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Abstract: This bachelor’s thesis purpose is to examine how library staff experiences the
meeting with non-Swedish speaking users of public libraries, and how they solve different
situations. Today there is not much research on this subject but we find these questions
important to study because we think it is good to be aware of the situations that can arise and
discuss how to solve any problems. To have a basis for this qualitative study we conducted
group interviews with library staff, where they are asked about their experiences with non-
Swedish speaking users. In the analysis the results of the interviews are compared to previous
research and related to communication theory, which is the theoretical framework for this
study. In order to clarify how the barriers for communication affect the meeting a barrier
model is applied.

After the analysis a discussion follows, where the term “non-Swedish speaking” is reasoned
about, as well as the question whether it is possible to deal with all user groups equally.
Finally the conclusions are presented. Our findings are among others that meeting with non-
Swedish speaking users where the library staff has difficulties with understanding their
intentions occur every day. Many of the informants believe that language can create barriers,
which can lead to a meeting of poor quality. Body language is considered a great asset in
communication when the verbal language is not enough. Additional solutions may be to
cooperate with colleagues or other users in the library, but it is also important to be
imaginative and flexible to make the communication work and to make the experience of the
meeting as good as possible.

Ämnesord: Bemötande, folkbibliotek, icke svensktalande, kommunikation, språk,
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1. Inledning
Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt
och jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad gäller
personliga förhållanden och erhållen information, som lånat material1

I den nordiska rapporten Bibliotekarien och samvetet (1994) beskriver och resonerar Johannes
Balslev och Kerstin Rosenqvist kring etiska problem som förekommer på biblioteken i
länderna Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Drygt 600 frågeformulär skickades ut
varav 78 % blev besvarade och därmed användes som underlag för undersökningen. Frågorna
kretsar bland annat kring censur, regelbrott och icke önskvärt material, för att nämna några. I
undersökningen förekommer bemötande subtilt och inbäddat i andra frågeställningar ”Om en
”grönjacka”/nynazist bad om hjälp att finna en brandbombsguide, tror jag inte, att jag skulle
finna en…”.2 Avsnittet där särbehandling tas upp tar dock avstamp i bemötande då den tittar
på hur vissa grupper, ofta byggt på användarens fysiska utseende och samhälleliga status, inte
får samma hjälp som andra. Användarkategorierna som benämns är ett barn, en direktör, en
äldre dam, en gymnasieelev, försäljningschefen vid kommunens företag samt din goda vän.

Att vissa grupper bemöts och behandlas olika på bibliotek ser vi som ett stort problem
eftersom bibliotek ska verka för och vara en demokratisk institution.3. Därav väcktes vårt
intresse för att undersöka hur bemötande fungerar gällande andra användargrupper än tidigare
nämnda äldre, studerande och barn etc. Då vi själva arbetar på Linnéuniversitetets bibliotek
och dagligen möter användare som inte talar svenska bestämde vi oss för att undersöka hur
just mötet med icke svensktalande användare kan se ut.

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa
gruppers behov. 4

Bibliotekslagen (1996:1596) (se citat ovan) menar att minoritetsgruppers behov ska bli
tillgodosedda och att det är folkbibliotekens uppgift att få detta att fungera. Dock nämns inget
angående den fysiska kontakten med biblioteket och däri hur bibliotekarier bör arbeta med
bemötandet mot dessa grupper. Brist på forskning i samband med vad vi bedömer saknas i
lagen ger en kunskapsklyfta inom detta forskningsområde.

1.2 Disposition
Vår uppsats inleds med problembeskrivning samt syfte för att skapa en förståelse för
uppsatsens innehåll. Definitioner förtydligas därefter, främst bemötandebegreppet vilket vi
diskuterar kortfattat. Delen därpå behandlar tidigare forskningsområden, framförallt nationellt
men även internationellt, där vi dels tittat på biblioteksfältet men även andra områden där
bemötandefrågor existerar. Vi går sedan vidare med det teoretiska ramverk som vi valt för vår
undersökning, kommunikationsteori, samt vad den innebär och hur den kan användas för vår
studie. Efter teoridelen går vi in på vårt metodval fokusgrupper och vad det egentligen

1 DIK:s etiska riktlinjer. Yrkesetik för bibliotekarier – etiska riktlinjer och överväganden
http://www.dik.se/www/dik/dikwebny.nsf/DIKDefaultDesignPrintPage/DC33D542EB1A8E97C1256B48004F8
7A8 2010-05-25
2 Balslev, Johannes och Rosenqvist, Kerstin 1994. Bibliotekarien och samvetet. s. 74
3 Bibliotekslagen Bibliotekslag (1996:1596) http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961596.htm 2010-05-19
4 Bibliotekslag (1996:1596) 2010-04-12

http://www.dik.se/www/dik/dikwebny.nsf/
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961596.htm
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innebär, rent allmänt och för vår empiri. Sedermera följer vår empiriska undersökning, analys
av den där vi tillämpar teori och slutligen en diskussion kring resultatet samt våra slutsatser.

1.3 Problemformulering
Ett återkommande etiskt dilemma på såväl folkbibliotek som universitetsbibliotek är hur
bibliotekspersonalen ska fungera i mötet med användaren5. Inom detta område finns det ett
fåtal uppsatser som beskriver frågor kring bemötande. Då vi granskade nuläget med hjälp av
tidigare skrivna rapporter angående detta ämne, främst inom biblioteks- och
informationsvetenskapsfältet, såg vi att en användargrupp fallit i glömska. Fokus har tidigare
främst legat på barn och funktionshindrade, exempel på det är tidigare nämnda Balslev och
Rosenqvists forskning. Vi har valt att lyfta fram icke svensktalande i vårt arbete eftersom det
idag finns en kunskapsklyfta inom detta område. Det vi vill undersöka är hur mötet gentemot
denna grupp fungerar samt om språket kan ses som en barriär i en bemötandesituation. Vi vill
belysa bibliotekspersonals upplevelser och uppfattningar kring bemötande, vilka situationer
som kan uppstå samt vilka lösningar som ses som mest fruktbara. Vi lägger med andra ord vår
tyngdpunkt på samspelsdynamiken mellan bibliotekspersonal och användare, sett ur
personalens synvinkel. Vi väljer att avgränsa oss till de språkliga förekomsterna och vad de
innebär för mötets kvalitet.

1.4 Syfte
Denna uppsats är tänkt att skapa en medvetenhet och en diskussion kring bemötandet
gentemot icke svensktalande på folkbibliotek i Sverige, samt lyfta fram en anonym men
betydelsefull användargrupp. Vi avser även att undersöka hur bibliotekspersonalen löser svåra
situationer som kan uppstå i mötet med en icke svensktalande. Genom fokusgrupper vill vi
utläsa bibliotekspersonalens perspektiv på bemötandeprocessen, eftersom det i tidigare
forskning riktats fokus mot användarnas upplevelser i första hand. Då vi talar om
bibliotekspersonal syftar vi på både bibliotekarier och biblioteksassistenter.

1.5 Frågeställningar

 Hur upplever bibliotekspersonalen mötet med en användare som inte talar svenska?
 Hur löser bibliotekspersonalen olika situationer som kan uppstå i mötet med en icke

svensktalande användare?

1.6 Definitioner
Folkbibliotek – Då vi talar om folkbibliotek har vi främst utgått från hur Bibliotekslagen
(1996) definierar begreppet, nämligen att det är en plats som alla medborgare har tillgång till
samt att det ska finnas ett folkbibliotek i varje kommun. Folkbiblioteket är kommunalt
finansierat och därmed har kommunen huvudansvar för verksamheten.6 Vi stödjer oss även på
Nationalencyklopedins definition angående folkbibliotekens huvudsakliga uppgift, nämligen
att ”främja och stimulera till läsning, utbildning och kultur”.7

Bemötande – Nationalencyklopedins betydelse av ordet bemötande sätts synonymt med ordet
uppträdande mot någon eller något.8 Stina Hall, författare av boken Det offentliga mötet
(2001) vilken behandlar etik och bemötande på Försäkringskassan, talar om svårigheterna

5 Sundström, Karin 2008. Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet
6 Bibliotekslag (1996:1596). 2010-05-25
7 Nationalencyklopedin: Bibliotek, Folkbibliotek. http://www.ne.se 2010-04-20
8 Nationalencyklopedin: Bemötande 2010-04-20

http://www.ne.se
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med att avgöra begreppets egentliga betydelse. Ofta likställs bemötande med attityd eller
beteende, vilket hon anser är felaktigt och fångar därför in begreppet i följande mening:
”Bemötande är en form av beteende som har sin grund i en viss attityd.”.9

Karin Sundström, författare till boken Bemötande på bibliotek: både service management och
solidaritet (2008), stödjer sig även hon på Halls definition men talar även för de direkt
översatta termerna uppträdande, behandling och uppförande. Hon nämner de sätt som finns att
angripa begreppet bemötande, dels som ett kommunikativt begrepp men även något som är
tätt sammanlänkat med attityd. Sundström pekar även på kopplingen till marknadsföring och
att bemötande i de fallen har med tjänster att göra och menar dessutom att det går att urskilja
två spår gällande bemötande, etik och marknadsföring. Att interaktionen bör ske på en social
arena betonas av Sundström då deltagarna i bemötandesituationen har tydliga roller. I ett möte
mellan bibliotekarie och användare antar bibliotekarien den professionella rollen vilket
innebär att denne har ett större ansvar för att processen ska fungera.10

Hall diskuterar även huruvida bemötande kan räknas in som kompetens eller ej på grund av
dess föränderliga status. Bemötandekompetensen kan mångt och mycket innebära samma sak
som fackkunskaper vilket i sin tur går ut på att vara medveten om lag, organisation och
omvärld. Då vi utöver det har kunskapen om hur relationer skapas, bildas en
bemötandekompetens enligt Hall. Hall sammanfattar slutligen det som behövs för att ge ett
gott bemötande: då förståelse för vad ett gott bemötande faktiskt innebär tillsammans med att
ett gott bemötande vill ges samt förutsättningen för att ett gott bemötande kan ges finns.11

Då vi i vår uppsats talar om bemötande syftar vi på det sociala samspelet mellan
bibliotekarien och användaren, kommunikativt och kontextuellt. Dock anser vi att bemötande
och kommunikation inte går att likställa eftersom vi stödjer oss på Halls definition vilken talar
mer för en form av beteende i relation till en attityd. Vi tänker oss dessutom att det hela
utspelar sig i biblioteket, i alla tänkbara sociala situationer mellan användare och
bibliotekspersonal. Med andra ord avgränsar vi oss inte till referenssamtalet utan ser hela
bibliotekets mötespunkter som vårt undersökningsområde.

Icke svensktalande – Med icke-svensktalande menar vi användare i vuxen ålder som inte
förstår eller talar svenska utan i första hand måste kommunicera med hjälp av eget
modersmål, engelska eller kroppsspråk. Utöver detta tar vi även in användare som talar
bristfällig svenska, med andra ord ett fåtal ord och enkla fraser vilket även det kan försvåra
kommunikationen mellan användare och bibliotekspersonal. Exempel på icke svensktalande
enligt vår definition är nysvenskar, turister samt utbytesstudenter.

9 Hall, Stina 2001. Det offentliga mötet s.46
10 Sundström 2008. s.12-13
11 Hall 2001. s.57
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2. Bakgrund
Den här delen redogör för hur forskningen kring bemötande ser ut. På grund av att biblioteks–
och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält kan vi urskilja liknande forskning och
diskussion inom andra fält, vilket kommer att behandlas i detta avsnitt. Bemötandeforskning
inom socialt arbete såsom vård och omsorg och andra institutioner inom den offentliga
sektorn är även de värdefulla att diskutera eftersom paralleller kan dras till bibliotekssektorn.

