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Sammanfattning 
 

Syftet för utvärderingen är att, genom en enkätundersökning, försöka besvara hur nöjda 

besökare med annat modersmål än svenska är med Ålidhemsbibliotekets verksamhet. 

Utvärderingen utgår från två huvudsakliga frågeställningar: [1] Vilka är användarna i den 

aktuella målgruppen? [2] Hur upplever personer med annat modersmål än svenska biblioteket 

på Ålidhem? Informanterna i undersökningen talar elva olika språk och kommer från fjorton 

olika länder. Det vanligaste språket bland informanterna i undersökningen är arabiska. 

Det är en jämn köns- och åldersfördelning bland informanterna i undersökningen, men 

biblioteket har bara ett fåtal besökare i åldersgruppen mellan 20 till 30 år. Utbildningsnivån 

bland informanterna är hög med tio informanter med universitetsutbildning, två med 

gymnasieutbildning samt sex stycken med grundskoleutbildning. Majoriteten av 

informanterna är mycket nöjda med biblioteket när det gäller litteraturförsörjning och allmän 

service. Tidningsläsandet får sämre betyg i undersökningen, men undersökningen visar också 

att informanterna anser att tidningar har mindre betydelse än böcker. Utvärderingen bedömer 

att biblioteket tillgodoser målgruppens behov. Men det finns dock utrymme för vissa 

förbättringar, bland annat när det gäller informationen till målgruppen. Liksom den tidigare 

forskningen jag relaterar till är det även på Ålidhemsbiblioteketet väldigt hög kundnöjdhet 

bland målgruppen, det är intressant att även ett litet filialbibliotek kan ge bra grundläggande 

service när det gäller materialförsörjning på andra språk än svenska. 
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Inledning 

I en historisk tillbakablick på svensk invandringspolitik kan man se att den från början 

huvudsakligen kunde karaktäriseras som en assimileringspolitik – där invandrare skulle sluta 

vara invandrare och bli ”svenskar”. En viktig del av denna politik var förhållningssättet till 

språk. Exempelvis var samiska barn under lång tid förbjudna att tala samiska i skolan. Även 

andra grupper har genom historien blivit fråntagna rätten till sitt språk; ett annat exempel är 

tornedalingarna. Assimilationspolitiken har under de senaste decennierna emellertid kommit 

att förändras mot en integrationspolitik och idag är kommunerna skyldiga att tillhandahålla 

modersmålsundervisning på främmande språk. Samtidigt finns det idag andra politiska 

aktörer som diskuterat att man bara ska få tala svenska i skolan, och att kommunerna inte ska 

vara skyldiga att tillhandahålla modersmålsundervisning. Utöver detta har även andra 

politiska utspel krävt språktest för att få svenskt medborgarskap.  

 

Biblioteken fyller en viktig roll för att främja det mångkulturella samhället och arbetet med att 

minska fördomarna både mot invandrare och andra grupper.

 

I IFLA:S, Multicultural Library Manifesto, fastslås att alla människor skall ha lika rätt till 

bibliotek. Att biblioteken ska ge lika service åt alla oavsett språk, kultur eller andra skillnader. 

Det multikulturella biblioteket ska enligt IFLA:S manifest bygga och utveckla flerspråkiga 

samlingar även när det gäller multimedia och digitala resurser. Biblioteken ska även arbeta för 

att öka respekten för modersmål.
1
 Men materialförsörjning på andra språk än de 

bibliotekarierna behärskar är naturligtvis inte en helt okomplicerad verksamhet, då man ofta 

saknar möjlighet att tillgodogöra sig litteraturen på traditionellt sätt. I stor omfattning blir man 

som bibliotekarie beroende av andras omdömen och tips. Utöver detta regleras verksamheten 

naturligtvis av begränsade ekonomiska resurser.  

 

Biblioteken spelar även en viktig roll som kontaktyta och mötesplats för olika kulturer och 

språk. För att denna kontakt ska kunna ske krävs att biblioteket kan attrahera många olika 

grupper i samhället.  

