en ökad motivation för kunderna, 

gästerna, kollegorna och framförallt dig själv. Hon ger även sina kontaktuppgifter och 

uppmanar personalen att ta vidare kontakt med henne om det är något ytterligare man 

vill ha reda på, susanne.einhorn@telia.com. 

 

Susanne Einhorn försöker överföra sin erfarenhet till en bibliotekskontext. Kunderna 

blir låntagare och försäljningen blir till utlån. Hon vill ge nya infallsvinklar till 

bibliotekspersonalen för att skapa mervärde, det räcker inte längre att vi har ett hus 

med böcker tillgängligt för Norrköpingsborna, vi måste arbeta aktiva med att 

marknadsföra oss själva och våra tjänster. Hon nämner att s.k. ”vanliga yrken”, lärare, 

sjuksköterskor eller jurister, sällan behöver förklara, motivera eller försvara sitt yrke 

eller sitt arbete. Det måste man i större utsträckning om man befinner sig i mer 

”ovanliga yrken” såsom t e x säljträningskonsulter eller bibliotekarier. Vad gör vi? 

Vilka är vi? Varför finns vi? 

 

Den röda tråden i alla situationer är mötet mellan människor. Det spelar ingen roll 

vilka respektive roller människorna som möts har, om man är kund, låntagare eller 

gäst; målet är att alla ska bli supernöjda och att mötet ska generera mer energi och 

mer försäljning, utlåning, utveckling. Supernöjda människor och positiva möten 

stimulerar hjärnans belöningssystem och gör oss alla mer glada, positiva och friska.  

 

Susanne Einhorn menar att vi alla, oavsett var vi befinner oss, är säljare av en idé och 

av ett budskap. Vi ska lära oss att allt går att sälja, att sälja och kommunicera hör ihop 

och att det går att ha ett förhållningssätt som gör att vårt yrke och våra dagar fylls av 

passion. Vår yrkesroll ska präglas av ett ”JA” och ett professionellt bemötande. Som 

bibliotekarie ska man uppträda och vara trovärdig, kunnig, positiv, viktig, flexibel, 

intresserad, lyhörd, tillgänglig, närvarande. Man ska:  

 

1) Vara lyhörd och känna in låntagaren. 

2) Vara trevlig i alla lägen. 

3) Vara personlig men inte privat. Alltid lugn.  

 

Hon räknar upp 6 prioriterade behov vi ska tänka på och som människor vill ha och 

förväntar sig i ett första möte med en bibliotekarie:  

 



 
 

1) Välkomna mig – se folk i ögonen och le.  

2) Lugna mig – le.  

3) Vägled mig.  

4) Imponera på mig – ställ frågor.  

5) Inspirera mig. 

6) Överraska.  

 

Susanne Einhorn introducerar L Ö N, leende, ögonkontakt, och nick, och R M I, rätt 

mental inställning. Vi ska i vår yrkesroll använda oss av våra spegelneuroner, ett gott 

bemötande smittar av sig.  

 

Vårt jobb som bibliotekarier är att föreslå alternativ, låntagarens jobb är att fatta 

beslut. 

 

Susanne avslutar sin föreläsning med att berätta att det tar 21 dagar för en förändring 

att bli till en vana. Practice makes perfect! 

 

/Maija Löfgren, Norrköpings stadsbibliotek 