2.1 Tidigare forskning
"... trevlig först och sedan kan man prata om det sakliga...”: En studie om bemötande på
folkbibliotek (2007) är en magisteruppsats skriven av Susanna Leek och Pernilla Magnusson
från Borås bibliotekshögskola. Författarnas syfte är att besvara frågeställningarna kring hur
bibliotekspersonalens samt biblioteksbesökarnas uppfattning av bemötande ser ut, samt
hur dessa uppfattningar skiljer sig från varandra. Uppsatsen intar ett
marknadsföringsperspektiv och ställer sig frågan huruvida bemötande kan ses som en typ av
marknadsföring och hur det i sin tur kan utvecklas. Inför undersökningen intervjuades sex
personer ur bibliotekspersonalen från två bibliotek i två olika kommuner, samt ett antal
besökare eftersom även användarnas perspektiv var betydelsefullt för undersökningen. Ur
resultatet kunde författarna utläsa en allmän uppfattning om att bibliotekarieyrket är ett
serviceinriktat yrke i besökarnas ögon. Användarna som deltog i undersökningen ansåg sig
inte blivit dåligt bemötta och hade en relativt bred uppfattning om vad bemötande faktiskt är.
Däremot lyftes den icke-verbala kommunikationen fram hos besökarna som en viktig del i ett
bra bemötande medan personalen inte gjorde skillnad på de olika kommunikationssätten. 12

Ytterligare en magisteruppsats från Borås bibliotekshögskola som behandlar ämnet
bemötande är Anna Erikssons kvalitativa studie Referenssamtal med barn: förhållningssätt
och bemötande (2002). Som titeln avslöjar riktar sig undersökningen mot användargruppen
barn, samt ser på hur samspelet mellan dem och bibliotekspersonal fungerar. Eriksson
använder sig av interpersonell kommunikation som teoretiskt ramverk vilket i mångt och
mycket handlar om den icke verbala kommunikationen, med andra ord kroppsspråket och vad
som kan utläsas i det. 13

Tidigare nämnda Karin Sundström är författaren bakom boken Bemötande på bibliotek: både
service management och solidaritet (2008) som talar om bemötande i både små och stora
perspektiv samt till stora delar sammanfattar bemötandediskussionen som pågått nationellt.
Sundström pekar på ett flertal exempel och lyfter bland annat fram Växjö
Universitetsbiblioteks projekt angående bemötande, utfört mellan 2006 och 2007, då både
personalens och studenternas syn kom till uttryck.14 Boken kategoriserar vad tidigare
forskning syftat till gällande bemötande, nämligen bemötande mot användargrupper,
bemötande i referenssamtalet samt bemötande gällande biblioteksverksamheten i stort.

Den litteratur som behandlar detta ämne berör ofta andra verksamheter inom den offentliga
sektorn än just bibliotek. Vård och omsorg är ett område där ett flertal av de
bemötandeundersökningar som vi stött på i våra eftersökningar härstammat ifrån. Ett exempel
som är värt att lyfta fram är det från Försäkringskassan, där Stina Hall valt att göra en etisk

12 Leek, Susanna och Magnusson, Pernilla 2007. "... trevlig först och sedan kan man prata om det sakliga...”: En
studie om bemötande på folkbibliotek
13 Eriksson, Anna 2002. Referenssamtal med barn: förhållningssätt och bemötande
14 Sundström 2008. s.17
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analys av samtalet mellan handläggare och klient med bemötande i fokus, vilket kan påminna
om referenssamtalet då vi talar om biblioteksverksamhet. Boken Det offentliga mötet (2001)
behandlar båda parterna gällande samtalet och frågeställningarna är snarlika de som vi ställt
oss inför vår forskning, nämligen; hur handläggarna ställer sig till problematiken som bildas i
bemötandet och hur klienterna upplever det hela, samt hur mötet kan förbättras.15

Hoda Moravey behandlar bemötande ur iranska kvinnors perspektiv inom hälso- och
sjukvården i magisteruppsatsen Kulturmöte inom barnhälsovården (2009). Hennes primära
undersökningsområde är hur iranska föräldrar upplever eventuella svårigheter i mötet med
barnavårdscentralen. Här talar hon bland annat om vikten av att förstå människor från andra
kulturer och vilka skillnader som bland annat ligger i språket men även i bakgrund och
värderingar. I och med att språket fungerar som verktyg för kommunikationen avgör det i
många fall även hur pass bra bemötandet blir. Moravey menar att båda parterna står som
ansvariga för bemötandet och att det måste förekomma respekt och förståelse för varandras
olikheter. I resultatet utläser vi behovet av större kunskap inom detta område för att få
relationen att fungera och i och med det bli kulturkompetent.16

2.1.1 Radford, exempel på tillämpning av kommunikationsteori
Ett exempel på en internationell studie är Marie Radfords Communication theory applied to
the reference encounter: an analysis of critical incidents (1996) där referenssamtalet
undersöks ur ett relationellt kommunikationsperspektiv, där både användarnas och
bibliotekariernas synvinklar tas i beaktande. Målet med Radfords forskning, enligt henne
själv, är inte att generalisera utan bygger på att skapa diskussion och insikt. Radford nämner
här bristen på rapporter som behandlar detta ämne, främst ur användarnas perspektiv, då
tidigare forskning främst tittat på huruvida bibliotekarien förmedlar den information som
användaren faktiskt eftersöker och behöver. Med andra ord har kvaliteten av innehållet i
referenssamtalet undersökts, dock inte kringliggande faktorer såsom attityder och bemötande
enligt Radford. Både den verbala samt den ickeverbala kommunikationen är av betydelse för
bemötandet och influerar bibliotekarien till att kunna förstå och hjälpa användaren.
Exempelvis kan användaren få tillgång till rätt information men ändå lämna biblioteket med
en negativ känsla, med andra ord måste relationsbehovet möta informationsbehovet, menar
Radford. Författaren väljer att dela upp sin undersökning i två olika dimensioner, det
innehållsmässiga som tittar på vad som sägs samt den relationsmässiga som tittar på hur det
sägs.

Som teoretiskt ramverk har Radford använt sig av kommunikationsteori. Däri finner vi den
interpersonella kommunikationen som syftar till att analysera, beskriva och undersöka
kommunikationsbehovet mellan användare och bibliotekarie samt deras relationer sinsemellan
och vad som kan ses som ett framgångsrikt eller i vissa fall misslyckat möte.
Frågeställningarna som undersökningen utgår från bygger på aspekterna av den relationella
kommunikationen i referensarbetet och huruvida det ses som avgörande för hur arbetet sedan
blir identifierat. Även frågan om skillnader mellan bibliotekarier och användare gör sig
synliga och vilka dessa skillnader är behandlas.

Undersökningen är av kvalitativ art, där informanterna blivit tillfrågade att redogöra för ett
framgångsrikt möte, ett misslyckat möte, vilka faktorer som gör ett möte framgångsrikt eller

15 Hall 2001. s.15
16 Moravey, Hoda 2009. Kulturmöte inom barnhälsovården: Iranska mammors upplevelse av kontakten med
BVC
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misslyckat samt ge sina definitioner på detta. Radford delar sedan in svaren efter kategorier
som talar för huruvida de är innehållsmässiga eller relationsmässiga. Resultatet visar att det
relationella är högst rankat hos såväl bibliotekarie som användare där attitydproblem lyfts
fram hos båda parterna. Användarinformanterna talar om 14 misslyckade möten där sex av
dem har med bibliotekariernas attityd att göra, faktorer som lyfts fram i detta är bland annat
då bibliotekarien upplevs som upptagen, ohjälpsam, likgiltig, otrevlig och otålig. Likväl
påpekar bibliotekarieinformanterna om problematiken som kan uppstå då användarna har en
negativ attityd till mötet, fem av sex klassas som misslyckade vilket beror på att användaren
uppfatta som fördomsfull, arg, arrogant samt otålig. Värt att avslutningsvis nämna ur
Radfords studie är hur det icke verbala beteendet är högre prioriterat hos användarna, en
större medvetenhet gentemot kroppsspråk behövs därmed hos bibliotekarierna eftersom den
icke verbala kommunikationen är minst lika viktigt i arbetet mot att förhindra eventuella
barriärer enligt Radford.

För vidare läsning inom detta forskningsområde hänvisar vi även till Stuart Glogoff som
strävar efter att bibliotekarier ska uppnå högre kunskap inom området för bemötande och
kommunikation för att samspelet ska kunna fungera så smidigt som möjligt. Även Patricia
Dewdney har undersökt hur bibliotekarier kan förbättra samt träna upp sin
kommunikationsförmåga gentemot användare.17

17 Radford, L Marie 1996. Communication theory applied to reference encounter: an analysis of critical
incidents. The Library Quarterly
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3. Teori

3.1 Kommunikationsteori
Eftersom vår undersökning syftar till att lyfta fram bibliotekspersonalens infallsvinkel i mötet
gällande samtalet mellan bibliotekspersonal och icke svensktalande användare har vi valt
kommunikationsteori som teoretisk utgångspunkt. Björn Nilsson har i sin bok
Kommunikation: Samspel mellan människor (2007) en tydlig barriärmodell som kan
appliceras på vårt empiriska exempel18 och därför utgår vi också från Nilssons teorier och
definitioner. Som vi tidigare nämnt kan kommunikation och bemötande inte likställas, men då
vi inte funnit någon bemötandeteori anser vi att kommunikationsteori är så nära vi kan
komma då det i båda fallen rör sig om samspel mellan människor.

När Nilsson talar om kommunikation menar han att vi fungerar både som sändare och
mottagare av budskap på samma gång, det vill säga, när vi talar observerar vi samtidigt de
ickeverbala signaler som mottagaren sänder ut. Han anser att kommunikation är ”en process
som äger rum i ett socialt system där deltagarna har förväntningar och attityder som påverkar
de budskap som utväxlas”.19 Nilsson nämner två vägar som kommunikationsteori tar,
processinriktning samt semiotik. Processinriktning bygger på att kommunikationen syftar till
att föra över ett meddelande, detta meddelande kan i sin tur påverka andra individer. Härmed
tolkas kommunikation som en typ av påverkan. Denna skola förekommer främst inom ämnen
som sociologi och psykologi där handlingar och upplevelser främst undersöks. Den
grundläggande sändare - mottagaremodellen används och ses som betydelsefull inom denna
riktning samt de kontextuella faktorerna som berör kommunikationssituationen. Semiotiken
”betraktar kommunikationen som en situation där människor skapar och överför betydelser
eller innebörder mellan sig.”20 Här ses själva budskapet och dess intention och egentliga roll
som central, i såväl samhälle som i kommunikationen mellan två individer. Med andra ord
läggs inte lika stor vikt vid vem som sände eller tog emot budskapet. Semiotiken härstammar
från språkvetenskapen och i och med det tas även koder och symboler i beaktande. Nilsson
påpekar även hur gruppers identitet speglas i vilka tecken de använder sig av.

Inom semiotiken är ordens betydelser olika för individer och grupper, vilket gör att vi
använder oss av koder för att tyda tecknens användningsområden. Exempel på koder som
Nilsson nämner är bland annat talspråk, skriftspråk och kroppsliga gester. Då en individ tar
emot ett budskap måste en tolkning av det sända budskapet ske, oavsett om meddelandet
skickades avsiktligt eller ej. Koder finns inom den kultur man tillhör och hjälper en att skapa
förståelse för budskapets innebörd och då dessa koder utbyts skapas sociala relationer. Inom
semiotiken ryms även tolkning av orden, vilket kan göras på ett denotativt samt konnotativt
vis. Då vi talar om ett objekt ur en denotativ bemärkelse är det vad vi i dagligt bruk kallar och
benämner objektet, medan den konnotativa betydelsen talar om objektet i mer abstrakta
termer som kan bygga på andra associationer som väcks.21

18 Se avsnitt 6.1.2 Ett exempel via barriärmodell: Låneregler
19 Nilsson, Björn. 2007 Kommunikation – Samspel mellan människor, s 12
20 Nilsson 2007. s. 15
21 Nilsson 2007. s. 16-17
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3.1.1 Kulturella skillnader
Nilsson menar att eftersom människor från olika kulturer också har olika regler för
samtalssituationer påverkas således även samspelet när människor från skilda kulturer
samtalar med varandra, han talar om störningar i kommunikationen. Språkproblemen i en
samtalssituation har alltså inte enbart grund i att ordförråd och grammatik skiljer sig åt utan
beror även på att en del av människans identitet ligger i språket. De olika språken bidrar till
olikheter gällande vår livssyn.22 När människor från olika språkkulturer möts tar båda sitt eget
kommunikationsmönster för givet, vilket ökar risken för missförstånd. Dessa missförstånd
uppfattas då oftast inte enbart som språkliga avvikelser, utan istället ser vi personen i sig som
avvikande från normen. Detta kan bidra till skapande eller bekräftande av negativa attityder.
Denna företeelse nämns även i boken Ord och handling: aspekter på samtal (1993), även den
skriven av Nilsson, där han väljer att benämna det vid etnocentrism, då den egna kulturen
anses vara sann och individer inom andra kulturer anses frångå normen.