 

                                                 
1
www.ifla.org/VII/s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto.pdf 
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Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av detta kommer detta arbete att utvärdera Ålidhemsbibliotekets försörjning av 

litteratur och andra media på andra språk än svenska, med huvudsakligt fokus på 

mottagargruppens upplevelser av denna verksamhet. Syftet för utvärderingen är mer specifikt 

att, genom en enkätundersökning, försöka besvara hur nöjda besökare med annat modersmål 

än svenska är med olika aspekter av bibliotekets verksamhet. Genom detta hoppas jag kunna 

synliggöra vad som kan förbättras och eventuellt också förändras i verksamheten. 

Utvärderingen är synnerligen lämpad att genomföra just nu i och med att biblioteket kommer 

att byta lokaler inom den närmsta framtiden. Därigenom är det möjligt att genomföra 

strukturella omvandlingar, om utvärderingen visar att detta är önskvärt.   

 

Utvärderingen utgår från två huvudsakliga frågeställningar:  

 

1. Vilka är användarna i den aktuella målgruppen? En följdfråga som därutöver kommer 

att behandlas är vilka icke-användarna är. 

 

2. Hur upplever personer med annat modersmål än svenska biblioteket på Ålidhem?   

Hur vilka resurser utnyttjar användarna på biblioteket? Hur nöjda är användarna med 

den service de får när det gäller böcker och tidningar på sitt modersmål? Vilken 

information har användarna fått om biblioteket? 

 

Bedömningskriterier 
Detta är en användarcentrerad undersökning, bedömningen kommer därför att basera sig på 

hur nöjda informanterna är med olika aspekter av bibliotekets service. De tre aspekter av 

bibliotekets verksamhet som kommer att bedömas är; böcker, tidningar samt användarnas 

helhetsintryck av biblioteket. I analysen kommer det vid behov att tas hänsyn till vilka 

ekonomiska och praktiska möjligheter biblioteken har att uppfylla förväntningarna. 

Exempelvis kan detta vara aktuellt att ta hänsyn till där det bara finns ett fåtal personer i 

språkgruppen inom bibliotekets upptagningsområde - eller där språkområdet saknar, eller har 

mycket begränsad, utgivning av böcker eller tidningar.     

 

  



 

2 

Problemkontexten kring litteraturförsörjning på andra språk 

än svenska 

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.
2
 

 

Denna paragraf är hämtad från bibliotekslagen. För att kunna uppfylla denna skrivning krävs 

en medveten satsning på att nå ut med information, och kanske speciellt till invandrare. Runt 

om i landet har olika projekt genomförts med fokus på denna målgrupp. Detta visar att detta 

är en levande fråga inom biblioteksvärlden. Nedan följer tre olika exempel på sådana projekt. 

I Göteborg har det gjorts en satsning att nå ut med biblioteket till invandrargrupper genom att 

inrätta en bokbuss med inriktning på att förmedla litteratur till olika invandrargrupper. På den 

internationella bokbussen går över 20 % av beståndet att låna på 10 olika språk. Mirjam 

Önner, bokbussens bibliotekarie, pekar i en Intervjuv i DIK forum på att biblioteket är den 

kulturinstitution som invandrare oftast kommer i kontakt med och att biblioteket därför spelar 

en viktig integrationspolitisk roll. Hon pekar i artikeln även ut invandrade kvinnor som en 

särskilt viktig målgrupp, då många av dessa sällan lämnar sin stadsdel. Att biblioteket 

kommer till dem tror Mirjam ökar användandet i denna grupp.
3
 Här borde även 

stadsdelsbiblioteken spela en viktig roll, då dessa ofta är närmare användarnas bostad och 

ibland kan ligga i nära anslutning till affärer. Detta är till exempel fallet på Ålidhem.  

 

I projektet ordbron erbjöds fråga blioteket-tjänster på tolv olika språk.
4
 Detta projekt har nu 

gjorts till en permanent verksamhet, och den finns tillgängligt via 

http://www.fragabiblioteket.se. 

