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SAMMANDRAG 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur vi påbörjar och avslutar samtal 

på bibliotek och café. Jag har velat undersöka om det finns någon variation i hur vi 

utformar dessa samtal samt ta reda på hur vi föreställer oss att samtalen går till.     Jag har 

observerat 50 samtal av vardera situation, samt samlat in 25 enkätsvar där informanterna 

fått beskriva dessa två samtalstyper.  

      Det mest förekommande är att samtalen inleds med en hälsnings/accessfas men i slutet 

skiljer sig samtalstyperna åt då man på bibliotek oftare finner en avslutningsmarkör än vad 

man gör på café. Det har visat sig att enkätundersökningen innehåller fler 

hövlighetsmarkörer än vad observationerna visar, vilket tyder på att vi kanske föreställer 

oss att vi är artigare än vad vi är.   
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1 INLEDNING 

Oavsett om vi besöker caféer flera gånger i veckan eller om vi endast gör det vid speciella 

tillfällen, har nog alla någon form av erfarenhet av dessa samtal. Som kund beställer man 

fika, betalar, och får sitt fika. De flesta av oss har nog också erfarenhet av samtalen mellan 

en bibliotekarie och en kund/låntagare på biblioteket. Strukturen på dessa två samtalstyper 

kan tyckas vara lika, någonting ska köpas eller lånas, betalning ska ske eller lånekort ska 

dras och fikat eller boken lämnas till kunden. Trots dessa likheter är situationerna också 

mycket olika. På caféer kan det vara mycket hög ljudnivå, mycket folk, och många går dit i 

syfte att umgås med nära och kära. På bibliotek är det dock ofta tyst, även om det kan vara 

mycket folk är det ofta lugnt. Sällan går människor dit för att umgås med varandra, ofta går 

man dit för att studera, leta information, eller kanske bara hämta den där boken som man 

stått i kö på en lång tid.  

      De transaktionella delarna av samtalen kan alltså vara mycket lika, men sällan är det 

endast denna del som förekommer i samtalen. Ofta förekommer också en del relationellt tal 

i samtalen, prat som inte rör själva transaktionen, till exempel samtalsinledare och avslut – 

hälsningar och avsked. I min studie har jag valt att undersöka hur samtalen på bibliotek och 

café påbörjas och avslutas och om det finns några skillnader mellan samtal i de två olika 

situationerna.   

     Tidigare har Ingela Tykesson-Bergman undersökt samtalstrukturer i liknande samtal, 

det vill säga kundsamtalet. I sin avhandling Samtal i butik (2006) skriver hon om samtalets 

olika faser, och i min undersökning har jag undersökt hälsnings/accessfaserna och 

avslutningsfaserna. Lars-Gunnar Andersson publicerade 1996 artikeln ”Hej, hej hemskt 

mycket hej” där man undersökt hur just samtalen på ett café inleds vilket inspirerade mig 

till detta ämne.  

      Som komplement till min undersökning har jag också valt att göra en 

enkätundersökning där informanterna fått beskriva hur de tänker sig att dessa samtal går 

till. På så vis har jag undersökt hur vi föreställer oss dessa samtal och vilka förväntningar 

vi har på dem.  

      Min förhoppning är att denna undersökning ska ge större kunskap om hur vi inleder 

och avslutar olika samtal av servicekaraktär, något som inte undersökts på detta vis tidigare 

och som det därför finns lite kunskap om. 
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1.1 Syfte  

Syftet med min uppsats har varit att ta reda på hur vi påbörjar och avslutar samtal i olika 

situationer. Situationerna jag valt är den i kassan på café och den i låne/informationsdisken 

på ett bibliotek. Dessa samtal är av anonym karaktär och kan enligt min bedömning ses 

som ”typiska” servicesamtal (se avsnitt 2.4). Jag har undersökt hur/om man påbörjar och 

avslutar dessa samtal på olika vis eller om det finns ett gemensamt mönster. Jag har också 

velat ta reda på hur stereotypiska dessa situationer är och om det finns utrymme för 

variation, och i så fall hur denna variation ser ut. Ytterligare ett syfte med min 

undersökning har varit att se hur våra förväntningar på dessa samtal ser ut, och om dessa 

förväntningar stämmer överens med hur samtalen ser ut i verkligheten.  

      För att uppnå mitt syfte har jag gjort fältarbeten där jag registrerat hälsnings- och 

avslutningsfraser samt genomfört en enkätundersökning. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel till min uppsats presenterar jag ett bakgrundskapitel, med 

teorier och begrepp som förekommer i uppsatsen, samt den analysmodell jag använder mig 

av. I kapitel 3 beskriver jag sedan mitt material och de metoder jag använt. Därefter följer 

tre kapitel där jag presenterar resultaten av min undersökning, för att sedan i kapitel 7 föra 

en diskussion om resultaten.  

 

2 BAKGRUND 

I detta kapitel presenterar jag de teorier som legat till grund för min uppsats, några viktiga 

begrepp som förekommer i den, den tidigare forskning som rör liknande samtal som jag 

studerat, samt den analysmodell jag använt mig av vid mitt arbete. 

2.1 Samtalsanalys som teori 

Samtalsanalys är studiet av den kunskap och de metoder som människor använder sig av 

för att föra samtal som fungerar och har en mening. Samtal är i sin tur den språkliga 

interaktionen mellan två eller flera människor. Samtalsanalytiker undersöker samtalets inre 
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kontext – de enskilda yttrandena i relation till varandra (Norrby 2004:46). Men man kan 

också studera samtalet i ett vidare perspektiv och då tar man hänsyn till olika yttre faktorer 

som kan komma att påverka samtalet. Sådana faktorer kan vara social status, kön, 

kulturgemenskap eller etnisk grupptillhörighet. Då utgår man från vilka funktioner som 

språkbruket fyller i samtalet (Norrby 2004:48). 

      Ett samtal består av turer och dessa styrs av regler för turtagning. När en tur går mot 

sitt slut följer en möjlig plats för talarbyte, och då kan en annan samtalsdeltagare ta ordet 

om hen vill och då uppstår en ny tur (Norrby 2004:110).  

 

2.1.1 Artighet  

När vi samtalar är vi måna om att upprätthålla och skapa en särskild självbild, vårt sociala 

ansikte eller ”face” – ett begrepp som introducerats av Erving Goffman (Norrby 2004:58). 

I samtalet vill vi upprätthålla den bild vi har av oss själva, men också hjälpa 

samtalspartnern att upprätthålla dennes sociala ansikte. I samtal förekommer dock en del 

talhandlingar som kan innebära att det sociala ansiktet hotas. Vid sådana tillfällen använder 

vi oss av olika strategier för att upprätthålla ansiktet, så kallade artighetsstrategier eller 

taktstrategier (se Brown & Levinson 1987). Strategierna delas in i två grupper, 

respektstrategier och solidaritetsstrategier, även benämnda negativ och positiv artighet. 

Respektstrategin innebär att man bland annat uttrycker sig indirekt, använder ursäkter och 

olika former av garderingar, medan solidaritetsstrategin går ut på att ge komplimanger, 

överdriva och demonstrera gemenskap mellan samtalsdeltagarna. Vid valet av strategi 

spelar flera faktorer in. Enligt Norrby (2004:192) kan bland annat att vem vi vänder oss 

till, hur väl man känner personen, hur maktförhållandet ser ut och vilket intryck man vill 

ge av sig själv styra över hur man använder strategierna. 

      I Ingela Tykesson-Bergmans avhandling Samtal i butik (2006:38) nämns Claes-

Christian Elerts artikel ”Artighetsuttryck i svenskan” (1980) som behandlar uttryck som 

tack, hej, adjö med mera. Elert tar upp att dessa uttryck ska användas så som situationen 

föranleder enligt den rådande konventionen i samhället. Artighet är dock ett vidare begrepp 

och innefattar inte bara dessa uttryck (Tykesson-Bergman 2006:40).  
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2.1.2 Närhetspar 

Typiskt för samtal av denna typ är det starka beroendet av så kallade närhetspar. Det 

innebär att turerna är konstruerade i ett första- och andraled som förväntas hänga ihop. 