Att tillhöra ett kulturellt kollektiv och däri få gemenskap och bekräftelse är även en
beröringspunkt som Nilsson talar om. Han pekar på två håll att möta bekräftelse från, den
egna kulturen eller den nya kulturen. Dock anses språkliga problem som lindriga och
lätthanterliga då det jämförs med den ickeverbala kommunikationen, vilken är svårare att
upptäcka. Då språket används i konkreta situationer krävs kunskap för hur ett samtal bör se ut,
nämligen lagom avstånd till den individ man kommunicerar med, ögonkontakt, pauser och
turordning. Med andra ord väger de kringliggande faktorerna in och avgör även de hur
samtalet utvecklas.23 I vår undersökning är vi medvetna om att kulturella skillnader är
relevanta att studera, men fokus ligger framförallt på de språkliga aspekterna.

3.2 Ickeverbal kommunikation
Nilsson tar även upp tystnad och som vi tidigare nämnde ickeverbal kommunikation som
bidragande faktorer till missförstånd i samtal mellan människor. Tystnad bör inte alltid tolkas
som frånvaro av budskap utan kan mycket väl tolkas på en rad olika sätt. Som exempel tar
Nilsson upp att tystnad kan innebära eftertanke, respekt eller avstånd, för att nämna några
betydelser.24

Den ickeverbala kommunikationen talar Nilsson om som en av sex nivåer som kan fungera
som verktyg vid en kommunikationsanalys. Med ickeverbal kommunikation menas
exempelvis blickar, gester och ansiktsuttryck, vilket ger ytterligare betydelse till det vi säger
eller inte säger. Övriga nivåer som Nilsson tar upp är grammatisk och fonologisk nivå,
semantisk nivå, samtalsnivå, social nivå samt strategisk nivå. Den grammatiska och
fonologiska nivån behandlar språkliga regler, den semantiska nivån handlar om tolkning av
ord och sammanhang, samtalsnivån innefattar de oskrivna regler som finns för konversation,
den sociala nivån ser till de roller vi har i samtalet och inom den sista nivån, den strategiska,
ryms strategier för att uppnå mål med samtalet.25

Enligt Nilsson sker samspelet via flera kanaler, exempelvis genom språk, röstläge, gester,
avstånd och ögonkontakt och alla dessa kanaler tillsammans skapar ett resultat av
kommunikationen. Vidare tar han även upp det faktum att all kommunikation sker inom inte
bara en utan flera kontexter, och för att feltolkningar inte ska göras måste också kontexten

22 Nilsson 2007. s. 126
23 Nilsson, Björn 1993. I ord och handling – aspekter på samtal s. 116-119
24 Nilsson 2007. s. 128
25 Nilsson 2007. s 20-21
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studeras. Nilsson talar då om fyra typer av kontext, fysisk, psykologisk, social samt kulturell
kontext.

3.3 Barriärmodell

Modellen ovan är en barriärmodell, hämtad från Nilsson, vilken är tänkt att synliggöra hur
diverse hinder kan påverka interaktionen med andra människor. De faktorer som hindrar
samspelet kan vara kultur, språk, personlighet och attityder, vilket reflekteras i
kommunikationen och i sin tur har en tolkande effekt på de muntliga och praktiska
aspekterna.26 Språket är inte ett objektivt verktyg som är bärare av åsikter och tankar, utan i
det finns normer och perspektiv inbäddade.

För att klargöra modellens syfte kan vi beskriva (B) som styrd av (A):s beteende vilket i sin
tur skapar en tolkningsram för (B) utifrån dennes egna premisser. Vi måste ta in det
bakomliggande i vår tolkning samt ta hänsyn till att de yttre faktorerna talar för de inre i
kommunikationen mellan människor.

Vi anser att denna modell kan vara fruktbar i en analys gällande mötet mellan
bibliotekspersonal och en icke svensktalande vilket vi kommer att gå in på närmare i
analysavsnittet. Dock finner vi vissa brister i Nilssons modell, nämligen dess enkelriktade
funktion vilket enligt vår tolkning talar för en envägskommunikation, alltså inte det samspel
vilket vi vill synliggöra. Med hjälp av Roger Säljös sociokulturella perspektiv på
kommunikation har vi utvecklat barriärmodellen ytterligare (se sida 12).

26 Nilsson 2007. s. 23
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Enligt Säljö är interaktionen och därmed kommunikationen det centrala för att uppnå
förståelse samt att utveckla kunskap som individ men även i grupp. Säljö menar att kontakten
med världen omkring skapas med hjälp av ett kollektivt samspel. Vi befinner oss i ett ständigt
samspel med varandra där erfarenheter och kunskaper delas för framtida situationer. Säljö
betonar individens aktiva roll i kommunikativa processer då individen aldrig är passiv
eftersom det sker en tolkning samt en reproduktion av de intryck som tas in i sociala
sammanhang.27 Med hjälp av Säljös argument byggde vi på med ytterligare tre pilar som
illustrerar en kommunikation som ges och som kommer tillbaka, det vill säga utbyts och
skapas i ett samspel där ingen av parterna ses som mer eller mindre aktiv eller passiv. De nya
pilarna visar alltså på att (A) och (B) ständigt byter plats i kommunikationen, rollerna växlar
och kommunikationen sker åt båda hållen.

Det som får ett samtal att fungera är själva samarbetet mellan individerna, att ge och ta och
därmed kognitivt arbeta tillsammans. Säljö talar om kommunikation som dels en individuell
process, med andra ord vårt eget tänkande, men även som en process som vänder sig till andra
individer då språket blir en länk mellan dessa sidor. Säljö väljer även att citera Dewey, vilket
vi finner passande att ta med då vi avslutar teoriavsnittet, ”Communication is a process of
sharing experience till it becomes a common possession”.28

27 Säljo, Roger 2000. Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv s. 232
28 Säljö 2000. s. 105
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4. Metod: Fokusgrupper

Fokusgrupper är en metodik där fokuserade intervjuer satts samman med gruppintervjuer,29

dock riktas fokus mot ett tema vilket bearbetas på ett djupare plan inom fokusgrupper istället
för att behandla olika typer av frågeställningar vilket gruppintervjuer gör. 30 Peter Esaiasson,
Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud stödjer detta resonemang då
fokusgrupper förklaras i form av tre steg, gruppen är kombinerad för ett visst syfte,
diskussionen kretsar kring ett visst tema samt att det finns en vald samtalsledare vars uppgift
är att styra samtalet.31 Vi anser att denna metod är passande för vår studie på grund av vårt
givna tema bemötande där vi utgår från en stor frågeställning som behandlar icke
svensktalande.

I och med gruppdynamiken minskar samtalsledarens dominans och rollerna är mer otydliga
än i en enskild intervjusituation, vilket vi anser underlättar samtalets gång och gör det till en
lättsam process. Samtalet mellan gruppmedlemmarna ger i sin tur nya tankegångar vilka
bildas i och med interaktionen och påverkan mellan individerna i gruppen. Metoden är snarlik
direktobservationen i det att det sociala samspelet är betydelsefullt för resultatet, med andra
ord är själva dialogen inte det mest avgörande utan den i kombination med kringliggande
faktorer.32

Ytterligare en anledning till vårt metodval har att göra med fokusgruppers funktion då
känsliga ämnen33 diskuteras. Enligt Victoria Wibeck skapas ett stöd från övriga
gruppmedlemmar vilket bildar en trygghet samt en öppen dialog.34 Hur dialogen ter sig har i
sin tur att göra med valet av deltagare. Bryman lyfter fram problematiken angående urvalet,
nämligen om medlemmarna känner varandra, vilket han kallar naturliga grupper. Vår valda
fokusgrupp, bibliotekspersonal, är kollegor och därmed en naturlig grupp och mellan dessa
ryms redan ett samspel och tydliga roller sedan tidigare vilket kan påverka samtalets karaktär
enligt Bryman. En fördel med detta som Bryman nämner är att samtalet fungerar smidigare
eftersom samtalsgången här blir naturlig. En nackdel med naturliga grupper som bör tas i
beaktande är det faktum att vissa förutsättningar tenderar till att bli givna och därför inte
behandlas i diskussionen, vilket kan ses som ett bortfall.35

Värt att lyfta fram är hur fokusgrupper inte ger ett generellt resultat och med andra ord inte
heller en lösning utan snarare syftar till att belysa förståelsen för det tema som diskuteras.36

Ofta kan fokusgruppen snarare ses som ett tillvägagångssätt för hur gruppens deltagare
uppfattar forskarens frågeställning.37 Dessa resonemang är synonyma med våra tankar kring
denna undersökning, nämligen att skapa diskussion och nya tankar kring bemötande.

29 Bryman, Alan. 2001. Samhällsvetenskapliga metoder s. 324
30 Bryman 2001. s. 127
31 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena 2007. Metodpraktikan: Konsten
att studera samhälle, individ och marknad. s. 363
32 Esaiasson et al. 2007. s. 361-362
33 Ett exempel på ett känsligt ämne kan vara då bibliotekspersonalen erkänner sina svagheter i att ge ett mindre
bra bemötande i vissa fall.
34 Wibeck, Victoria 2000. Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. s. 127
35 Bryman 2001. s. 333
36 Esaiasson et al. 2007. s. 363
37 Bryman 2001. s. 327
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De data man får fram vid en fokusgrupp visar hur deltagarna tillsammans
tänker kring ett visst fenomen. Det är de tankestrukturer eller djupt
liggande värderingar som blottläggs i det gemensamma samtalet som
utgör undersökningens analysenheter. 38

4.1 Urval
För vår undersökning har vi avgränsat oss till tre folkbibliotek i tre olika svenska städer. Vi
har valt ett stadsbibliotek i en medelstor stad samt två filialer i invandrartäta områden i två av
Sveriges största städer. På dessa filialer har majoriteten av besökarna utländsk bakgrund. Ur
personalen vill vi både höra bibliotekarier samt biblioteksassistenter om deras synpunkter
och upplevelser gällande våra frågeställningar. Då vi skulle bestämma antalet deltagare i
fokusgrupperna ansåg vi att cirka två till fem stycken skulle bli lagom för vår studie. Då
gruppen är för stor finns det en risk att vissa delar av den inte kommer till tals, men det finns
även nackdelar med en för liten grupp i att samtalet inte når en utveckling utan istället leder
till tystnad bland medlemmarna.39 Värt att nämna återigen är vår avgränsning gällande temat
icke svensktalande som diskuteras i fokusgruppen, samt att vi främst vill veta hur den
språkliga kommunikationen fungerar mot den vuxna åldersgruppen. Kulturella skillnader
såsom bakgrund och skilda värderingar berörs enbart mycket kort på grund av den
begränsade storleken på studien.

4.2 Genomförande
Intervjuerna var cirka en timme långa och totalt intervjuades tio informanter. Deltagarna var
två i en grupp, tre i en annan och fem i en tredje fokusgrupp. Samtliga intervjuer spelades in
på mp3-spelare efter informanternas medgivande. Inspelningarna lyssnades sedan av, vid ett
flertal tillfällen, för tolkning och bearbetning. Intervjudeltagarna var förberedda på de frågor
och teman som skulle behandlas eftersom vi skickat ut intervjuguiden några dagar innan
själva intervjun skulle äga rum. Anledningen till att vi föreberedde våra informanter var för
att skapa ett djup i diskussionen där situationer och exempel skulle behandlas, vilka kan vara
svåra att komma på spontant under intervjusituationen. Vi är dock medvetna om de nackdelar
som finns, det vill säga att spontana reaktioner och svar uteblir. Själva intervjusituationen flöt
på bra och det förekom ofta samtal och frågor mellan intervjudeltagarna, vilket även var
förhoppningen med fokusgruppen.