 

Utöver detta har Internationella biblioteket tillsammans med Stockholms länsbibliotek i ett 

projekt försökt etablera läsecirklar för äldre invandrare.
5
 En viktig väntad vinst med detta var 

den positiva inverkan kulturell verksamhet visade sig ha på äldre människor.
6
      

  

                                                 
2
 Svensk författningssamling (SFS), Bibliotekslagen, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596 
3
 Bergenstav Janette, ”bok på väg” Dik forum, 2007 nr6:14-17 

4
 http://www.ordbron.nu/ 

5
 http://www.interbib.se/default.asp?id=11452 

6
 Hedriksson Varsara, Heli, Äldre invandrare finns dom? I Biblioteket mitt i världen: flerspråkig 

biblioteksverksamhet, Bibliotekstjänst i samarbete med SAB:s komm. för mångkulturell biblioteksverksamhet, 

Lund, 1998 sid 26ff 

http://www.fragabiblioteket.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596
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Internationella biblioteket (IB) och Internationella 

bibliotekets lånecentral (IBLC) 

Under vecka 48 (2008) träffade jag Anna Gustafsson Chen på Internationella biblioteket och 

samtalade med henne om hur IB fungerar och vilka resurser som de tillhandahåller, både 

lokalt i Stockholm men även på landsomfattande nivå. Detta samtal gav en överblick över 

båda dessa områden. Några av de saker av intresse som framkom vid samtalet var möjligheten 

att sända fjärlåne önskemål på låntagarens modersmål, då kompetensen att översätta finns vid 

IB. Ett annat intressant förhållande som Anna Gustafsson Chen lyfte fram var att det på IB 

lånas det ut en hel del facklitteratur, medan det ute i landet är skönlitteraturen som efterfrågas 

i en större omfattning. Slutligen berättade Anna Gustafsson Chen att man under våren 

kommer att genomföra en satsning på att nå ut med tjänsten fråga biblioteket på de olika 

språken.   

 

IB och IBLC är två delar av samma verksamhet där IB representerar den publika delen i 

Stockholm, medan IBLC jobbar mot resten av landet när det gäller litteraturförmedling på 

främmande språk. IB är beläget nära Stockholms stadsbibliotek. Det är totalt tre våningar som 

är tillgängliga för allmänheten. På den första våningen finns Stockholms stadsbiblioteks 

avdelning med tidningar och tidskrifter där finns 185 dagstidningar, varav 70 på utländska 

språk.
7
  Här finns också ett litet café. På de två följande planen så finns IB:s bestånd av 

böcker grupperat efter språk och språkområden. IB har lånat ut en del av sin barnlitteratur så 

att den finns tillgänglig på Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning. Totalt så har IB 200 

000 böcker på mer än 100 språk. IBLC är det som tidigare kallades invandrarlånecentralen 

och det är de som förmedlar litteraturen till kommunbibliotek. För en historik över IB och 

IBLC se Likhet och särart – en studie av Internationella biblioteket och dess besökare ur ett 

mångfaldsperspektiv.
8
  

    

  

                                                 
7
 http://www.interbib.se/default.asp?id=4507&PTID=0&refid=3902 

8
 Gustafsson Chen, Anna, Soares, Tatiana, Likhet och särart - en studie av Internationella biblioteket och dess 

besökare ur ett mångfaldsperspektiv, Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, Examensarbete,Borås, 

2008 
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Ansvarsfördelningen mellan IBLC och läns- och kommunbibliotek? 
Det finns ett dokument som styr ansvarsfördelningen när det gäller mångspråkig litteratur 

“Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur 2006”.  I förordet till detta står 

följande: 

Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för 

ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets lånecentral (IBCL)och läns- 

och kommunbiblioteken i landet 
 

I mediaförsörjningsplanen framgår det vidare att IBLC ska komplettera folkbibliotekens 

bestånd på de språk som IBLC har ansvar för. IBLC har ett ansvar att komplettera, och inte att 

ersätta, de bestånd som kommun och länsbiblioteken är skyldiga att bygga upp. Utbyggnaden 

av bestånden på kommun- och länsnivå ska ske i samarbete med IBLC. Ansvaret för de olika 

språken ser olika ut, olika länsbibliotek har tagit på sig ansvar för språk som talas av större 

grupper inom länsbibliotekets ansvarsområde
9
. För en sammanställning av vad som gäller för 