Exempel på sådana turer är fråga och svar, hälsningar, eller andra drag där man förväntas 

ge eller få respons. Närhetsparen kan föregås av presekvenser som inleder närhetsparet, till 

exempel en fråga för att markera att något snart ska komma. Ett exempel är när man frågar: 

”vad ska du göra på lördag?” följt av ”vill du gå på bio?” (Norrby 2004:122–124). 

 

2.3 Forskningsbakgrund  

 Här presenterar jag tidigare forskning som gjorts kring denna typ av samtal och som jag 

tagit hjälp av för min undersökning 

 

2.3.1 Ingela Tykesson-Bergman Samtal i Butik 

I sin doktorsavhandling redovisar Tykesson-Bergman (Tykesson-Bergman 2006) en 

undersökning som gjorts av samtal vid en matbutikskassa, vid informationsdisken i en 

bokhandel samt i en delikatessdisk i matbutiken. Som tillägg till detta har hon intervjuat 

pensionerade butiksbiträden för att se hur samtalen har förändrats gällande tilltal och 

kundbemötande. Främst har hon studerat mönster i dessa samtal, vilka hon har delat in i 

faser. Faserna och de mönster hon funnit är organiserade kring transaktionens obligatoriska 

moment och fyra huvudfaser benas ut: hälsnings/accessfas, varufas, betalfas och 

avslutningsfas (2006:115). Tykesson-Bergman skriver att samtalsöppnaren ”hej” är 

obligatorisk, men att den inte alltid fungerar som hälsning utan ibland som en innehållslös 

samtalsöppnare som ger kunden access till samtal och den service biträdet erbjuder. Hon 

skriver också om relationellt och transaktionellt tal, där det relationella talet innebär sådant 

tal som inte hör till transaktionen. Det kan till exempel vara hälsningar, avsked, 

hövlighetsmarkörer och småprat etc.  

      I min undersökning studerar jag inte samtalens alla faser, utan fokuserar på hur 

access/hälsningsfasen samt avslutningsfasen är strukturerad och hur frekvent de 

förekommer.  
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2.3.2 Lars Gunnar Andersson Hej, hej hemskt mycket hej 

I artikeln ”Hej, hej hemskt mycket hej” (1996) har Andersson med hjälp av sina studenter 

undersökt hur man hälsar på varandra i olika situationer. Samtal som undersöks är bland 

annat de mellan kund och servitör på restaurang och mellan kund och expedit på ett café, 

likt min undersökning. Man undersöker främst vem som påbörjar samtalen samt hur man 

väljer att hälsa (om hälsning förekommer). Resultatet visar att det vanligaste är att man 

använder sig av hälsningsfrasen ”hej” och att kunden följer det mönster som expediten 

påbörjar. Andersson understryker dock att undersökningen är väldigt liten vilket försvårar 

möjligheten att dra pålitliga slutsatser. 

 

2.3.3 Catrin Norrby & Gisela Håkansson Språkinlärning och 

språkanvändning 

I sin bok Språkinlärning och språkanvändning (2007) skriver Norrby och Håkansson bland 

annat om pragmalingvistisk kompetens (2007:122). Detta definierar de som förmågan att 

välja lämplig språkform för det man vill ha sagt, på ett sätt som också är lämpligt enligt 

målspråkets normer. Studien som gjorts gäller alltså inlärning av sådana normer. I det så 

kallade SIOUS-projektet utgår de från att inlärare i målspråksmiljö har en pragmatisk 

kompetens som är mer målspråklig än inlärare som läser språket som främmande språk i 

ett annat land.  

      För att undersöka detta har de genomfört ett lucktest, där deras informanter fått fylla i 

ett antal yttranden som fattas i en konversation. Som ”facit” använde de svar som personer 

med svenska som förstaspråk angivit, och inlärarna bedömdes efter dem. Detta lucktest 

inspirerade till den enkät jag utformat för att ta reda på hur personer föreställer sig att 

samtal på caféer och bibliotek påbörjas och avslutas (se kapitel 3).  

 

2.4 Servicesamtal 

Vanligtvis brukar man skilja på institutionella samtal och vardagliga samtal. Institutionella 

samtal har en särskild struktur, ett problem ska lösas och det finns en tydlig rollfördelning 

mellan samtalsdeltagarna. Ofta sker det i en speciell miljö och kanske med hjälp av 

särskilda föremål. Exempel på institutionella samtal är dem mellan läkare och patient, i ett 

klassrum, eller mellan en polis och en misstänkt. Kundsamtalet påminner om sådana 
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samtal, men stämmer inte in på alla faktorer. Det blir svårt att kategorisera dem då de inte 

heller kan räknas som vardagliga samtal (Tykesson-Bergman 2006:17f). En särskild 

struktur finns, det utförs på en offentlig plats och i en särskild miljö och deltagarnas roller 

är tydliga. Ofta är dock kassören eller biträdet, på grund av servicesituationen, 

”underställd” kunden i dessa situationer. På så vis blir servicesamtalen en egen kategori av 

de institutionella samtalen. Samtalsstilen kan dessutom beskrivas som ledig och kunden är 

som sagt inte underordnad den som står i kassan eller den som erbjuder servicen.  

 

2.5 Min analysmodell 

Vid analysen av mitt material har jag använt mig av modellen som figur 1 visar. Jag har 

både analyserat hur interaktionen går till och hur den språkliga utformningen av 

interaktionen ser ut, alltså både vad man gör och vad man säger. När jag analyserat 

interaktionen har jag undersökt i vilken utsträckning det förekommer en inledning av 

samtalet, det vill säga en access- eller hälsningsfas, samt en avslutningsfas och vem som 

tar initiativ till detta.  

 

 

 

Interaktionen 

 

Språklig utformning 

Inledning 

Eventuell social del (Hälsningsfas) 

Accessfas (hälsning/accessfras) 

Exempel på vanliga hälsningsfraser: hej, 

hejsan 

Accessfras: Nästa? Vad kan jag hjälpa 

dig med?  

Transaktionsfas 

Prat som rör transaktionen, till exempel 

beställning, betalning, överlämning av 

varor, registrering av lånekort 

 

Avslutningsfas 

Eventuell social del, markering av 

samtalets avslut 

Exempel på vanliga avslutningsfraser: 

Tack, hejdå, ha det så bra 

Figur 1 Min analysmodell 
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     Vidare har jag undersökt vad som sägs, det vill säga hur faserna utformas språkligt. Till 

skillnad från Tykesson-Bergman skiljer jag på accessfras och hälsningsfras. 

Hälsningsfrasen ser jag som hälsningar, det vill säga en social del som ger tillträde till 

samtal, medan accessfraser kan vara fraser likt ”vad kan jag hjälpa dig med” etc. som sägs 

i inledningen av samtal och för att föra konversationen framåt (till transaktionsdelen av 

samtalet). 

 

2.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag presenterat bakgrunden till min undersökning. Några centrala 

begrepp för att beskriva samtalets struktur är accessfas, transaktionsfas och avslutningsfas. 

Vad gäller den språkliga uttrycksformen är artighet av olika slag något som ofta 

förekommer i servicesamtal. Jag har bland annat beskrivit begreppen närhetspar och 

positiv och negativ artighet, vilka förekommer senare i min resultatdel.  

 

3 MATERIAL OCH METOD 

Observationer är den metod jag funnit mest lämplig då det är svårt att på annat vis få fram 

data som visar hur situationerna går till. Jag har endast observerat och antecknat de 

autentiska samtalen och inte använt mig av någon typ av inspelning eller videofilmning. 

Dokumentationen har också begränsat sig till inledning och avslutning. Det som sades 

däremellan var för min undersökning inte intressant.  