4.3 Bearbetning av material
Arbetet med intervjumaterialet har skett genom avlyssning och tolkning. Genom att
sammanfatta våra informanter samt bryta ut citat har vi försökt fånga vad deras egentliga
upplevelser av att bemöta icke svensktalande är. Vissa citat har skrivits om för att undvika
talspråk, men betydelsen är den samma. Vi har valt att inte göra någon jämförelse mellan
våra olika fokusgrupper utan har enbart fokuserat på att synliggöra de mest uppenbara
resultaten ur vår empiri och kategorisera dem. Kategorierna följer sedan frågeställningarna
och är till en början stora, för att sedan snävas av i mindre rubriker för att enklare få en
överblick över undersökningsresultatet. På grund av anonymiteten i undersökningen har vi
valt att benämna alla informanter som personal med förkortningen P där sedan en siffra läggs
på för att synliggöra antalet informanter samt vem som säger vad.

38 Esaiasson et al. 2007. s. 362
39 Esaiasson et al. 2007. s. 366
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4.4 Etiska överväganden
Undersökningen följer Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) och dess fyra huvudkrav. Kraven säger
bland annat att information om syftet med undersökningen ska ges till samtliga
intervjudeltagare samt betonar vikten av tydlighet gällande den frivilliga medverkan.
Dessutom ska uppgifter om namn och arbetsgivare behandlas anonymt. Materialet från
intervjuerna kommer enbart att användas för detta forskningsändamål.40

40 Vetenskapsrådet 2002. Forskningsetiska principer: inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning.
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5. Resultat
Resultatet av empirin har strukturerats efter frågeställningarna i inledningen. Eftersom den här
studien inte syftar till att göra någon jämförelse mellan de tre biblioteken har vi valt att inte
namnge dem eller sätta dem i relation till varandra. Ur de olika intervjuerna uttolkades sex
kategorier vilka vi valde att klassificera samtalet under, nämligen skillnader mellan
svensktalande och icke svensktalande, praktiska scenarion, bemötande, kroppsspråk,
problem och svårigheter samt ett avslutande avsnitt som berör lösningar. Därunder följer
även ett antal underkategorier. Värt att lyfta fram är att följande empiri är tolkande, det urval
vi har gjort från våra fokusgrupper är vad vi som författare anser vara av betydelse för vår
undersökning samt hur vi har valt att tolka våra intervjudeltagares svar.

5.1 Hur upplever bibliotekspersonalen mötet med en användare
som inte talar svenska?

5.1.2 Skillnader svensktalande – icke svensktalande
Då vi gjorde ett försök att definiera icke svensktalande talade informanterna om dem som
nysvenskar alternativt turister. Det diskuterades även bland en grupp informanter om det
egentligen inte finns en svart eller vit benämning av vem som inte kan tala svenska, utan att
det däremellan finns en stor variation på hur pass god svenska man kan tala. En informant
nämner att det ofta handlar om individens egen definition angående om denne anser sig vara
svensktalande eller ej och att det kan handla om de som själva anser sig ha problem med att
uttrycka sig.

Då vi diskuterar eventuella skillnader i att bemöta en svensktalande och att bemöta en icke
svensktalande nämner två gruppdeltagare hur det blir en skiftande kvalitet i bemötandet
eftersom det är enklare att föra ett samtal då det finns en gemensam förståelse samt att det är
oundvikligt att det blir på detta sätt. ”Det blir inte samma djupgående samtal på samma sätt.”
(P4) Med en svensktalande bildas en annan relation där småprat exempelvis kan förekomma
vilket är svårare med någon som inte talar samma språk. Exempelvis kan boktips utbytas då
den sociala jargongen ter sig enklare med svensktalande.

Man kommer snabbare fram till svenskarnas behov eftersom man kan
urskilja det ur språket och därmed trycka ihop frågeställningen så att den
blir tydligare. (P9)

5.1.3 Praktiska scenarion
Lån
Gemensamt för samtliga intervjudeltagare är att språket anses viktigt eftersom det är ett
hjälpmedel i förmedling då syftet är att göra sig förstådd. Möten med icke svensktalande sker
varje dag på biblioteken och det vanligaste scenariot som diskuterades var att skaffa ett
lånekort. Andra exempel på ärenden är då användaren behöver hjälp med att låna medier på
sitt eget språk samt enkla läroböcker på svenska då de vill lära sig svenska från grunden.
”Ofta så kan de ett ord, de kanske säger ”svenska” och då räcker det för att vi ska förstå att de
vill lära sig svenska eller att det handlar om en språkkurs” (P8). Då en icke svensktalande
lånar en bok krävs dock ofta ett förtydligande gällande låneregler, exempelvis nämns
klargörandet av datumet på kvittot, det vill säga när boken ska lämnas tillbaka.

[…] först när man gjort lånekortet och förklarat det och lånereglerna och
allting, så måste man vara noggrann när man lånar ut med att visa på hur
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länge och förklara en månad eller fyra veckor eller hur man uttrycker det
och så får man peka på datum. Så det är viktigt att de förstår hur länge de
får ha boken när de lämnar biblioteket […] man får vara lite mer
avslutande.  (P5)

Privata ärenden
Andra ärenden som informanterna nämner i samband med icke svensktalande är ofta privata
samt studierelaterade frågor som de behöver hjälp med. Kopiering av id-handlingar samt hjälp
med att fylla i dessa verkar vara en frekvent händelse enligt intervjudeltagarna. I många fall
kan det vara svårt att dra en gräns vid vad personalen ska svara på eftersom det kan handla om
hjälp vid läxor, kontakt med myndigheter eller bankärenden, vilket egentligen inte ligger i
bibliotekspersonalens arbetsuppgifter, enligt en informant. Vidare talar en grupp informanter
om en situation där en användare som inte kunde tala svenska behövde hjälp med att komma
in på sin mail då lösenordet hade glömts bort. Detta krävde en uppoffring hos personalen,
något som det inte alltid finns tid för.

Missförstånd
Varje dag uppstår det minst en situation där personalen inte förstår användaren, enligt våra
informanter. Samtliga informanter menar även att dessa svårartade situationer alltid går att
lösa, antingen genom att användaren kommer tillbaka med en tolk eller då en annan kollega
tar över mötet. Våra informanter menar bland annat att deras yrke syftar till att hjälpa och då
en användare inte förstår bibliotekspersonalens budskap ses inte detta som ett problem då det
sker eftersom personalen enbart strävar efter att skapa förståelse just när mötet sker.

Då användaren inte talar svenska kan personalen ändå ana vad den behöver och efterfrågar,
menar två intervjudeltagare. De menar att trots att förståelsen inte är fulländad kan
användaren ändå ledas mot rätt område, vilket dock kan vara en tidskrävande process. En
informant talar om hur det samtidigt kan vara en fördomsfull metod att anta att man vet vad
användaren är ute efter eftersom man då förutsätter vad användaren vill ha. Fortsättningsvis
nämner de att efter hand lär sig personalen i många fall vad användarna behöver eftersom de
kommer tillbaka till biblioteket med liknande ärenden. Flera utav informanterna nämner hur
det syns i ögonen på användaren om förståelse har uppnåtts eller ej men att det i flertalet av
fallen är svårt och att det handlar om ett anande hos personalen. Samtliga informanter
instämmer i svårigheten i att bedöma om användaren fick den hjälp den behövde eller inte.
”Vi är inga tankeläsare än…”. (P9)

5.1.4 Bemötande

5.1.4.1 Ett bra bemötande

Ja, jag tycker… Om det är ett bra möte så får man oftast en respons från den
som kommer in här. Ofta tackar de eller så ser man att de är glada då de går
ut och då tar jag det personligen som att man har lyckats med det man har
hjälpt dem med oavsett om det är i en infodisk eller i receptionen. (P3)

Användarens feedback ses som betydelsefull för om bemötandeprocessen kan värderas som
god eller ej. Resterande gruppmedlemmar instämmer samt påpekar hur en känsla av att det
gick bra infinner sig samt att det i många fall går att tolka användarens kroppsspråk som att
hon/han även är nöjd med mötet. Yrkesrollen kan även bli stärkt då ett svårartat möte blir
lyckat, viket en informant påpekar. Ett bra bemötande handlar enligt informanterna bland
annat om att vara artig, lyhörd och att ta fram fakta som användaren är i behov av. Att
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användaren återvänder till biblioteket är även det ett tecken på att korrekt bemötande har
getts. En av informanterna nämner även att det kan vara trevligt att dela ett gott skratt
tillsammans och menar att en lagom dos av personlighet är eftersträvansvärt. ”Ett bra
bemötande genererar ju nästan alltid ett bra bemötande tillbaka, så det hänger väldigt mycket
på den ton man sätter i början av mötet.” (P10).

Ett bra bemötande kan ofta handla om de små tjänsterna, vilket flertalet intervjudeltagare
instämmer i. Att hjälpa till då handlingar kopieras eller visa var en bok står i hyllan är
exempel på uppskattad hjälp. En grupp informanter betonar även vikten av att ge och avsätta
tid för att det slutligen ska bli ett lyckat möte samt att ta hänsyn till att alla människor
fungerar olika, det vill säga att kunna fungera med såväl oroliga som stressade användare i ett
samtal.

Och bemötande det är ju både att ha en vilja och fantasi och… men man
måste också ha tid. Om det är en stor lång kö liksom med folk då är det
väldigt svårt att ge det rätta bemötandet .  (P6)

Bara att se dem, det känner jag många gånger, att bara om man tagit sig tid
och satt sig ner och kanske sökt efter någonting. Man behöver inte alltid
komma fram till något men man har tagit sig tid. (P9)

Värdet av att lyssna och försöka sätta sig in i användarnas situation kan även det generera ett
gott möte. Insikt i känslan av att exempelvis inte kunna bli förstådd eller att få en
förseningsavgift ses som en uppskattad metod för att få ett gott möte. Ett bra bemötande kan
även synliggöras genom att mötet följs upp, personalen kan exempelvis fråga användaren hur
det har gått med ett ärende och därigenom märks det om tjänsten betydde något för dem.
Uppföljandet kan ske såväl i biblioteket som utanför ”[…] när man är vi och du med varandra,
då tycker jag att man har lyckats lite. Som när en låntagare ropar hej när man cyklar hem från
jobbet.” (P9). En informant talar om vikten av att ha förförståelse och att därigenom lista ut
användarens behov, som att veta vilka behov nysvenskar har då de besöker ett bibliotek.
Vidare nämns även att personalen bör ha förförståelse för att alla individer är olika, det vill
säga, vissa beter sig mer försynt och kan ha en tendens att ge upp då de inte gör sig förstådda
medan andra envisas med att få den hjälp de behöver. Samtliga informanter är dock överrens
och införstådda med att även då de ansåg att ett möte gick bra, kanske användaren upplevde
något helt annat ”Den enda som kan tala om för mig att det var ett bra bemötande, det är ju
den som jag pratade med.” (P10). Informanterna nämner även att det kan ses som extra
betydelsefullt att bemöta icke svensktalande väl eftersom biblioteket ibland kan ses som deras
enda kontakt med det svenska samhället. De menar att bibliotekspersonalen, i vissa fall,
representerar Sverige. ”Det är vi som är deras svenskar.” (P10)

Riktlinjer
Diskussionen kring riktlinjer och policys ser flertalet som viktig och något som biblioteken
bör fokusera mer på i framtiden. Att vara hjälpsam, inte ha fördomar och allas lika värde är
exempel på faktorer som tas upp. En av fokusgrupperna har tagit fram ett dokument för hur ett
bra bemötande ska vara och vad personalen ska sträva efter i sitt arbete. Ur dokumentet går
det bland annat att utläsa att användaren bör vara i centrum genom att denne ska känna sig
välkommen. Bibliotekspersonalen ska även vara vaksam gällande att ge ögonkontakt samt att
vara närvarande i mötet. Personalen ska dessutom sträva efter att vara välinformerad och
bemöta på ett ”vänligt, personligt och proffsigt sätt.”.41

41 Internt dokument, finns i författarnas ägo.



19

5.1.4.2 Ett dåligt bemötande
Köbildning
Faktorer som påverkar ett möte till att bli misslyckat kan i många fall vara köbildning och den
stress som bildas i och med det, vilket samtliga intervjudeltagare påpekar och känner igen sig
i. Andra orsaker som gör att ett möte blir sämre och mer svårhanterligt är då användaren är
alltför påstridig och inte tar någon hänsyn till övriga besökare utan vill ha hjälp utan att
behöva vänta. Påstridighet hos användarna kan leda till att irritation skapas hos personalen
vilket försvårar bemötandet. För att undvika att ett dåligt möte ska träda i kraft kan ärendet i
vissa fall lämnas över till en kollega eller så kan användaren ombes att återkomma vid en
annan tidpunkt.