Västerbotten, se bilaga B. Detta innebär att om filialbiblioteket saknar material så vänder de 

sig i första hand till sitt kommunbibliotek sedan vidarebefordrar förfrågan till länsbiblioteket 

som i sin tur eventuellt tar kontakt med IBLC (se bild 1)  

 

 

Bild 1 kommunikationsvägar när det gäller material på andraspråk än svenska 

                                                 
9
 Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur 2006” 

http://www.interbib.se/default.asp?id=5121&PTID=0&refid=4120 
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Östra stadsdelen (Ålidhemsområdet) 

Ålidhemsbiblioteket ligger i stadsdelen Ålidhem i Umeå. Östra stadsdelen är den 

administrativa beteckningen på Ålidhem och områdena runt omkring Ålidhem. För en karta 

över området, se bilaga C. Östra stadsdelen har en tydlig prägel av ett studentområde. Hela 

26% av befolkningen är mellan 20 och 24 år (se diagram 1). Östra stadsdelen har även många 

som har en utländsk bakgrund, totalt har 17 % i de östra stadsdelarna en sådan bakgrund 

Många av de utrikesfödda bor i området som i statistiken kallas Ålidhem västra. Ett område 

som domineras av studentkorridorer.
10

 

 

På Ålidhem ligger Ålidhemsskolan som är den skola i Umeå med högst andel utomeuropeiskt 

födda, eller med minst en förälder född utanför Sverige. Totalt 19 % av högstadieeleverna har 

denna typ av bakgrund.
11

   

 

 

Diagram 1 åldersprofilen bland de med utländskbakgrund boende på Ålidhem 

  

                                                 
10

 SCB, Befpak –folkmängd 2007, områdena 112- 701,702,703, 804,805,806, 814, 907, 908,909 911, 

tillgängligt via författaren.   
11

 Umeå kommun, personlig kommunikation med Kjell Högström 
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Ålidhemsbiblioteket 
Biblioteket ligger idag i Ålidhemsskolans lokaler i nära anslutning till Ålidhems centrum. 

Bibliotekets material på andra språk än svenska är organiserat på så sätt att materialet på 

främmande språk är placerat i anslutning till liknande materialet på svenska. Detta innebär att 

barnböcker på främmande språk är placerade i det innersta rummet som har bilderböcker för 

små barn och ”börja läsa” böcker. Ungdomsböckerna på främmande språk är placerade i 

ungdomssektionen. Vuxenböckerna är placerade med de lättlästa böckerna, och i nära 

anslutning till CD- och kassettböcker. Ålidhemsbiblioteket är ett integrerat skolbibliotek.
12

  

 

I januari 2010 kommer, enligt projektplanen, ett nytt bibliotek att öppna där Kolbäcksskolan 

ligger idag. För- och grundskolenämnden har beslutat att Ålidhemsskolan ska avvecklas och 

det betyder att biblioteket måste flytta. För- och grundskolenämnden och Kulturnämnden har 

kommit överens om att närbiblioteken i bostadsområdena ska vara ett nav för barn- och 

skolbiblioteksverksamhet. Utifrån den överenskommelsen har Kulturnämnden beslutat att 

Ålidhemsbiblioteket ska samlokaliseras med den nya Kolbäcksskolan
13

.  

  

                                                 
12

 Egna observationer av Ålidhemsbiblioteket samt dess närmiljö 
13

 http://www.umea.se/umeakommun/omkommunen/framtidochutveckling/ 

stadsplaneringochbyggande/projekt/alidhemskulturochresurscentrum/bibliotekochkultur.4.5c07cebb11a983a683

e800030720.html 
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Tidigare forskning på området 