      För att få veta hur personer föreställer sig att dessa samtal går till och hur folk förväntar 

sig att samtal påbörjas och avslutas i dessa situationer har jag också använt mig av en typ 

av enkätundersökning. I enkäterna har personer fått skriva ner samtal som utspelar sig i 

dessa typer av situationer. Detta gjorde jag för att se hur man föreställer sig och förväntar 

sig hur samtalen påbörjas och avslutas, och för att kunna jämföra uppfattningarna om 

samtalen med det resultat jag fått fram genom mina observationer. 
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3.1 Observationer som metod – genomförande  

Jag har velat genomföra min forskning i en autentisk miljö för att få veta hur dessa samtal 

påbörjas och avslutas i verkliga situationer. Vid genomförandet av observation på café har 

jag själv beställt fika, för att sedan sätta mig vid ett bord i närheten av kassan och 

”tjuvlyssna” på hur andras samtal påbörjas och avslutas. Hur samtalen påbörjas och 

avslutas har jag sedan antecknat och kategoriserat. Personen som stått i kassan har vid de 

flesta tillfällen varit olika kvinnor i 20-årsåldern, förutom vid ett tillfälle då det var en man 

i medelåldern. Vid observation på bibliotek har jag gått till väga på liknande vis, suttit vid 

ett bord i närheten av den kombinerade informations- och utlåningsdisken och därifrån 

observerat hur samtalen går till. Där var bibliotekarien som stod i informationsdisken en 

äldre/medelålders kvinna.  

      Personerna som jag observerat har inte varit medvetna eller informerade om vad jag 

gör eller att jag lyssnar på deras samtal. Eftersom jag inte videofilmar eller spelar in 

samtalen ansåg jag inte att det var nödvändigt att informera om detta, då det istället hade 

kunnat påverka mitt resultat. Och eftersom informanterna förblir helt anonyma – jag har 

ingen aning om vilka de är, vem som sagt vad, och ingen kommer kunna spåra dem, så 

fanns ingen anledning att informera om min undersökning eller begära informanternas 

samtycke. Eftersom samtalen sker i offentliga miljöer och bland många andra människor 

än dem som samtalet utspelar sig mellan, måste de som deltar i samtalet också räkna med 

att andra kan höra vad som sägs. Målsättningen vid observation är att observera hur folk 

beter sig när de inte är observerade, något som vi bara kan genomföra genom observation. 

Denna problematik kallas observatörens paradox efter Labov (Sundgren 2013:58). 

 

3.2 Enkäter – genomförande 

De samtalssituationer jag valt är rutinsamtal som de flesta människor har erfarenhet av. För 

att få veta hur personer tänker sig och föreställer sig att servicesamtal ska påbörjas och 

avslutas gjorde jag en typ av enkät. Jag inspirerades av de lucktest som Norrby och 

Håkansson använder sig av vid så kallade pragmatiktest. I min version fick enkätdeltagarna 

dock endast beskriva samtalen med egna ord. De fick skriva ner konversationen så som de 

föreställde sig den och märka ut huruvida det var de själva eller cafébiträdet/bibliotekarien 

som sa vad (se bilaga 1). Enkäterna delades ut till vänner och bekanta i olika åldrar, både i 

min hemstad och på min studieort. 
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3.3 Material 

Det material jag samlat in består i 50 observationer på café där ett samtal påbörjas och 

avslutas, 50 observationer på ett bibliotek där ett samtal påbörjas och avslutas, samt 25 

enkäter där informanterna beskriver hur de föreställer sig dessa samtal.  

      Jag har valt att kategorisera mina informanter beroende på kön och ålder, alltså om de 

är man eller kvinna samt över eller under trettio år. Eftersom ålder är en flytande skala 

innebär det att det är svårt att avgöra hur gammal en person är. Därför har jag gått på min 

magkänsla när jag försökt avgöra hur gammal en informant är. Jag valde att dela upp 

ålderskategorin i två skalor – yngre och äldre, där ca trettio år fick utgöra skiljelinjen. 

Denna kategorisering och skalindelning har gjorts för att kunna göra någon indelning 

överhuvudtaget och samma problematik skulle uppstå oavsett vilken eller vilka åldrar jag 

valt att arbeta med.  

      I enkätsvaren har informanterna fått skriva ner sitt födelseår och därför har jag inte haft 

några problem med att avgöra hur gammal någon är.  

 

3.3.1 Observationer (material) 

Observationerna genomfördes vid några tillfällen under månaderna februari och mars 

2014. Vid observation av samtalen på café förekom 38 kvinnor och 12 män. Till 

ålderskategorin yngre hör 32 personer och till ålderskategorin äldre hör 18 personer.   

      Fördelningen av kvinnor och män blev vid observation av samtal på bibliotek 31 

kvinnor och 19 män. Antalet som tillhör ålderkategorin yngre är 12 stycken och till 

ålderskategorin äldre räknade jag 38 personer.  

 

3.3.2 Enkäter (material) 

Enkäterna samlades in under mars 2014 och materialet består av 25 enkätsvar. Enkäten 

besvarades av 12 kvinnor och 13 män. 11 personer som besvarade enkäten tillhör den äldre 

ålderkategorin och 14 personer tillhör den yngre ålderskategorin. 30 enkäter delades ut 

varav 25 besvarades och kunde användas i arbetet med undersökningen. 
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3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag beskrivit mina metoder och mitt material. Jag har genom observation 

av de två situationerna jag undersöker, bibliotek och café, fått fram de data som ligger till 

grund för min analys. Sammanlagt har jag observerat 100 samtalssituationer, 50 av varje 

typ. Jag har också använt mig av en enkät där mina informanter fått skriva ner dessa typer 

av samtal så som de föreställer sig dem och tänker sig att de går till. De variabler jag 

använt i analysen är situation (café/bibliotek), kön (kvinna/man) och ålder (äldre/yngre). 

 

4 RESULTAT – OBSERVATIONER  

I detta kapitel presenteras resultaten av min undersökning baserat på de observationer jag 

gjort av autentiska samtal. Jag börjar med att presentera resultaten om hur man påbörjar 

och avslutar samtal på café och fortsätter sedan med hur samtalen påbörjas och avslutas på 

bibliotek. Inledningen och avslutningen av samtalen är, i de båda situationerna, uppdelade i 

en del som rör interaktionen och en del som rör den språkliga utformningen (se 

analysmodell i avsnitt 2.5). Mönster efter situation, ålder och kön redovisas i kapitel 6. 

 

4.1 Café 

Eftersom det rör sig om vardagliga servicesituationer har samtalen med cafébiträdet oftast 

samma huvudstruktur. Du beställer det fika eller den mat du tänkt förtära och i utbyte mot 

denna ger du biträdet pengar. Denna del av samtalet kallar jag för transaktionsdel. Men 

samtalet mellan kunden och biträdet består inte alltid utav endast denna del, det 

förekommer ibland också en hälsnings- eller accessfras, och annat kontextanknytet tal 

kring det som tillhör samtalets syfte.  

 

4.1.1 Början – interaktionen  

I de flesta fall jag undersökt förekommer en form av hälsningsfras eller en fras som gör 

samtalet och den service som erbjuds på caféet möjlig. Endast i två fall av femtio går 

kunden direkt in i transaktionen och beställer utan att det innan förekommer någon 

hälsning eller inledning till transaktionen. Tabell 1 visar antalet samtal som påbörjas med 
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en hälsning eller accessfras och antalet samtal som påbörjas direkt med det som hör till 

transaktionen och huruvida det är expediten eller kunden som inleder samtalen. 

 

Tabell 1 Cafésamtalens början (interaktionen). Antal observerade samtal: 50 st. 

 Expediten inleder Kunden inleder 

Hälsning/access 36 12 

Transaktion direkt 0 2 

 

I 36 av samtalen är det expediten som inleder samtalen, då med en hälsningsfras eller en 

accessfras som låter kunden veta att det går bra att beställa. I 12 fall är det dock kunden 

som hälsar först. För det mesta består inledningen av två turer: hälsning-hälsning. Det 

förekommer dock att kunden inte besvarar expeditens hälsning, eller att expediten inleder 

samtalet med en accessfras som ”nästa” varpå kunden direkt kan lämna sin beställning och 

påbörja samtalets transaktionsdel. 