Svårt att upptäcka
En grupp informanter nämner hur ett dåligt bemötande är svårt att se och att det oftast kan
leda till att användaren inte kommer tillbaka till biblioteket, användaren kanske lämnar
biblioteket i ren frustration eftersom situationen inte gått att lösa. Fortsättningsvis menar en
informant att ett dåligt bemötande ofta är mer subtilt och därav svårt att peka ut. Abstrakta
faktorer såsom en blick, en attityd som inte uppskattas eller helt enkelt en negativ känsla är
omständigheter som räknas upp. ”Det handlar ju på något sätt om att få den andra att känna
sig bra och att det är okej att komma hit och att den frågan du ställer är okej.” (P10). En
informant nämner även hur miljön på biblioteket spelar in på mötet, det vill säga om det är
lugnt eller inte i lokalen.

[…] när det är väldigt lugnt i biblioteket att man då har möjligheten att ge
mycket bättre service för att man hinner liksom med. Att låntagare känner
att man inte stressar heller utan de kan fråga vidare och komma med
följdfrågor. (P7)

Detta känns igen hos andra intervjudeltagare då de talar om problem med stökiga ungdomar i
lokalerna vilket kan påverka personalen mentalt till att inte ge den fullständiga service som
krävs. Den stökiga miljön kan även ha verkan på övriga användare, exempelvis de som ser
biblioteket som en plats för studier ”Alla som kommer hit har olika behov. Studenter som
kommer hit vill ha knäpptyst, men så är det inte alltid det och då skapas irritation.” (P9)
Vidare nämner en informant hur låntagare ibland kan influera på personalens humör och
därmed göra att de bemöter sämre, men att personaler i vissa fall också kan göra en extra
ansträngning för att ändå få till ett gott bemötande. ”Om en låntagare är lite frustrerad kan
man kanske vända på det om man är på rätt humör själv.” (P9)

5.1.5 Kroppsspråk
Bibliotekariernas kroppsspråk
Då våra informanter talar om hur de arbetar med kroppsspråk framgår det snabbt att det sker
omedvetet och ter sig naturligt. I de flesta fallen handlar det om att följa med ut i biblioteket
eller att visa samtidigt som man förklarar. Samtliga är överrens om att händerna används
mycket, en informant talar om fördelen med att göra gester med händerna för att få klarhet i
om en bok ska återlämnas eller lånas ut när det verbala språket inte kan användas. Att rita
något eller exempelvis skriva ett ord kan även det ses som ett verktyg för att komma vidare i
kommunikationen. Ett exempel då ingen av parterna förstår varandra, är att visa upp ett
lånekort eller bok och ur det improvisera fram ett slutgiltigt resultat. I en utav grupperna
nämns svårigheten med att tala i telefon med en icke svensktalande där alltså inte
kroppsspråket finns till hands, vilket visar på den nytta kroppsspråket ger mötet då det verbala
språket inte överrensstämmer.
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Användarnas kroppsspråk
En intervjudeltagare tar upp en situation där kroppsspråket var till stor nytta:

En man kom och skulle ha en bok. Han talade inte svenska men då frågade
jag honom vad han ville ha och så tittade han på mig och till slut gjorde han
så här (gör ett brummande ljud och låtsas hålla i en bilratt). Och sen var det
bara att lista ut på vilket språk han ville ha körkortsboken. (P8)

Något som samtliga intervjudeltagare känner igen sig i då det gäller hur själva bemötandet
gick är hur det visas på användarens kroppsspråk. Det kan handla om ett ansiktsuttryck eller
hur agerandet sker med kroppen. Flertalet informanter nämner det faktum att en
kommunikation inte är enkelriktad utan sker från två håll. Ett bemötande gick inte bra om
enbart personalen känner sig tillfreds med situationen, dock är det svårt att veta om
användaren är nöjd då det inte alltid går att avläsa på kroppsspråket.

Kulturkrockar
Då kroppsspråk används kan missförstånd uppstå, en informant menar att le och söka
ögonkontakt exempelvis kan anses som ”flörtigt” inom en del kulturer och att det finns en
problematik i hur personalen ska bete sig gentemot användare, det finns inget generellt
bemötande som lämpar sig för alla användare och situationer. En fråga som tas upp är om
personalen ska anpassa sig till andra kulturer eller visa på hur den svenska kulturen ter sig, då
vår informant anser att vi ska framhäva den svenska kulturen men samtidigt ha en förståelse
för andra kulturers synsätt. ”Alla är individer också […] man kan inte ha ett generellt sätt att
bete sig mot folk för att alla är jätteolika.” (P6)

En kulturkrock som går att länka samman med att vara tydlig och koncis då låneregler och
lånedatum presenteras är hur datumutskrivningen i Sverige skiljer sig från andra länder, där
exempelvis årtal skrivs ut sist och dag först. Detta kan förvirra en användare med en utländsk
bakgrund vilket i sin tur leder till missförstånd angående när boken egentligen bör vara
återlämnad. Detta är något som samtliga intervjudeltagare känner igen sig i och är medvetna
om. Ytterligare en kulturell skillnad vilken en grupp lyfter fram är användarnas olika
erfarenheter av vad ett bibliotek är. En utav informanterna menar att de icke svensktalande
tenderar att bete sig mer försynt och lugnt på biblioteket och att de gärna viskar, medan
svenskar ser biblioteket som en öppen mötesplats. Detta överensstämmer inte på alla
bibliotek, då en annan informant menar att de tampas med hög ljudvolym eftersom många av
de nysvenskar som besöker biblioteket ser platsen som en fritidsgård. Även här ser vi hur alla
individer fungerar och uppfattar olika, oavsett kulturell bakgrund, vilket våra informanter
pekar på.

5.1.6 Problem och svårigheter

Man kan ju säga så att språket är en otrolig barriär, det kan man ju lätt säga.
Det blir ju lättare och lättare när man har ett gemensamt språk där man
förstår varandra. (P10)

Låneregler
Den problematik som kan uppstå har dels att göra med om bibliotekspersonalen förstår vad
användaren menar samt om budskapet från personal till användare går fram och att i det
uppnå en förståelse. En grupp intervjudeltagare talar bland annat om svårigheterna med att
förklara lånereglerna för en icke svensktalande då personalen måste göra en kraftigare
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ansträngning i att vara tydliga. Att översätta lånereglerna till andra språk kan vara ett
hjälpmedel i dessa situationer. En situation kring detta vilken alla ur gruppen känner igen sig i
är hanteringen av skulder, vilket kan vara känsligt ur användarens synvinkel. Då det bildats en
skuld har kommunikationen med andra ord inte skett på ett önskvärt sätt, det som
bibliotekarien trodde var en tvåvägskommunikation var i själva verket en
envägskommunikation, budskapet nådde inte fram. Vidare talar en grupp om varför skulder
blir så problematiskt ”Låntagarna känner sig dumma” (P9), ”Även en liten utgift blir en
påfrestning” (P10). De talar även om kulturella skillnader gällande biblioteket som institution
och system, vilket kan ha en annan funktion i användarnas hemland.

Disken som barriär
Angående var i biblioteket mötet sker anser en informant att det ibland kan vara enklare att
förflytta sig ut bland hyllorna och därmed närma sig fysiskt vad det är användaren eftersöker.
En annan grupp informanter känner igen sig i det att mötet blir mer avspänt bland hyllorna
och menar att det finns en tydlig skillnad i att bemöta någon i disk mot någon annanstans i
biblioteket, vilket även gäller bemötandet gentemot svensktalande.

Ett problem vilket en grupp informanter diskuterar är hur informationsdisken ibland kan bli en
barriär mellan användare och personal. Detta kan i sin tur vara kopplat till problematiken
angående köbildning och stress och hur det i sin tur påverkar bemötandet eftersom den typen
av svårigheter inte förekommer ”på golvet”, exempelvis bland hyllorna, där
bibliotekspersonalen kan ägna mer tid samt visa samtidigt som de förklarar. Den här
problematiken känner samtliga intervjudeltagare igen sig i och talar om disken som en form
av offentlig scen där andra kan lyssna till användarens problem då det exempelvis bildats en
kö. Vidare talar en informant om att bibliotekspersonalen dessutom måste inta en annan roll
bakom disken, det vill säga vara mer korrekt och undvika att bli alltför personlig. Bland
hyllorna tenderar även användarna att bli mer vågade och söker ofta kontakt där menar två
utav fokusgrupperna, detta gäller generellt alla användare, oavsett språkbruk.

Det engelska språket
Samtliga informanter hävdar att de kan behärska det engelska språket då syftet är att göra sig
förstådda. Dock påpekar flertalet informanter det faktum att många av de som inte talar
svenska på biblioteket inte heller behärskar det engelska språket, såvida de inte har en
akademisk bakgrund men att det ändå kan vara skönt att försöka mötas i engelskan. Fyra av
fem ur en intervjugrupp menar dock då de blir tillfrågade att de känner sig obekväma i att
prata engelska eller att kommunicera med icke svensktalande och att det ibland kan kännas
frustrerande då budskapet inte går fram. ”Jag tycker att det är jättejobbigt då man måste
förklara och förklara och förklara.”. (P1) En informant nämner även svårigheten i att växla
från det svenska språket till det engelska och talar om att personalen bör anpassa språkbruket
för användaren exempelvis gällande fackliga termer.

Nej självklart känner jag mig inte bekväm i det, man vill ju bli förstådd och
det är ju nästan helt omöjligt att bli helt förstådd om man inte har språket.
Då har vi bara vårt kroppsspråk som vi kan peka och visa med, men vi vet
ju inte hur de uppfattar det. (P3)

Viktigt att framhäva är hur flertalet informanter inte såg det engelska språket som ett större
problem utan snarare som en rutin i deras dagliga arbete.
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5.2 Hur löser personalen olika situationer som kan uppstå i mötet
med en icke svensktalande användare?

Samarbete

Om det kommer en person som inte pratar svenska och vi inte kan
kommunicera med denna personen på behjälplig engelska eller andra språk
som vi behärskar så brukar vi faktiskt be någon tolka som är runt om, det är
alltid någon som behärskar språket. Och på detta sättet brukar vi lösa våra
problem. (P8)

Om ett kommunikationsproblem gör sig synligt genom att det varken går att ta till engelska,
kroppsspråk eller svenska löser ofta användare det själva genom att ta med en vän som kan
hantera det svenska eller engelska språket bättre och därmed får agera tolk. Även lärare från
Svenska för invandrare (SFI) kan hjälpa till då budskapet inte nått fram. En av grupperna från
ett invandrartätt område talar om att det ofta finns någon i biblioteket som behärskar samma
språk som användaren förgäves försöker göra sig förstådd på och att det därigenom oftast går
att lösa. Andra användare som befinner sig i biblioteket är enligt informanterna ofta villiga att
hjälpa till att tolka. ”De som kan någorlunda svenska ställer väldigt gärna upp” (P9). Vidare
nämner de även hur barnen kan ses som ett stort hjälpmedel eftersom de har en tendens att
lära sig det svenska språket fortare.