I magisteruppsatsen Det mångkulturella biblioteket: En studie av invandrares biblioteksvanor 

vid Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg så har de två författarna genom en enkät frågat 

invandrare hur de upplever biblioteket. Underökningen genomfördes under 14 dagar i maj och 

september 1995. Resultatet visar att det är en större andel män än kvinnor bland invandrare 

som besöker biblioteket, detta relaterar författarna till att det bland svenskar är det omvända 

förhållandet. En teori författarna ställer upp är att det bland invandrare är vanligare att komma 

till biblioteket för att läsa tidningen, vilket det generellt är fler män som gör. Ett 

metodproblem som författarna tar upp är att det var svårt att få kvinnor som ville svara på 

enkäten, många hänvisade antingen till sin medföljande man, eller sa att de var för dåliga på 

språket. Ett annat mönster som uppsatsen visar på är att det är främst invandrare mellan 0-5 år 

i Sverige som lånar böcker på svenska. Hela 97 % av informanterna var nöjda med 

biblioteket.
14

 

 

En större användarundersökning är En gång invandrare, alltid invandrare?: 

medieförsörjningen till personer med utländsk bakgrund. Denna undersökning genomfördes 

mellan 1987-89 i Malmöhus län och den innefattar både 40 djupintervjuver med invandrare 

och en användarundersökning. Även denna undersökning visade att majoriteten av de som 

svarade på enkäten var män. Denna undersökning ger även förslag på att biblioteken bör 

prioritera inköp av skönlitteratur framför facklitteratur framför allt då förfataren bedömer att 

det inte är möjligt för biblioteken att köpa in ett gediget utbud av fackböcker. 87 % av 

informanterna svarade att de var nöjda med den service som biblioteket gav.
15

 

 

Uppsatsen Biblioteken som stöd för invandrare under integrationsprocessen - En kvalitativ 

studie på stadsbiblioteken i Malmö och Lund baseras på nio djupintervjuver med två 

bibliotekarier och sju invandrare. Den visar på ett antal möjliga förbättringar och 

förändringar. Dels att det är viktigt att informationen om biblioteket kommer tidigare än den 

gör idag till nyanlända. Men även att utveckla biblioteket såtillvida att det kan erbjuda 

möjligheter att knyta band mellan olika kulturer, både för att främja integrationen men också 

                                                 
14

 Aronsson, Bodil & Eliasson, Monica, Det mångkulturella biblioteket: en studie av invandrares biblioteksvanor 

vid Biskopsgårdens skolbibliotek i Göteborg, Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 

Examensarbete,Borås, 1997 
15

 En gång invandrare, alltid invandrare?: medieförsörjning till personer med utländsk bakgrund, Dialogos, 

Lund, 1990 

http://www.google.com/search?hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=bibliotikarie&spell=1
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för att motverka främlingsfientlighet. Informanterna i uppsatsen efterlyser ett bättre utbud av 

medier på andra språk än svenska. De saknade kännedom om de möjligheter som det 

internationella biblioteket ger.
16

 

 

Magisteruppsatsen Likhet och särart – en studie av Internationella biblioteket och dess 

besökare ur ett mångfaldsperspektiv, som är skriven av Anna Gustafsson Chen och Tatiana 

Soares, lyfter frågan om Internationella biblioteket (IB) fungerar som en integrerande faktor, 

eller som en faktor som ytterligare bygger på utanförskapet genom att placera böcker på 

främmande språk i ett speciellt bibliotek. De har genomfört en enkät för att studera hur 

besöksbilden på IB såg ut. De pekar på att ett större antal av besökarna än väntat av var 

etniska svenskar. De genomförde även intervjuer med fem personer ur personalen om deras 

syn på vilka bibliotekets besökare var. Det visade sig att synen i stort sett stämde överens med 

verkligheten.
17

 

 

Vad tidigare forskning kommit fram till 
Det har varit ett problem att hitta aktuella användarundersökningar. En faktor som förändrat 

förutsättningarna för biblioteken, jämfört med förutsättningarna vid tiden för dessa ovan 

diskuterade forskningsrapporter, är att biblioteken nu har tillgång till datorer och internet. 

Detta tror jag har förändrat möjligheterna när det gäller att erbjuda tidningar till målgruppen. 