      I 33 av de fall då en hälsningsfras förekommer besvaras denna med en hälsningsfras 

och endast i fyra fall ignoreras hälsningen av kunden som istället direkt säger sin 

beställning. Det är endast kunden som avviker från att besvara en hälsning och aldrig 

expediten. Vid 11 samtal som jag observerat förekommer en accessfras som till exempel 

”nästa?”, efter den frasen kan expediten och kunden antingen hälsa på varandra innan 

transaktionen börjar (3 tillfällen) eller så kan kunden direkt säga sin beställning (8 

tillfällen). 

 

4.1.2 Början – det språkliga  

Språkligt är det ingen stor variation på hälsningsfraser. Den mest förekommande 

hälsningsfrasen är ”hej” vilket vanligtvis besvaras med ett ”hej”.  Ofta besvaras alltså en 

hälsningsfras med en hälsningsfras, eftersom det är ett förväntat beteende, det är ett första- 

och andraled i ett närhetspar (Norrby 2006:122). I Anderssons artikel (1996) finner man att 

det lite mer familjära ”hejhej” förekommer och det gör det även i mitt material. Det är 

dock endast vid ett tillfälle, och vid detta tillfälle är det uppenbart att kunden och personen 

som står i kassan känner varandra sedan tidigare eftersom de pratar om hur deras dagar 

varit och hur de mår.  

      När hälsnings/accessfasen av samtalet inte påbörjas med just en hälsning förekommer 

två andra fraser, nämligen ”nästa?” och ”kan jag hjälpa dig?”. Genom att expediten yttrar 
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sådana fraser öppnas samtalet och kunden får veta att det är möjligt att göra sin beställning. 

När expediten säger ”kan jag hjälpa dig?” påpekar hon på ett indirekt sätt att det är nästa 

kunds tur eller att det nu går bra att beställa. Detta tolkar jag som en respektstrategi 

(Norrby 2004:192). 

      Det förekommer också att kunden väljer att säga ”hej” som svar på expeditens ”nästa?” 

vilket kan ses som ett tecken på att det hör till konventionen att hälsa när ett samtal inleds. 

Detta ”hej” besvaras i samtliga fall av expediten innan man övergår till transaktionsdelen 

av samtalet.  

 

4.1.3 Avslut – interaktionen  

Det är endast i få fall som det förekommer någon form av avslut på cafésamtalen. Endast i 

sju av de 50 samtal som jag observerar finns någon form av avrundning. Till avslut räknar 

jag fraser som till exempel ”tack” och ”hejdå” som sägs i samband med att kunden går från 

disken.  

 

Tabell 2 Samtalen på cafés avslut (interaktionen). Antal observerade samtal: 50 st. 

 Expediten tar initiativ Kunden tar initiativ 

Avslutningsmarkör 3 4 

Inget avslut 43 

 

Som framgår av tabell 2 är det enligt mina observationer ovanligt att någon avslutningsfas 

förekommer i denna typ av samtal. Oftast slutar interaktionen mellan kunden och 

expediten med att kunden tar sitt fika och går och sätter sig vid ett bord – utan att säga 

något efter att transaktionsdelen av samtalet är avklarad.  

 

4.1.4 Avslut – det språkliga 

De avslut som förekommer (7 st.) består alla av två repliker. Vid tre tillfällen säger 

expediten ”varsågod” vilket besvaras med ett ”tack” av kunden, och vid fyra tillfällen säger 

kunden ”tack” vilket expediten svarar med ”tack”. Vid de samtal där ett avslut förekommer 

finns alltså ingen större variation i språkvalet och de avslutas vid transaktionen. Både 

kunden och expediten svarar med den variant som bäst matchar enligt förstaledet i 

närhetsparet.  
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4.2 Bibliotek 

Bibliotekssamtalen liksom cafésamtalen är något som de flesta av oss känner till och som 

vi någon gång varit delaktiga i. Oavsett om ärendet är att låna böcker eller få hjälp med 

informationssökande är det bibliotekarien som hjälper till. Samtalet består oftast i att du 

säger ditt ärende eller lämnar fram boken du vill låna för att bibliotekarien sedan ska hjälpa 

dig.  

      I denna typ av situation behöver inte alltid någon typ av samtal vara obligatoriskt – 

kanske lämnar man endast fram boken man vill låna, men det vanligaste är nog att någon 

form av samtal förekommer. Liksom i cafésamtalet kan man alltså urskilja en 

transaktionsdel, men det kan också finnas en möjlig social del i samtalets början och/eller 

avslut. 

 

4.2.1 Början – interaktionen 

Av mina observationer framgår det att det också i bibliotekssituationen hör till vanligheten 

att en hälsnings/accessfas förekommer. Som det framgår av tabell 3 inleds vid 46 tillfällen 

samtalen med att någon av samtalsdeltagarna hälsar och endast vid fyra tillfällen går 

kunden direkt på sitt ärende. 30 av samtalen inleder bibliotekarien med att hälsa eller 

genom någon form av accessfras meddela kunden om att det nu går bra att framföra det 

ärende hen har. Endast vid två tillfällen besvarar inte kunden bibliotekariens hälsning, men 

vid de tillfällen då kunden hälsar först (16) besvaras alltid hälsningen. Vid ett tillfälle då en 

accessfras används istället för hälsning beskriver kunden direkt därefter sitt ärende.  

       

Tabell 3 Bibliotekssamtalets början (interaktionen). Antal observerade samtal: 50 st. 

 Bibliotekarien inleder Kunden inleder 

Hälsning/Access 30 16 

Transaktion direkt 0 4 

.  

4.2.2 Början – det språkliga 

Vid de flesta tillfällen där ett hälsningsutbyte sker används ”hej” vilket också besvaras med 

ett ”hej”. Återigen följer man normen för närhetspar, bortsett från två tillfällen då kunden 

inte besvarar hälsningen utan istället går vidare till det ärende hen har till biblioteket.  



19 

 

      Endast vid ett tillfälle används en accessfras för att inleda samtalet. Det är 

bibliotekarien som säger ”Jaa, vad kan jag hjälpa dig med då?” varpå kunden svarar på 

frågan. I detta fall behöver frasen inte betyda att kunden ska ge bibliotekarien den bok som 

ska lånas, utan här kan kunden faktiskt be om hjälp. Det gör också kunden och 

bibliotekarien hjälper sedan denne att leta reda på en dvd. Detta sker bara en gång under 

tiden som jag observerar samtalen på biblioteket och verkar därmed inte höra till det 

typiska samtalets gång. 

 

4.2.3 Avslut – interaktionen 

På biblioteket är det vanligt att det förekommer ett avslut på interaktionen. Vid hela 33 

tillfällen förekommer någon typ av avrundning i samtalen. Som tabell 4 visar påbörjar 

bibliotekarien 25 av dessa avslut, 17 av dessa besvaras enligt närhetsparsprincipen, med 

den replik som enligt konventionen bör följa.  

 

Tabell 4 Bibliotekssamtalets avslut (interaktionen). Antal observerade samtal: 50 st. 

 Bibliotekarien tar initiativ Kunden tar initiativ 

Avslutningsmarkör 25 8 

Inget avslut 17 

 

Vid 8 tillfällen besvaras inte bibliotekariens försök till avslut på samtalet. Däremot 

besvarar bibliotekarien 7 av dem avslut som kunden påbörjar, endast vid ett tillfälle blir 

kunden utan svar.  

      I 17 samtal saknas språkligt avslut helt och avslutas med att kunden tar sin bok och 

lämnar biblioteket efter att bibliotekarien gjort sitt arbete.  

 

4.2.4 Avslut – det språkliga  

Det förekommer flera sätt att avsluta dessa autentiska samtal på, men vid alla tillfällen 

finner man förstadelen av ett närhetspar. Vanliga fraser är ”tack”, ”varsågod” och ”hejdå”. 

När dessa besvaras håller man sig till konventionen och yttrar andra delen av närhetsparet. 