Tydlighet och flexibilitet
En lösning på hur kommunikationen kan fungera bättre är att fokusera på tydlighet menar
flertalet informanter. Oftast förklaras exempelvis fackliga termer mer grundläggande för icke
svensktalande medan svensktalande ibland får ta del av ett fackspråk, vilket var något som en
diskussionsgrupp reflekterade kring. Några av informanterna menar även att det krävs
påhittighet i arbetet, att kunna hitta på ett ”nytt språk” och exempelvis våga blanda svenska
och engelska med andra språk. Att våga vara flexibel och idérik talar flertalet informanter om.
I många fall ses olika språk som något negativt på bibliotek, vilket en informant påpekar
egentligen borde fungera som en resurs. Vidare menar informanten att det egentligen borde
vara ett krav att vara flerspråkig för att komma in på biblioteksutbildningen eftersom det
dagligen sker en interaktion med icke svensktalande som bibliotekspersonal. En lösning för
att kommunikationen ska kunna fungera i stort sett problemfritt samt där bemötandet i och
med det kan förbättras är muntliga förklaringar av bibliotekstermer på olika språk. En av
intervjudeltagarna visar på arbetet med att kombinera bilder och inspelningar för att förtydliga
och skapa förståelse hos icke svensktalande gällande bibliotekstermer samt hur det fungerar
på just det biblioteket. Informanten fortsätter med att betona betydelsen av att höra
informationen muntligt eftersom personalen inte bör förutsätta att alla kan läsa.

Kroppsspråk
Kroppsspråket hjälper även till då knutar i kommunikationen behöver lösas upp. Vilket
tidigare nämnts förekommer kroppsspråket främst omedvetet men kan även brukas medvetet i
situationer där förståelse inte uppnås. Att använda gester vilka eventuellt kan symbolisera det
användaren är ute efter kan i många fall vara avgörande för att kommunikationen ska gå
igenom. Ett exempel som en grupp talar om är då det är frågan om en bok ska återlämnas eller
lånas ut, vilket en handgest åt det håll som mediet troligtvis ska åt får föreställa. Att rita eller
visa upp biblioteksrelaterade saker som de icke svensktalandes ärenden ofta handlar om, till
exempel att skaffa lånekort eller låna en dator, är även de givande metoder att ta till.
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Interna diskussioner
En av grupperna som deltog i den här undersökningen är en sammansatt bemötandegrupp på
sitt bibliotek. Inom gruppen diskuteras både externt och internt bemötande. Det talas om
bemötande i allmänhet vilket gör att bemötande gentemot särskilda grupper sällan diskuteras.
Syftet är att bemöta alla på ett likvärdigt vis men informanterna menar att det samtidigt inte
går att ta något för givet när det gäller icke svensktalande. Samtliga informantgrupper enas
om att det sker en pågående diskussion mellan kollegor, vilken mest handlar om de problem
eller svårigheter de stött på under sitt arbetspass men att bemötandefrågor ändå ventileras
mellan dem. Det sker även ett ständigt samarbete internt, det vill säga mellan kollegor, där
man i stressade situationer kan bytas av för att komma bort från det hetsiga klimatet som kan
ha bildats.

Då frågan om problem och hinder diskuteras är det ungefär hälften av våra informanter som
menar att de försöker omvandla svårigheterna till utmaningar och ser problemlösningen som
en lärorik variation i arbetet. Samtliga informanter påpekar hur var dag samt varje möte skiljer
sig från det andra, vilket skapar ombyte i vardagen.
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6. Analys
Detta avsnitt kommer att innehålla en tillämpning av kommunikationsteori samt tidigare
forskningsresultat på det empiriresultat som redovisats ovan. Inför analysen har relevanta
avsnitt ur empiriresultatet valts ut. Ett praktiskt exempel kommer även att evalueras samt
appliceras på den tidigare redovisade barriärmodellen.

6.1 Hur upplever bibliotekspersonalen mötet med en användare
som inte talar svenska?

Skillnader svensktalande – icke svensktalande
Enligt Nilsson finns det ett antal olika kommunikationsnivåer som bör tas i beaktande vid en
samtalsanalys. Han nämner bland annat den sociala nivån, vilken behandlar de roller som
parterna i ett samtal innehar.42 Våra informanter menar att bemötandet ser annorlunda ut
beroende på om användaren kan tala svenska eller inte. De anser att med en svensktalande blir
samtalet mer avslappnat och personligt och småprat kan förekomma i större utsträckning än
vad som är möjligt med en icke svensktalande. Det vi ser är alltså att rollerna i
kommunikationen ser olika ut beroende på om användaren och personalen har samma språk
eller ej, oavsett om situationen är densamma. Då språket ligger som barriär för ett samtal
behandlas endast det mest relevanta, vilket kan ge samtalet en mer auktoritär ton. Detta får
även konsekvenser för hur bemötandet uppfattas. Några av informanterna menar även att för
många nysvenskar är bibliotekspersonalen de enda svenskar de möter i sin vardag, därför är
det oerhört viktigt hur mötet och rollerna ser ut. Eftersom småprat inte alltid är möjligt får
medel som artighet och lyhördhet användas i extra stor utsträckning gällande bemötandet
gentemot icke svensktalande. Särskilt lyhördhet och uppmärksamhet blir viktigt för att
undvika missförstånd eftersom Nilsson menar att vi tar vår egen kulturs
kommunikationsmönster för givet och därav kan uppfatta en person från en annan kultur som
avvikande och störande, vilket är en fälla att undvika.43

Missförstånd
Radford menar att kommunikationsteorier numera rör sig bort från det statiska tänkandet
vilket ofta påpekar att kommunikationen är enkelriktad.44 Den grundläggande modellen
sändare -> budskap -> mottagare är ett exempel på det, där kringliggande aspekter inte tas i
beaktande samt ställer mottagaren som passiv. Nilsson resonerar likt Radford då han påstår att
vi fungerar både som sändare och mottagare eftersom vi observerar under tiden som ett
budskap sänds ut.45 Detta går att koppla samman med svårigheterna med att interagera med en
icke svensktalande användare då personalen ofta inte vet om budskapet gått fram eftersom det
sker en individuell tolkning av meddelandet som inte alltid gör sig synlig.

Bra bemötande och dåligt bemötande
I Leek och Magnussons magisteruppsats nämns hur personalen upplever ett dåligt bemötande
vilket kan grunda sig i praktiska problem såsom böter och böcker som blivit försenade. För
hög ljudvolym kan även det spela in på hur bemötandet utformas, vilket informanterna i den
undersökningen säger kan bero på kulturkrockar. Köbildning och den stress som det bildar tas
även upp som en negativ influens på mötet. Informanterna talar om betydelsen angående att

42 Nilsson 2007. s. 20.
43 Nilsson 1993. s. 117
44 Radford 1996.
45 Nilsson 2007. s. 12
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kommunikationen ska fungera mellan personal och låntagare. Då brister uppstår i
kommunikationen kan missförstånd skapas och däri kan en negativ bild av biblioteket
bildas.46 Våra informanter nämner i princip samma orsaker till ett sämre bemötande, det vill
säga hög ljudvolym i biblioteket, köbildning, stress eller språkliga svårigheter. Dessa orsaker
går också att placera in i barriärmodellen som hinder för framförande och tolkning av
budskap. När kommunikationen hindras på grund av störande moment, som till exempel
stökiga ungdomar i biblioteksbyggnaden, påverkas även bemötandet till det sämre. Finns det
då även ytterligare hinder såsom en språklig barriär försvåras tolkandet och bemötandet
påverkas ännu mer till det negativa.

Då Leek och Magnusson försöker fånga in vad ett bra bemötande är enligt deras
personalinformanter framgår det att lyhördhet samt att kunna se vad låntagaren behöver är
viktiga komponenter. Att från första stund även skapa en god kontakt och en trevlig atmosfär
ses som centralt i att skapa ett gott bemötande. Besökaren ska även vara ”nöjd” med sitt möte
och ha fått sina behov tillgodosedda. Informanterna anser dessutom att det ska ske ett
samarbete mellan kollegor i att ta hjälp från varandra då stress upplevs. De påpekar även hur
alla möten är individuella och därför ser olika ut från gång till gång, varför även
komponenterna för ett bra bemötande skiftar.47 Även våra informanter talar om lyhördhet, att
vara insatt i behov, en lugn miljö samt att kunna ta sig tid som delar i ett gott bemötande.
Relaterar vi detta till barriärmodellen kan vi se att hinder måste elimineras eller kringgås för
att avsikter och tolkningar ska fungera samt att ett gott bemötande ska kunna ske. Exempelvis
talar våra informanter om hur ett bra möte har ägt rum då det varit lugnt i biblioteket och de
kunnat ta sig tid för att förstå och sätta sig in i den icke svensktalande användarens behov.

Ur Radfords studie nämns hur både bibliotekarier och användare anser att det förekommer
attitydproblem.48 Användarna talar bland annat om att de upplever personalen som ohjälpsam,
otrevlig och otålig. Enligt våra informanter kan dessa faktorer, som signalerar ett misslyckat
bemötande, bero på stress som uppkommer ur hektiska situationer. Vi har tidigare talat om
hur köbildning ofta påverkar personalen negativt och därav orsakar ett sämre möte. Även den
attityd som användaren har med sig då mötet inleds har inverkan på mötets karaktär. Vi kan
därav se hur ett bra bemötande bygger på, eller är tänkt att fungera som, ett samspel där båda
parterna besitter ett ansvar för att det ska kunna fungera.

Kroppsspråk
Då språket definieras av våra informanter som ett verktyg att förmedla sig med märks den
makt språket besitter då det handlar om att göra sig förstådd och att tillhöra ett gemensamt
kollektiv, vilket Nilsson nämner.49 Då ett budskap inte når mottagaren måste andra metoder
användas för att det ska bli en lyckad genomförbar process, med andra ord måste det icke
verbala språket tas i bruk. Detta används i de flesta fall helt omedvetet, vilket tas upp under de
olika intervjutillfällena. Radford talar om betydelsen av det icke verbala språket där gester
och ansiktsuttryck kan signalera tillgänglighet men även känslomässiga innebörder såsom
empati.50 Nilsson menar att samspelet mellan människor inte enbart styrs av det språkliga utan
även av gester, mimik, avstånd, ögonkontakt och tystnad. Dessa faktorer styr samtalet och blir
även avgörande för hur bemötandet faktiskt blir.51

46 Leek och Magnusson 2007.
47 Leek och Magnusson 2007.
48 Radford 1996.
49 Nilsson 1993. s. 118.
50 Radford 1996.
51 Nilsson 2007. 128
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Ur vår empiri kan vi utläsa hur stor del kroppsspråket faktiskt har i kommunikationen med en
icke svensktalande då det gäller att visa och förklara men även då det gäller att skänka någon
uppmärksamhet via exempelvis en blick. Våra informanter betonade på hur betydelsefullt
kroppsspråket är, speciellt vid mötet med icke svensktalande, där en utav dem talar om hur
svårhanterbar en situation är gällande kommunikationen via telefon med en icke
svensktalande, där kroppsspråk inte kan användas. Samtliga intervjudeltagare menar att
samtidigt som kroppsspråket ofta används omedvetet är de medvetna om hur de för och
uttrycker sig i biblioteket. Leek och Magnussons personalinformanter lägger dock lika stor
vikt vid det verbala språket såsom det icke verbala och menar inte att något är mer avgörande
än den andra. Besöksinformanterna däremot anser att kroppsspråket är det av störst betydelse
då det gäller kommunikation och bemötande, eftersom de signalerar den attityd och det humör
som bibliotekspersonalen innehar.52 Även i Radfords studie synliggörs tydliga mönster för hur
kroppsspråket är mer avgörande i användarnas fall än då det jämförs med bibliotekarierna. 53

Eftersom den här studien inte är stor nog att utöver bibliotekspersonalens upplevelser
undersöka användarnas upplevelser av mötet, vet vi med andra ord inte vad användarna på
respektive bibliotek anser om det icke verbala språket och dess innebörd. Dock är det en
märkbar skillnad på hur våra informanter talar om och anser om kroppsspråk till skillnad från
hur tidigare forskning presenterar personalens åsikter. Vårt resultat pekar snarare på
motsatsen eftersom våra informanter såg det som oerhört viktigt.