I de fall där samtalet avslutas med ”hejdå” besvaras alltid avskedshälsningen, men vid 

några tillfällen då bibliotekarien säger ”tack” eller ”varsågod” ger kunden ingen verbal 

respons.  
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      Vid de samtal där bibliotekarien säger ”tack” svarar kunden med att säga ”tack” 

tillbaka, och inte ”varsågod” vilket i vissa andra fall kan vara det förväntade. Också i 

Tykesson-Bergmans (2006:125) studie framkommer det att kunden inte säger varsågod och 

att tackandets funktion kan vara att markera interaktionens slut (2006:126).  

      I Tykesson-Bergmans (2006) undersökning dras slutsatsen att det hör till 

kassapersonalens samtalsförpliktelser att uttrycka artighet vid samtalens avslut. I min 

undersökning sker detta vid de flesta tillfällen, men ändå inte vid alla. Däremot kan man 

understryka att jag endast observerat den verbala interaktionen och inte systematiskt 

noterat eventuellt kroppsspråk som på annat vis kan signalera artighet vid samtalets slut 

(till exempel leenden, nickanden etc.). 

      Som i Tykesson-Bergmans (2006) undersökning är kunden nästan aldrig ensam om att 

uttrycka artighet. Om kunden tar ett första initiativ till en artighetsfras så som ”tack” 

besvarar alltid bibliotekarien detta. Den sista turen i samtal som innehåller någon form av 

avslutningsfras är alltid ”tack” eller ”hejdå”, och då man avslutar med ”hejdå” har 

samtalsdeltagarna vid flera tillfällen tackat innan. 

 

5 RESULTAT – ENKÄTUNDERSÖKNING  

I detta kapitel presenterar jag resultaten från min enkätundersökning. Först behandlar jag 

hur mina informanter föreställer sig att samtalen på ett café ser ut, och fortsätter sedan med 

hur de tänker sig att samtalen på ett bibliotek går till. Också i detta kapitel delas 

situationernas början och avslut upp i en interaktionsdel och en språklig del (se 

analysmodell i avsnitt 2.5). 

 

5.1 Café  

Eftersom just samtalen som förekommer mellan kund och biträde på ett café är något som 

de flesta av oss varit med om, kan man förutsätta att många har en bild av hur dessa samtal 

går till. Jag har undersökt hur folk tror att dessa samtal påbörjas och avslutas för att se hur 

enhetliga dessa föreställningar är.  
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5.1.1 Början – interaktionen 

Som tabell 5 visar framkommer det av enkätundersökningen att 17 av de 25 informanterna 

förväntar sig att expediten på caféet ska inleda samtalet. Längden på hälsnings/accessfasen 

varierar här mellan en och två turer, mestadels kombinerade i närhetspar. 

 

Tabell 5 Hur informanterna föreställer sig att samtalen på café inleds (interaktionen). 

Antal enkätsvar: 25 st. 

 Expediten inleder Kunden inleder 

Hälsning/access 17 8 

Transaktion direkt 0 0 

 

Vid fyra tillfällen är inledningen av samtalen inte skisserad i närhetspar (det vill säga 

hälsning-hälsning eller svar på en fråga). Då närhetspar inte förekommer besvaras antingen 

inte expeditens hälsning eller så hälsar kunden först, men utan att invänta ett svar på 

hälsningen fortsätter hen med sin beställning.  

      Endast vid åtta tillfällen är det kunden som föreställs ta initiativ till samtal, men inte 

vid något tillfälle utan att hälsa. Alltså förekommer det någon form av accessfas i varje 

samtal som informanterna beskrivit. Detta är med andra ord det föredragna beteendet, även 

om hälsningen inte alla gånger besvaras av biträdet. Det är endast vid två 

samtalsbeskrivningar som accessfasen inte innehåller en hälsning, utan istället en fråga. 

 

5.1.2 Början – det språkliga 

Som tidigare framgått förekommer det någon form av accessfas i alla samtal som 

beskrivits. I 23 av de föreställda samtalen förekommer det hälsningar, och där rör det sig 

vanligen om ett eller två ”hej”. Vid de flesta tillfällen besvaras expeditens ”hej” med ett 

”hej”, men tre gånger använder någon av samtalsdeltagarna en annan hälsningsvariant. 

Varianterna är ”hejhej”, ”hejsan” och ”hallå”. Dessa hälsningsfraser kan uppfattas som mer 

familjära jämfört med ett vanligt ”hej”.  

      I de samtal där en hälsningsfras inte föreställs frågar expediten kunden ”var det bra 

så?” eller ”jaha, vad kan vi fresta med idag då?”, frågor som kunden besvarar med ”jaa, 

tack” eller med att lämna sin beställning.  
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      Genom att hälsa eller att ställa en vänligt formulerad fråga är man artiga mot varandra 

inför den transaktion som ska komma. Det förväntade beteendet är att en hälsning 

förekommer innan kunden säger sin beställning. Oftast besvaras hälsningen med en 

hälsning och frågan besvaras med ett svar, vilket också hör till det förväntade beteendet 

enligt teorin om närhetspar. 

 

5.1.3 Avslut – interaktionen  

Av enkätsvaren framkommer det att de flesta informanterna förväntar sig någon form av 

avslut på samtalen med expediten. Som framkommer av tabell 6 är det bara en 

samtalsbeskrivning som saknar avslutsmarkering.  

 

 

Tabell 6 Hur informanterna föreställer sig att samtalen på café avslutas (interaktionen). 

Antal enkätsvar: 25 st. 

 Expediten tar initiativ Kunden tar initiativ 

Avslutningsmarkör 20 4 

Inget avslut 1 

 

Övriga avslutningar består av en till två turer. Som tabellen visar påbörjar expediten 20 av 

avslutningsfaserna och 19 av dessa besvarar kunden med en artighetsmarkör av något slag. 

Kunden svarar alltid med det förväntade svaret enligt förstaledet i närhetsparet.  

      Endast fyra avslutsmarkeringar påbörjas av kunden och expediten svarar också alltid 

med det svar som är lämpligt efter närhetsparets förstaled. Av detta kan man utläsa att man 

förväntar sig ett avslut på samtalet – från båda samtalsdeltagarnas håll. 

 

5.1.4 Avslut – det språkliga 

Till skillnad från de föreställda samtalens inledning förekommer i avslutningen stor 

variation när det gäller den språkliga utformningen. 12 olika sätt att avsluta samtalen 

framkommer av enkätundersökningen vilket kan tyda på att informanterna har svårare att 

föreställa sig hur dessa samtal vanligtvis avslutas. Det mest förekommande är dock att 

expediten föreställs säga ”tack” vilket kunden också besvarar med ”tack”, detta beskrivs i 
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sju enkätsvar. Tre av informanterna har med artighetsfraser som ”ha en bra dag”, oavsett 

om det är expediten eller kunden som yttrar orden så besvaras det alltid med ”detsamma”.  

       När man skiljs åt hör det till vanligheten och konventionen att ta avsked från den man 

talat med. I vardagliga samtal sker det ofta med ett ”hejdå”. I de enkätsvar jag fått 

förekommer det endast vid tre tillfällen att kunden och expediten tar farväl av varandra på 

detta vis. Exempel på hur ett avslut på café kan se ut enligt enkätsvaren är:  

 

 […] 

(Kunden: Du kan slänga kvittot) 

Expediten: okey, hejdå! 

Kunden: Hejdå!  

 

Eftersom det framkom många olika varianter på hur man avslutar dessa samtal har det vid 

flera tillfällen endast varit en informant som angett ett visst avslut. Ett sådant exempel är 

det enkätsvar där informanten valt att avsluta samtalet direkt efter transaktionen. Där 

beskrivs hur expediten talar om för kunden vad kostnaden för fikat blev, varpå kunden 

besvarar detta med ”yesbox”.  

      Även om det förekommer stor variation av avsluten sammanhålls intrycket av att det 

förekommer någon form av artighetsfras så som ”hejdå”, ”tack”, ”varsågod”, ”ha en bra 

dag” etc. Därmed kan man dra slutsatsen att vi förväntar oss att någon form av 

artighetsmarkör ska finnas med i avslutningen av cafésamtalen.  

 

5.2 Bibliotek 

Också samtalen mellan låntagaren och bibliotekarien är något de flesta av oss varit 

delaktiga i och kanske har vi också här en bild av hur dessa samtal förlöper, vem som 

inleder dem och hur de avslutas. Nedan rapporterar jag vilka föreställningar mina 

informanter har om denna samtalstyp. 

 

5.2.1 Början – interaktionen 

I denna situation föreställer sig, som tabell 7 visar, hela 19 av mina 25 informanter att det 

är kunden som inleder samtalet. Här kan man tänka sig att inledningen handlar om 
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kontaktskapande, att det fungerar som ett sätt för kunden att få kontakt med bibliotekarien 

och visa att man är redo för samtal.  

 

Tabell 7 Informanteras föreställning om samtalens början på bibliotek (interaktionen). 

Antal enkätsvar: 25 st. 

 Bibliotekarien inleder Kunden inleder 

Hälsning/access 6 19 

Transaktion direkt 0 0 

      

Som framgår inleds 21 av samtalen med en hälsningsfras, 18 av dessa står kunden för. Vid 

9 av dessa tillfällen inväntar kunden ett svar från bibliotekarien, och vid de andra 9 

tillfällena nämner kunden sitt ärende direkt i anslutning till hälsningen – utan att invänta 

eller få ett svar på hälsningen från bibliotekarien. Här föreställer man sig alltså inte att 

närhetsparen hänger ihop på samma vis som när man inleder ett samtal på café.  

      De gånger då bibliotekarien inleder de föreställda samtalen (6 samtal) påbörjas tre av 

dem med en fråga som accessfras och tre med hälsning, hälsningen besvaras vid samtliga 

tillfällen av kunden.  

     Konsekvent är dock att det förekommer en hälsnings/accessfas i alla samtal, oavsett 

som det är en hälsning eller annan typ av fras så inleds samtalen med någon form av 

kontaktskapande.  

 

5.2.2 Början – det språkliga 

Som ovan framkommit förekommer en hälsningsfras i de flesta av de föreställda 

konversationerna. Den absolut vanligaste hälsningsfrasen är, som i de observerade 

resultaten, ”hej”. Det ordet finns med i 17 av enkäterna. När hälsningen är formulerad i 

form av närhetspar rör det sig om två ”hej”, men vid ett tillfälle är närhetsparet uppställt på 

så vis att bibliotekarien säger ”hejhej” vilket kunden besvarar med ”god dag”.  

      En annan variant som förekommer i två av de föreställda samtalen är ”hejsan”. Denna 

variant är det vid båda tillfällena kunden som använder, och i direkt anslutning till 

hälsningen berättar denne om sitt ärende utan att invänta svar från bibliotekarien. Kanske 

kan denna typ av hälsningsfras uppfattas som lite gladare än ett vanligt hej, vilket kan 

balansera upp att kunden inte inväntar svar enligt konventionen om närhetspar.  
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      Som jag nämnde är det färre som inväntar ett svar på sin hälsning i 

bibliotekssituationen, jämfört med samtalen på caféet. Hälsningen får därmed samma 

funktion som varianten där kunden säger ”ursäkta?” för att fånga bibliotekariens intresse. 

Hälsningen gör bibliotekarien uppmärksam på kundens ärende.  

      En avvikande variant som beskrivs är där bibliotekarien uppges säga ”Du ska ha den 

här?”, en inledningsfras som kan tyckas rättfram och utan de respektstrategier som 

beskrivs av Norrby (2006:192). Vid andra tillfällen då bibliotekarien föreställs inleda 

samtalet börjar denne med en fråga av typen ”Vad kan jag hjälpa till med?” eller en 

hälsning – ”hej”, vilka kan uppfattas som mer artiga inledningar.  

 

5.2.3 Avslut – interaktionen  

Vid avslutningen av samtalen på biblioteket föreställde sig samtliga informanter en 

avslutningsfas. I 21 av de 25 samtalen som beskrivs är det kunden som tar initiativ mot 

slutet. Tabell 8 visar antalet informanter som föreställer sig ett avslut och vem av kunden 

och bibliotekarien som tar initiativ till avrundningen. 

 

Tabell 8 Informanternas föreställning om hur samtalen på bibliotek avslutas 

(interaktionen). Antal enkätsvar: 25 st.  

 Bibliotekarien tar initiativ Kunden tar initiativ 

Avslutningsmarkör 4 21 

Inget avslut 0 

 

Avslutningsmarkörerna är också i detta fall uppställda i en till två turer, mest 

förekommande är två turer. Det rör sig då om närhetspar.  

      Då avslutningarna endast består av en tur är det kunden som står för denna. Det är vid 

de tillfällena inget avsked utan ett ”tack” som får markera avslutet på konversationen. 

Kunden tackar för hjälpen eller boken som hen fått.  

 

 

5.2.4 Avslut – det språkliga 

Det vanligaste sättet som informanterna väljer att avsluta sina föreställda samtal på är med 

ett avsked. ”Hejdå” förekommer i 15 av enkäterna och besvaras alltid med ett ”hejdå”, det 
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vill säga ett närhetspar. Man kan förvänta sig att kunden lämnar biblioteket när denne fått 

hjälp, och därför är det artigt att ta avsked av den man talar med. Vid fem tillfällen 

föreställer sig informanten att kunden yttrar artighetsfraser så som ”ha en bra dag” och 

bibliotekarien svarar då ”detsamma”, vilket också är en artighetsmarkör.  

      Ibland kombineras avskedfraserna med ett ”tackande”, som i följande exempel: 

 

 […] 

Kunden: Tack så mycket, hejdå 

Bibliotekarien: Hejdå 

 

Då det inte förekommer något avsked så tackar kunden. Det kan ske med viss variation i 

den språkliga utformningen. Jag påträffar både enkla ”tack”, ”tack för hjälpen” och 

”tackar”. I varje enkätsvar förekommer åtminstone en (ofta flera) artighetsmarkör. 

Samtliga informanter föreställer sig alltså att artighetsfraser förekommer i samtalen. Som 

kund tänker man sig att man antingen uttrycker sin tacksamhet för hjälpen eller markerar 

avslutet på samtalet med en avskedsfras. Att göra detta innebär att man uppfattas som artig 

och trevlig, vilket i sin tur är ett sätt att upprätthålla sitt sociala ansikte (Norrby 2004:58). 

 

6 MÖNSTER 

I det här kapitlet diskuterar jag den variation och de mönster som framkommit. Jag börjar 

med att presentera den variation som framkommit mellan de två olika situationerna, 

därefter den variation som kan urskiljas beroende på vilken åldersgrupp informanterna 

tillhör, därefter beroende vilket kön informanten har.  

 

6.1 Situation 

Samtalssituationerna på ett café och ett bibliotek kan uppfattas som lika på många sätt. Det 

är båda servicesituationer där den ansvarige (cafépersonal eller bibliotekarie) ska hjälpa 

kunden med det denne vill ha uträttat. Transaktionen består i att kunden säger sitt ärende 

eller beställer sitt fika, betalar eller till exempel får sin bok skannad för att sedan lämna 

disken eller lokalen. Trots dessa likheter finner vi vissa skillnader i hur samtalen förlöper.  
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      Vad gäller samtalens inledning finner vi ingen markant skillnad. I båda situationerna är 

det en hälsning som vanligtvis inleder samtalen. Både på bibliotek och på café är det 

personalen som inleder de flesta samtalen, även om det också i båda situationerna 

förekommer att kunden inleder samtalen.  

      Vad som skiljer sig i de två samtalssituationerna är, enligt mina observationer, avslutet. 

På caféet förekommer det sällan ett språkligt markerat avslut på interaktionen, men på 

biblioteket finner man det oftare. Vid mer än hälften av samtalen förekommer en 

avslutsmarkering, där det vanligaste är tackande eller en avskedsfras såsom ”hejdå”. 

Språkligt finner vi också flertalet likheter, bland annat är den absolut vanligaste 

inledningsmarkören ”hej”.  