Kulturkrockar
Kulturella skillnader är något som vi inte valt att fokusera på eller göra en närgången
undersökning av men det framgår ändock av våra intervjuer att det är oundvikligt att inte tala
om dem eftersom de finns närvarande och påverkar hur bemötandet formas. Kultur ses som
ett stort område, vilket vi är medvetna om, men vill ändå enbart kort nämna den innebörd det
kan ha för bemötande och kommunikation.

I resultatdelen nämns det kortfattat hur icke svensktalande eventuellt har andra förväntningar
på biblioteket än vad en svensktalande har, beroende på erfarenheter och upplevelser av
bibliotekssystemet i deras hemland. En informant går även kort in på det faktum att
missförstånd lätt kan ske då personalen inte är medvetna om de skillnader som förekommer
gällande att bemöta människor från en annan kultur. Ögonkontakt och leenden är exempel på
vänlighet inom den svenska kulturen, vilket kan tolkas helt annorlunda av en nysvensk.
Nilsson påpekar även samma exempel och talar om blicken och ögonkontakten som en form
av intimitetssignal vilken kan misstolkas beroende på vilken kulturell bakgrund personen i
fråga har. 54

Tidigare nämnda Moravey talar om begreppet kulturkompetens i sin magisteruppsats, då hon
hänvisar till författarna Solveig Ekblad, Staffan Janson och Per-Gunnar Svensson som skrivit
boken Möten i vården (1996). Kulturkompetens, eller kulturförståelse, innebär att vara
medveten och kunna förstå kulturella skillnader och vad som ryms i det, det vill säga
traditioner och språkbruk. Ekblad et al menar att det inte är frågan om att svenskar ska lära sig
andra språk utan snarare erhålla en förståelse om att alla individer uppfattar verkligheten
annorlunda. Författarna talar om vilka olika förhållningssätt som kan intas gällande
människor från andra kulturer, då en av dem bygger på acceptans och respekt samt att sätta

52 Leek och Magnusson 2007.
53 Radford 1996.
54 Nilsson 1993. s. 126
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sig in i individens situation.55 Detta kan kopplas samman med en utav informanterna, som
talade för att visa upp den svenska kulturen men att inte göra den normativ utan att visa
hänsyn gentemot sådant som kan te sig främmande och ovant. Nilsson väljer att benämna
problematiken som etnocentrism, där den sanna kulturen är individens egen kultur. 56

6.1.2 Ett exempel via barriärmodell: låneregler
Eftersom barriärmodellen visar på ett samspel och därmed en tvåvägskommunikation finns
däri inga tydliga roller. Det är dock givet att (A) är sändaren utav budskapet eftersom denne
har ett motiv som (B) tolkar och skickar tillbaka. Då bibliotekspersonal och användare ska
placeras ut finner vi dock inga givna roller eftersom möten kan skilja sig från situation till
situation, det är aldrig en självklarhet vem som öppnar till samtal. Dock framträder det bland
våra informanter att det oftast är användaren som kommer till informationsdisken med ett
problem, vilket gör att bibliotekspersonalen i de flesta av fallen intar en mottagarroll
inledningsvis. Då måste bibliotekarien tolka och omvandla det meddelande som skickats med
eventuella bakomliggande hinder såsom språkliga svårigheter. När sedan bibliotekarien ska
besvara frågan byter de roller vilket innebär att användaren blir den tolkande variabeln i vår
modell.

För att ta ett exempel ur empiriresultatet, vilket informanterna talar om som ett gemensamt
problem, väljer vi att titta på förståelsen av lånereglerna. Den situation vi vill applicera på
modellen är då en användare som inte talar svenska har skaffat lånekort samt lånat någon
form av medietyp från bibliotekets bestånd, exempelvis en bok, och kommer tillbaka för att
återlämna. Boken är försenad och det har bildats en skuld vilket kan tala för att användaren
inte förstått lånereglerna. Eftersom användaren inte ser ett problem med situationen än, intar
bibliotekarien rollen som samtalsstartare (A) och har ett bakomliggande motiv som
användaren (B) måste tolka. I konversationen byter sedan användaren och bibliotekarien
växelvis plats i modellen, så att båda parterna innehar båda rollerna.

55 Ekblad, Solvig. Janson, Staffan. Svensson, Per-Gunnar. 1996 Möten i vården: transkulturellt perspektiv på
hälso- och sjukvården. s. 4-6
56 Nilsson 1993. s. 116
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De hinder som kan störa samspelet är språk, kultur, kontext och personliga attityder enligt
Nilsson.57 Då språket hindrar kommunikationen krävs det en koncentration mot att vara tydlig
vilket flertalet informanter påpekar. Det största problemet vilket informanterna betonar är
svårigheten med att se om budskapet nått användaren och att full förståelse har uppnåtts,
vilket detta dilemma bygger på. Övriga hinder såsom kulturella och kontextuella diskuteras
tidigare i detta avsnitt i relation till modellen under den mindre rubriken Bra och dåligt
bemötande. Men som tidigare nämnts spelar kulturell erfarenhet av hur ett samtal bör se ut in.
Nilsson nämner exempel på hur avståndstagande kan ge innebörd för hur samspelet ter sig,
pauser i konversationen samt hur ofta och när det sker ett val om att släppa in den andre
samtalspartnern för svar.58 Ett kontextuellt hinder kan vara platsen var mötet äger rum och
hur det påverkar mötets karaktär. Samtliga informanter talar om informationsdisken som en
problematisk mötesplats eftersom det kring den bildas kö som gör mötet offentligt. Det humör
eller den attityd individen har då den går in i samtalet kan även det ses som ett hinder. En av
våra informanter talar exempelvis om hur subtilt och ömtåligt bemötande är och att det i
många fall handlar om attityd till hur blickar och samtalston tolkas in.

6.2 Hur löser personalen olika situationer som kan uppstå i mötet
med en icke svensktalande användare?
Internt samarbete
Flertalet informanter såg positivt mot framtida möten med icke svensktalande och många
framförde även tryggheten i att ha ett arbetslag att diskutera eventuella problem med. Den
interna kommunikationen läggs det inte fokus på inför den här undersökningen men den är
ändock betydelsefull då svårartade situationer ska lösas. Att lämna över till eller ta hjälp av en
kollega är enkla metoder då stressade situationer tränger sig på. Att ha en sammansatt
bemötandegrupp som diskuterar dessa frågor samt strukturerar upp planer och dokument till
övriga kollegor kan även underlätta svåra bemötandesituationer vilket kan länkas samman
med Nilsson som talar om den gemensamma kommunikationen i det att få bekräftelse från sin
egen kultur. Med kultur menar Nilsson en grupp människor vilka delar samma värderingar,
och som i mångt och mycket kan likna ett arbetslag.59 Kollegor söker stöd sinsemellan och
stöttar samt ger varandra råd vilket stärker den enskilde individen. Nilsson nämner vidare hur
människan betraktas som en ensam varelse som är i behov av kommunikation och samspel
med andra.60

Faktiska projekt
Värt att lyfta fram är hur en av våra informanter arbetar med ett projekt i att få fram en
muntlig översättning av bibliotekstermer för att underlätta kommunikationen med icke
svensktalande i de fallen då förståelse inte uppnås. Informanten anser att utvecklingen för
dessa verktyg är motsträvig. Enligt Statens kulturråd vill de under det här året (2010) rikta
speciell uppmärksamhet gentemot utvecklingsprojekt som berör interkulturell utveckling och
gynnar den etniska och kulturella mångfalden. 61 Även bibliotekslagens åttonde paragraf

57 Nilsson 2007. s. 23
58 Nilsson 1993. s 128
59 Nilsson 1993. s. 116
60 Nilsson 1993. s. 128
61 Statens kulturråd Utvecklingsbidrag till bibliotek.
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Utvecklingsbidrag-till-biblioteksverksamhet-/ 2010-05-19
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vilken citeras i inledningen talar för en speciell riktad uppmärksamhet mot mindre
användargrupper såsom invandrare och funktionshindrade.

Fantasi och flexibilitet
För att lösa en situation bör personalen se sig själva som idérika och flexibla i sin
kommunikation. En av våra informanter nämner betydelsen av att ta till sin fantasi då det
handlar om problemlösning. För att kunna använda sig av dessa egenskaper då
kommunikationen ska underlättas handlar det till stora delar om ett tolkningsperspektiv.
Personalen bör kunna tolka sammanhanget och kunna knyta ihop samspelet för att uppnå
målet med mötet. Genom att applicera Nilssons strategiska nivå på detta resonemang, där
strategier behövs för att kunna åstadkomma ett slutgiltigt mål med samtalet,62 kan vi se hur
fantasi och flexibilitet kan fungera som strategier i att slutföra konversationen och komma till
insikt i vad den andre vill. Ur Erikssons magisteruppsats går det bland annat att utläsa hur
informanterna betraktar mötet med barn som en ständigt föränderlig process vilken kräver
flexibilitet hos personalen gällande tillvägagångssätt.

Kroppsspråk som problemlösare
Tätt sammanlänkat med egenskapen om att inneha fantasi, ligger användningen av
kroppsspråket. Kroppsspråk kan betraktas som enkelt där det ur Erikssons studie nämns hur
ett vänligt uppförande och ett leende ger ett gott möte,63 vilket i många fall stämmer, dock
fungerar och tolkar alla användare olika vilket personalen bör ha kännedom om och kunna
respektera. Gällande vår undersökning framgår det att informanterna ser kroppsspråket som
oerhört viktigt i mötet med användare. Viktigt att poängtera är dess betydelse gällande
problemlösning eftersom det verbala språket i många fall inte går att ta till. Då vi talar om
kroppsspråk som problemlösning menar vi det medvetna språket som tas till då
kommunikationen inte fungerar verbalt. Att visa samtidigt som förklaring sker är ett exempel
samt att kunna ta till gester, skådespel eller att rita upp en bild. Kroppsspråk är en semantisk
kod vilken måste tolkas, oavsett om den förekommer avsiktligt eller ej. Koden ska ses som ett
hjälpmedel i att förstå det sända budskapet som kan väckas ur associationer, vilket går att
koppla samman med exemplet vår informant delgav oss, att härma ljudet på en bil. Vidare
menar Nilsson att när dessa koder växlas mellan individer skapas en social relation,64 och
förhoppningsvis en insikt i den andres problem.

62 Nilsson 2007. s. 20-21
63 Eriksson 2002.
64 Nilsson 2007. s. 16-17.
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7. Diskussion och slutsatser
Avslutningsvis vill vi diskutera de frågor som väckts under arbetets gång samt sammanfatta
arbetet och ringa in de slutsatser vi funnit ur empirin. Ämnet och områdets känsliga karaktär
samt språkets innebörd kommer det att resoneras kort kring samt vad den här studien ger för
eventuellt resultat.

7.1 Diskussion
Våra informanter talar efter devisen att behandla alla biblioteksanvändare lika och inte göra
någon skillnad på hur bemötandet ska fungera gentemot dem. Under intervjuerna talas det
även om hur det blir en skiftande kvalitet i mötet med icke svensktalande eftersom det kan
saknas en förståelse. Detta är i många fall oundvikligt menar våra informanter. Det betonas
även på svårigheterna i att bemöta en användare som inte talar svenska då det sker en
jämförelse mellan svensktalande användare. I mötet med svensktalande bildas en social
atmosfär där boktips och småprat utbyts, något som inte är möjligt i ett möte med någon som
inte talar samma språk. Mycket av den atmosfären beror på den automatiska förståelsen i att
tillsammans tala samma språk.