      Enkätundersökningen visar även den en del skillnader i hur man föreställer sig dessa 

samtal. Även om det fortfarande är mest förekommande att samtalen inleds med en 

hälsning eller annan typ av accessfras, finner vi att det vanligen är expediten som förväntas 

inleda samtalen på café, medan man föreställer sig att kunden själv inleder samtalen på 

biblioteket.  

      När det gäller avslutningen så föreställer sig fler informanter ett avsked såsom ”hejdå” 

i samtalen på bibliotek. Det förekommer där 15 avsked, medan endast tre informanter 

föreställer sig ett avsked vid samtalen på café.  

 

6.2 Ålder 

Beroende på vilken ålderkategori informanten tillhör finner vi vissa skillnader i hur 

samtalen förlöper, även om skillnaderna också sammanhänger med vilken situation 

samtalet utspelas i. Tabell 9 visar i vilken om fattning äldre och yngre kunder på café tar 

initiativ till samtal. 

 

Tabell 9 Initiativtagande till interaktion beroende på ålder (café). Antal äldre personer: 18. 

Antal yngre personer: 32 (Totalt 50 personer). 

 Kunden är äldre  Kunden är yngre  

Kunden tar initiativ 28 % (5 st.) 19 % (6 st.) 

Expediten tar initiativ 72 % (13 st.) 81 % (26 st.) 

 

 



28 

 

I tabell nummer 9 kan vi se att skillnaderna i vem som inleder samtalen på café inte är 

särskilt stora beroende på vilken åldersgrupp informanten tillhör, även om de äldre 

kunderna inleder något oftare än de yngre.  

      De äldre kunderna inleder dock fler samtal genom att direkt gå på transaktionsfasen, 

det vill säga utan hälsning: 19 % av de äldre informanterna gör så, medan endast 2 % av de 

yngre kunderna inleder på det viset. Samtidigt väljer 18 % av de yngre kunderna att låta bli 

att besvara expeditens hälsning, medan endast 5 % av de äldre kunderna gör likadant. 

      På biblioteket är skillnaderna något mer markanta, vilket framgår av tabell 10. 

 

Tabell 10 Initiativtagande till interaktion beroende på ålder (bibliotek). Antal äldre 

personer: 38. Antal yngre personer: 12. (Totalt 50 personer) 

 Kunden är äldre  Kunden är yngre  

Kunden tar initiativ 50 % (19 st.) 17 % (2 st.) 

Bibliotekarien tar initiativ 50 % (19 st.) 83 % (10 st.) 

 

På biblioteket ser man att det är större ålderskillnad i vem som inleder samtalen, i hela 

83 % av tillfällena då kunden är yngre så inleds samtalet av bibliotekarien. När kunden är 

äldre inleder bibliotekarien endast hälften av samtalen. Interaktionen på bibliotek 

innehåller i många fall också ett avslut, bestående av avsked eller annan typ av 

avslutningsmarkör. Min observation av dessa samtal visar att de kunder som tillhör den 

yngre kategorin inte tar initiativ något av dessa avslut. I hälften av samtalen där kunden är 

yngre besvaras dock bibliotekariens avslutningsmarkör. I de fallen är avslutningsmarkören 

alltid ”varsågod” vilket besvaras med ”tack”. I övriga 50 % av samtalen finns antingen 

inget avslut eller så besvarar inte den yngre kunden bibliotekariens avslutsmarkering och 

lämnar biblioteket utan att yttra något som avslutar samtalet. 

      Av de äldre kunderna tar 16 % initiativ till att avsluta av samtalen. När kunden är äldre 

förekommer det någon form av avslut i majoriteten av samtalen. Kunden är delaktig i 

större delen av avslutningarna. Endast i 16 % av samtalen besvaras inte bibliotekariens 

avslutningsmarkör alls.  

      Av enkätundersökningen framkommer det att 36 % av de äldre informanterna 

föreställer sig att de själva inleder samtalet på café och 28 % av de yngre informanterna 

föreställer sig att samtalet inleds av dem själva. Skillnaden i hur äldre och yngre föreställer 

sig att samtalet inleds på ett café är alltså inte jättestor. På biblioteket är skillnaden inte 

heller särskilt markant. Av de äldre föreställer sig 81 % att de inleder samtalet medan 71 % 
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av de yngre ser sig själva inleda samtalet. I båda situationerna kan man alltså se att de äldre 

oftare ser som initiativtagare till samtalen än vad de yngre gör, även om skillnaden är liten.  

      Av de äldre som besvarat enkäten föreställer sig 91 % att expediten inleder 

avslutningarna av samtalen på café och 71 % av de yngre informanterna tänker sig att 

expediten tar det initiativet. Inte heller på biblioteket framkommer några särskilt stora 

skillnader i hur de yngre och äldre informanterna föreställer sig att samtalen avslutas. Av 

de äldre tänker sig 18 % att bibliotekarien tar initiativet till avslut och 14 % av de yngre 

tror sig det.  

      En intressant skillnad är att det endast är informanter i den yngre ålderskategorin som 

föreställer sig andra hälsningsvarianter än ”hej”. I några av de yngre informanternas 

enkätsvar finner vi ”hejhej”, ”hallå” och ”hejsan”, något som inte förekommer i någon av 

de äldre informanternas enkätsvar.  

 

6.3 Kön 

Av mina observationer framkommer en del skillnader i hur de kvinnliga och manliga 

informanterna verkar bete sig. Då min undersökning består av ett ganska litet antal 

personer kan man inte bortse från att en del skillnader kan bero på slumpen. Nedan 

presenterar jag de varianter där skillnaderna framträder. Bland annat fann jag skillnad i 

vem som inleder samtalen. Beroende på om kunden är man eller kvinna tas olika ofta 

initiativ till att själv inleda samtalet. Tabell 11 visar hur ofta manliga respektive kvinnliga 

kunder tar initiativ till samtalet på bibliotek. 

 

Tabell 11 Initiativtagande till samtal på bibliotek beroende på kön. Antal män: 19. Antal 

kvinnor: 31. (Totalt 50 personer) 

 Kunden är man  Kunden är kvinna 

Kunden tar initiativ 11 % (2 st.) 52 % (16 st.) 

Bibliotekarien tar initiativ 89 % (17 st.) 48 % (15 st.) 

 

 

När kunden är av manligt kön inleder bibliotekarien 89 % av samtalen, medan om det är en 

kvinnlig kund så inleds 48 % av samtalen av bibliotekarien, som själv är kvinna. Jag fann 

inte samma mönster när det gäller samtalen på café. Där är det ungefär lika stor andel män 
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som kvinnor som tar initiativ till samtal. Det är till och med så att en lite större andel män 

än kvinnor tar initiativ till samtal, vilket tabell 12 visar.  

 

Tabell 12 initiativtagande till samtal på café beroende på kön. Antal män: 12. Antal 

kvinnor: 38. (Totalt 50 personer). 

 Kunden är man Kunden är kvinna 

Kunden tar initiativ 33 % (4 st.) 26 % (10 st.) 

Expediten tar initiativ 67 % (8 st.) 74 % (28 st.) 

 

 

Samtalen på bibliotek har oftare ett avslut än samtalen på café. I avslutningarna finner jag 

också skillnader beroende på om kunden är man eller kvinna. Ett avslut där kunden är 

delaktig förekommer i 55 % av samtalen då kunden är en kvinna och i 41 % av samtalen då 

kunden är man.  

      I enkätundersökningen finner jag inga större skillnader som kan kopplas till vilket kön 

informanten tillhör, varken i inledning eller i avslutning av samtalen. 

 

 

7 DISKUSSION  

Likt de samtal som Tykesson-Bergman (2006) undersökt är det i min studie vanligast att 

det förekommer s.k. relationellt tal i samtalen. Oftast inleds samtalen med en hälsning och 

i båda de situationer jag undersökt är det, likt Anderssons (1996) undersökning, ”hej” som 

förekommer mest frekvent. Det vanligaste är att man följer det mönster som påbörjas. 