De icke svensktalande kommer även till biblioteket med andra behov än de svensktalande, i
de flesta fallen, vilket måste mötas upp av personalen. Då personalen möter en icke
svensktalande måste insikt i hur denne uppfattar situationen uppnås. Denna insikt måste
naturligtvis ske även med svensktalande användare, dock är den ofta given och ter sig naturlig
i de fallen. Inledningsvis i vår uppsats citeras en av åtta etiska riktlinjer vilka DIK utformat
för svenska bibliotek. Idag finns inget krav från bibliotekens sida att följa dessa riktlinjer, de
är tänkta att fungera som stöd och verktyg i svåra etiska situationer. Riktlinjen säger bland
annat ”Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och
jämlikt.”65 vilket är snarlikt det våra informanter talar om. Viktigt att poängtera är dock att det
ligger en skillnad i begreppen jämlikt bemötande och lika bemötande. Alla användare ska i
grunden bemötas jämlikt men vägen till ett jämlikt bemötande behöver inte vara likadan
gällande alla användare eftersom det inte är möjligt att behandla alla individer på exakt
samma sätt. Varje användare måste bli bemött utifrån dennes egna förutsättningar.
Bibliotekslagens åttonde paragraf säger bland annat ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter […]
särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”66, vilket är något som vi stödjer oss på. Det är
oundvikligt att mötena ser annorlunda ut beroende på vilken grupp man väljer att bemöta,
vilket våra informanter också påpekar, eftersom grupper med olika bakgrund har olika behov
och bör mötas därefter. Därav måste respekt och omdöme finnas från bibliotekspersonalens
sida, vilket den citerade riktlinjen säger.

Något som vi också har funderat på under arbetets gång är själva begreppet icke
svensktalande. En av våra informanter ställde sig mycket negativ till begreppet och menade
att fokus inte bör ligga på vad en person inte kan utan vad den faktiskt kan. Vi har full
förståelse för att termen vi valt kan uppfattas som negativ, även om vi själva inte ser den så.
Dock har det genom våra intervjuer framkommit att många situationer ses som komplicerade
och vi anser att dessa problem bör lyftas fram och diskuteras. Att inte ha ett gemensamt språk
kan uppenbarligen i en del fall leda till osäkerhet och missförstånd. Det är dock viktigt att
vara medveten om att språkliga och kulturella skillnader gäller lika mycket åt båda hållen.
Med detta menar vi att det är lika mycket det svenska språket och den svenska kulturen som

65 DIK, Yrkesetik för bibliotekarier: etiska riktlinjer och överväganden
66 Bibliotekslag (1996:1596)
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ställer till problem i mötet med icke svensktalande, som deras kultur och språk gör åt andra
hållet. Mötets karaktär beror lika mycket på båda parter, vilket också vår modell talar för.
Kommunikationen sker åt två håll och således ska även tolkning och framförande av budskap
ske åt båda hållen. Hindren för tolkning i ett möte utgörs alltså av exempelvis det svenska
språket ur en arabisktalande persons synvinkel och parallellt utgör då det arabiska språket ett
hinder för en svensktalande. Samtidigt utgör det egna språket ett hinder när det gäller
framförande av budskap.

Den litteratur och publicerad forskning som finns inom ämnet för bemötande på bibliotek är
inte stor. Då vi inledningsvis gjorde eftersökningar i ämnet fann vi även att avgränsningar mot
särskilda användargrupper såsom funktionshindrade och etniska grupper även den är
bristfällig. Den forskning som gjorts är främst riktad mot barn och bemötandet gentemot dem.
Användarundersökningar, kvantitativa som kvalitativa, är störst på området. Få har alltså
undersökt bibliotekspersonalens upplevelser av mötet med användare. Därav kan detta
område uppfattas som en kunskapsklyfta vilket det behövs vidare forskning på. Förutom
forskning kan det även vara värdefullt att diskutera bemötande, såväl inom arbetslaget vilket
intervjudeltagarna pekar på, som inom utbildningen för biblioteks- och
informationsvetenskap. Flerspråkighet och att vara kulturkompetent kan även det vara förslag
att framhäva inom utbildningen vilket en av våra informanter talar för. Interaktion med
individer från ”främmande” kulturer sker dagligen på bibliotek, därav kan det vara av
betydelse att tala om och reflektera kring dessa företeelser. Värt att lyfta fram, vilket vi även
inledningsvis talar om, är även avsaknaden av bemötande i bibliotekslagen. Den åttonde
paragrafen vilken berör etniska grupper och invandrare, talar enbart om tillvägagångssätten
mot att erbjuda dem litteratur. Andra behov samt bemötandefrågor faller i glömska.

Denna studie är kvalitativ och eftersom den behandlar ett etiskt ämne med känslig karaktär
och individuella åsikter ger den därför inte ett enhetligt och sant resultat. Anledningen till att
vi valde att göra en kvalitativ undersökning var för att ge någorlunda djup till frågorna samt ta
del av informanternas personliga exempel hämtat ur verkligheten, vilket är svårt fånga in i
exempelvis en enkätundersökning. Med hjälp av fokusgrupper startades samtal mellan
kollegor där vi har varit medvetna om den inverkan deltagarna kan ha haft på varandra då vi
tolkat empirin. Resultatet speglar endast de tio deltagarnas personliga åsikter och upplevelser
av mötet med icke svensktalande. Vad resten av Sveriges bibliotekariekår anser om frågan vet
vi inte. Att göra en sådan typ av undersökning skulle kräva betydligt mycket mer tid och
utrymme och ändå skulle förmodligen inget reellt resultat uppnås. Undersökningen strävar
som sagt efter att undersöka individuella upplevelser av en situation för att lyfta fram ämnet
och några av de tankar som finns kring bemötande gentemot icke svensktalande.

7.2 Slutsatser

Hur upplever bibliotekspersonalen mötet med en användare som inte talar
svenska?

 Frekvens - Möten med icke svensktalande, där personalen har svårigheter att förstå,
sker varje dag. Dock går alltid dessa situationer att lösa.

 Språk som barriär – Språket ses som en barriär i en bemötandesituation. De flesta
informanter är överrens om att mötet med en icke svensktalande många gånger brister
i kvalitet jämfört med mötet med en svensktalande användare. Att ha ett gemensamt
verbalt språk sätter ofta en mer tillmötesgående och social prägel på
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kommunikationen, varför den sociala biten med exempelvis småprat ofta faller bort i
mötet med icke svensktalande.

 Feedback – Alla informanter menar att det är svårt att avgöra om användaren fick vad
den egentligen ville ha. Användarens återkoppling är därför betydelsefull för
personalen. Det kan handla om ett tack, ett leende, en blick, om användaren
återkommer eller inte till biblioteket eller att användaren hälsar på någon ur
personalen utanför biblioteket. Dessa företeelser signalerar om ett bra eller dåligt
bemötande har skett.

 Stress – Stressade situationer, som exempelvis vid köbildning eller då
biblioteksmiljön är stökig och ljudnivån hög, orsakar ett sämre bemötande. Personalen
menar att stressen påverkar dem på ett sådant sätt att det blir svårt att fokusera på
tydlighet och tålamod gentemot en icke svensktalande användare som de inte kan
förstå verbalt.

 Kroppsspråk – Informanterna anser att kroppsspråket är mycket viktigt i mötet med
icke svensktalande. Kroppsspråket underlättar i de flesta fallen samspelet.

 Låneregler – Att förklara låneregler samt hantera skulder ses som de mest
komplicerade situationerna gällande mötet med icke svensktalande användare.

Hur löser personalen olika situationer som kan uppstå i mötet med en icke
svensktalande användare?

 Intern kommunikation – Personalen har i vissa fall riktlinjer för bemötande samt
ventilerar och diskuterar situationer med varandra. I vilken grad detta sker skiftar, men
alla informanter uppger att de på något sätt behandlar bemötandefrågor tillsammans
med kollegor.

 Samarbete – Samarbete sker dels inom personalkåren men även tillsammans med
användare. Personalen hjälper varandra i svåra situationer, det kan röra sig om allt
mellan att fråga en kollega om den förstår ett visst ord till att överlämna ärendet helt
till en kollega. Användarna samarbetar genom att ta med någon ytterligare person som
kan tala bättre svenska eller engelska. På två av biblioteken i studien sker även
samarbete med andra utomstående användare i biblioteket, då det ofta finns någon i
biblioteket som kan tolka. Ofta är barnen på biblioteket en stor tillgång då de många
gånger talar bättre svenska än de vuxna.

 Tydlighet – Vid möten med icke svensktalande försöker personalen vara mer
förklarande och tydlig i kommunikationen, en extra ansträngning sker för att
exempelvis förklara återlämningsdatum. Alla biblioteken i studien har lånereglerna
utskrivna på flera språk, detta underlättar situationer där låntagarna inte förstår
lånereglerna muntligt. Andra lösningar såsom att översätta bibliotekstermer till
användarnas hemspråk nämns hos en grupp informanter.

 Fantasi och flexibilitet – Då inte den verbala kommunikationen är fullt fungerande
krävs påhittighet. Personalen kan exempelvis rita, göra gester, skriva, visa något i
biblioteket eller blanda olika språk för att komma fram till vad ärendet gäller eller
komma vidare i en situation.

 Inget är omöjligt – Samtliga informanter menar att trots att problem eller svåra
situationer kan uppstå dagligen, finns det inga situationer som inte går att lösa.
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7.3 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bibliotekspersonal upplever mötet med icke
svensktalande användare på folkbibliotek, samt hur de löser olika situationer som kan uppstå i
mötet. Det finns idag inte mycket forskning inom ämnet och vår empiri är därför av kvalitativ
art där vi genomför fokusgrupper med 10 bibliotekarier för att få ett underlag för vår studie.
Resultatet relateras sedan i analysen dels till tidigare forskning men även till
kommunikationsteori, vilken fungerar som teoretiskt ramverk för studien. För att förtydliga
hur hinder för kommunikation påverkar mötet används en barriärmodell, vilken vi hämtat från
Nilsson men bearbetat något då vi anser att modellen i sin ursprungliga form brister. I och
med att den visar på en envägskommunikation har vi utvecklat den så den istället gestaltar en
kommunikation med feedback, där rollerna i modellen växlar. Efter analysen följer en
diskussion kring tankar som väckts på vägen, där vi bland annat resonerar kring begreppet
icke svensktalande samt om det är möjligt att behandla alla användargrupper lika på
biblioteken. Slutligen redogörs för våra slutsatser. Det vi kommit fram till är att möten med
icke svensktalande användare sker varje dag på de bibliotek vi har besökt och många av
informanterna anser att språk kan bilda barriärer, vilket leder till att bemötandet således blir
av sämre kvalitet. Kroppsspråket anses vara en stor tillgång för att kunna kommunicera när
det verbala språket inte räcker till. Ytterligare lösningar kan vara att ta hjälp av kollegor,
andra användare i biblioteket eller att våga vara fantasifull och flexibel för att därigenom
kunna få kommunikationen att fungera, allt för att bemötandet ska bli så gott som möjligt.
Enligt våra informanter går alla situationer att lösa med olika hjälpmedel, ingenting är
omöjligt.
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9. Bilagor

9.1 Intervjuguide

Hur skulle ni välja att definiera icke svensktalande?

Vilka grupper ryms inom det begreppet?

Hur fungerar mötet med icke svensktalande?

Berätta om hur mötet oftast ser ut.

Upplever ni att det är någon skillnad i mötet mellan svensktalande och icke svensktalande?

Om ja) Kan ni berätta om skillnaden i att bemöta en svensktalande mot att bemöta en icke

svensktalande?

Är det någon skillnad på var någonstans i biblioteket som mötet sker?

Ex, är det lättare i referensdisken?

Upplever ni att det förekommer problem?

Vilka? Berätta.

Hur kommunicerar ni med någon som inte pratar svenska?

Om inte engelskan går att tillämpa, hur gör ni då?

Hur känner ni inför att prata engelska?

Hur viktigt är kroppsspråk?

Hur använder ni er av kroppsspråk?

Ge ett exempel.

Brukar ni prata med era kollegor om bemötande mot icke svensktalande?

Om ja) Vad diskuterar ni?

Om nej) Varför inte?

Vad innebär ett bra bemötande för er?

Beskriv en situation där ni bemötte en användare bra.
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Vad innebär ett dåligt bemötande för er?

Beskriv en situation där ni bemötte en användare dåligt.