Inledningarna är ofta uppdelade i närhetspar, det vill säga i ett första- och andraled. Även 

om det i nästan alla samtal förekommer en access/hälsningsfas besvarar inte alltid kunden 

expediten/bibliotekariens hälsning. Till konventionen hör dock att man besvarar hälsningar 

vilket också sker i större delen av samtalen. Enkätundersökningen visar att vi föreställer 

oss att hälsningar besvaras.  

      I båda servicesituationerna är det vid de flesta samtal expediten eller bibliotekarien som 

tar initiativ till interaktionen eller ger kunden access till det autentiska samtalet. Min 

enkätundersökning visar dock att informanterna ofta föreställer sig att det är de själva (som 
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kunder) som inleder samtalen på bibliotek. På café däremot stämmer 

enkätundersökningens resultat överrens med resultaten från mina observationer. 

      Resultaten av mitt fältarbete visar att det sällan förekommer någon form av avslut i 

samtalen mellan expediten och kunden på ett café, men samtliga av informanterna som 

besvarat enkätundersökningen har beskrivit ett avslut. Detta tyder på att vi tänker oss att 

samtalen ser annorlunda ut än vad de faktiskt gör i verkligheten. I enkätundersökningen 

förekommer både avsked, tackanden och önskningar om att samtalspartnern ska få ”en 

trevlig dag”. Vad detta beror på är svårt att veta, kanske beror det på att informanterna som 

besvarat enkätundersökningen haft tid att tänka över hur samtalen går till, och därmed lagt 

till flera artighetsmarkörer. Att dessa artighetsmarkörer sällan förekommer i mitt 

observerade material kan i sin tur bero på att samtalen går på rutin och att man då, till 

skillnad från i enkätundersökningen, inte tänker på att yttra sådana artighetsfraser.  

     Intressant är också att det ofta förekommer avslut i de autentiska samtalen på bibliotek, 

fastän det inte gör det på café. Varför det är så kan man också spekulera i. Vid tillfället för 

min observation på biblioteket var det sällan någon kö och kanske tyckte man då att man 

hade mer tid för artighetsfraser och avslutsmarkörer än vad man hade på caféet där det vid 

flera tillfällen var mycket folk och lång kö. Kanske beror det också på att kunden när 

denna lånat sin bok lämnar biblioteket och att det därför är  lämpligt med ett avsked eller 

avslut. Kunden på café lämnar inte rummet utan går endast till ett bord för att fika, och 

därmed är inte samvaron riktigt avslutad ännu. Man kan tänka sig att man tar avsked när 

man sedan går från caféet.  

      Gällande båda situationerna förekommer det endast hövlighetsfraser av typen ”ha en 

bra dag” eller ”hoppas det ska smaka” i enkätundersökningarna och aldrig i det 

dokumenterade materialet. Det innebär att vi föreställer oss att det förekommer mer 

artighetsfraser än vad det gör i verkligheten, både från oss själva som kunder och från 

personalen på både caféet och biblioteket.  

      Att hälsa anses vara hövligt, men i dessa samtal fungerar hälsningarna inte alltid som 

hövlighetsmarkörer. Tykesson-Bergman (2006:119) skriver att hon inte ser hälsandet i 

kassan ”primärt som en hövlighetsmarkör utan som en öppningssignal för språkligt 

samspel”. Så fungerar det även enligt mitt material. Hälsningen ger (oftast kunden) tillgång 

till interaktion. Samtidigt besvaras hälsningen oftast enligt artighetsnormer, det vill säga att 

en hälsning ska besvaras med en hälsning enligt principen om närhetspar. De tillfällen där 

kunden inte hälsar tillbaka kan förstås med att hälsningen inte fungerar som en hälsning 

utan som ett sätt att ge access till samtal och därför inte behöver besvaras efter 
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artighetsnormer. Om hälsningen inte fungerar som en hälsning behöver det kanske inte 

heller finnas ett avsked, vilket förklarar bristen på detta i cafésamtalen. I många samtal har 

hälsningen säkert ett dubbelt syfte. Den fungerar som samtalsinledare, ett sätt att ge access 

till samtalet samtidigt som det är en hövlighetsmarkör där den som yttrar hälsningen 

framstår som artig.  

      Även om det framkommer viss variation beroende på informantens ålder och kön, är 

skillnaderna ofta inte tillräckligt stora för att säkra slutsatser ska kunna dras. Skillnaderna 

som jag finner kan i många fall bero på slumpen. En av de tendenser som framkommit är i 

alla fall att män tar färre initiativ till samtal på bibliotek, dock inte vid samtalen på café. 

Det framkom också att färre unga kunder tar initiativ till att inleda samtal på bibliotek, och 

att de aldrig tar initiativ till att samtalen ska avslutas. 

 

7.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man se att samtalssituationerna trots stora likheter också ger prov 

på olikheter. De gemensamma strukturerna jag finner är att samtalen oftast inleds med en 

hälsnings/accessfras, det mest förekommande är ”hej”. Vanligast är att expediten eller 

bibliotekarien inleder och ger access till samtalen, men det förekommer i båda 

samtalssituationerna att kunden också gör det.  

      Den största skillnaden som framkommit är hur samtalen avslutas. På caféer 

förekommer det sällan ett språkligt avslut på interaktionen medan det på bibliotek i de 

flesta fall finns en avslutsmarkering. Den vanligaste avslutsmarkeringen är ”tack”. Viss 

variation förekommer beroende på vilket kön och vilken ålderskategori informanten tillhör. 

Oftast är variationen mycket liten och kanske hade den sett annorlunda ut om 

undersökningen haft fler informanter. 

      Informanterna som besvarat enkätundersökningen föreställer sig att det förekommer en 

hälsnings/accessfas i alla samtal, vilket också är det mest förekommande enligt mina 

observationer. Där enkätundersökningen skiljer sig mest från de autentiska situationerna är 

hur samtal avslutas på café. Informanterna föreställer sig oftast en avslutningsmarkör i 

samtalet, men det förekommer sällan enligt mina observationer. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant med en undersökning där man studerar samtalen i dess helhet och ser 

huruvida de samtalsfaser som Tykesson-Bergman omnämner i sin undersökning 

(2006:115) också förekommer i dessa typer av servicesamtal; alltså inte bara se till 

inledning och avslut vilket jag gjort i min undersökning. Det vore också av stort värde om 

observationerna filmades, så att man på så vis också kan försöka ta hänsyn till kroppsspråk 

och andra mönster, utöver det verbala språkutbytet som sker. Med ett större antal 

informanter skulle man också kunna dra fler och mer säkra slutsatser när det gäller 

variation bland olika grupper av informanter, något det inte funnits utrymme för i min 

uppsats. Det vore också intressant att jämföra samtalsstrukturer i hela samtalen med hur vi 

föreställer oss dem. 
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BILAGA 1 - ENKÄT 

På caféet  

Du står i kön på ett café, du ska köpa en smörgås och något att dricka. Du kommer fram 

till kassan och det är nu din tur att beställa. Hur ser samtalet mellan dig och expediten 

ut?  

Skriv ner samtalet så som du föreställer dig att det går till, märk ut vem som säger vad genom 

att sätta E för expediten och K för kunden (du själv). Du behöver inte använda alla rader för 

dialogen, och om du föreställer dig att samtalet är längre kan du fortsätta skriva under de 

färdiga raderna – du bestämmer själv hur långt du vill att samtalet ska vara.  

 

Samtalet avslutas med att du tar din bricka och går till ett bord för att äta.  

 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

 

 

Om dig: 

Kön: _______________________________ 

Födelseår: ___________________________ 
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På biblioteket 

Du står vid utlåningsdisken på biblioteket och ska låna boken X och fråga efter boken Y 

som du inte kan hitta. Hur ser samtalet mellan dig och bibliotekarien ut?  

Skriv ner samtalet så som du föreställer dig att det går till, märk ut vem som säger vad genom 

att sätta B för bibliotekarien och K för kunden (du själv). Du behöver inte använda alla rader 

för dialogen, och om du föreställer dig att samtalet är längre kan du fortsätta skriva under de 

färdiga raderna – du bestämmer själv hur långt du vill att samtalet ska vara.  

 

Samtalet avslutas med att du får böckerna och går mot utgången. 

 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 