Undersökningen det mångkulturella biblioteket
18

 är den undersökning som främst inspirerat 

mig när det gäller utformningen av min egen studie. Jag har använt mig av en modifierad 

form av den enkät som där användes, för att förhoppningsvis kunna göra jämförelser mellan 

resultaten. Genomgående kan man se att målgruppen är väldigt nöjd med servicen, och att 

biblioteken får bra betyg. En sak jag måste förhålla mig till är att den tidigare forskning jag 

läst är att alla är utförda på större bibliotek och att detta påverkar utbudet.   

  

                                                 
16

 Lovdalen, Mikael, Biblioteken som stöd för invandrare under integrationsprocessen - En kvalitativ studie på 

stadsbiblioteken i Malmö och Lund Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, Examensarbete,Borås, 

2008 
17

 Gustafsson Chen, Anna, Soares, Tatiana, Likhet och särart - en studie av Internationella biblioteket och dess 

besökare ur ett mångfaldsperspektiv, Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, Examensarbete,Borås, 

2008  
18

 Aronsson, Bodil & Eliasson, Monica, Det mångkulturella biblioteket: en studie av invandrares biblioteksvanor 

vid Biskopsgårdens skolbibliotek i Göteborg, Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 

Examensarbete,Borås, 1997 
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Urval, datainsamling och metod 

Utvärderingen kommer att använda sig av två typer av data. Dels från en enkätundersökning 

som genomfördes under sammanlagt fem dagar på Ålidhemsbiblioteket, med personer med 

annat modersmål än svenska som informanter. Totalt tjugo personer svarade på enkäten, av 

tjugofem tillfrågade. Därutöver kommer utvärderingen att bygga på de observationer jag 

gjorde på Ålidhemsbiblioteket under den tid enkätundersökningen genomfördes.  

 

Enkäten finns med som bilaga A. Den är genomförd på det sätt som Dahmström benämner 

besöksenkät. En fördel med denna metod är enligt Dahmström att inget förurval behöver ske, 

då urvalet är de besökare som kommer till undersökningsplatsen.
19

 En nackdel med denna 

metod är vidare, enligt Dahmström, att det föreligger en stor risk för bortfall – och därmed 

snedvridning av resultaten. Detta tror jag dock inte varit fallet i min insamling, dels beroende 

på den låga genomströmningsgraden på biblioteket. Det var bara vid ett fåtal tillfällen då det 

fanns risk att missa besökare då jag var upptagen med att genomföra en enkät, men då 

personerna oftast tillbringade en längre tid på biblioteket gick det bra att fråga dessa några 

minuter senare.    

 

I och med den språkproblematik som i detta fall finns, i och med att informanter och 

intervjuare inte delar samma modersmål, har jag genomfört enkäten som en intervjuande 

enkät - där jag utifrån en färdig uppsättning av enkätfrågor frågat informanterna om deras 

åsikter kring biblioteket. Denna metod kallas av Jan Krag Jacobsen för strukturerad intervju, 

och kännetecknas av att intervjuaren ställer ett flertal slutna frågor.
20

  

 

I undersökningen Det mångkulturella biblioteket erbjöds informanterna hjälp att fylla i 

enkäten. Detta hade varit möjligt även i detta fall, men det leder också till att enkäten fylls i 

under olika förutsättningar. Därför har jag valt att vara med och fylla i enkäten i samtliga fall 

för att undvika att frågorna uppfattas olika, och att eventuell påverkan från mig som 

intervjuare ska vara lika i samtliga fall.   

  

                                                 
19

 Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning, 4., [utök. och 

aktualiserade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005 
20

 Krag Jacobsen, Jan, Intervju: konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993  
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Jag var under genomförandet av enkäten uppmärksam på det metodproblem som lyfts i det 

mångkulturella biblioteket
21

, med färre kvinnliga informanter. Detta var inte ett problem för 

mig då både antalet genomförda enkäter och antalet bortfall var jämt fördelade mellan könen.  

 

Förutom enkäten nedtecknade jag även mina egna observationer. Dessa observationer 

kommer dels från tillfällen då enkäter fylldes i, men de berör även mer allmänna förhållanden. 

Jag kom under studiens genomförande att bli välbekant med bibliotekets fysiska miljö, och 

var litteraturen på andra språk fanns.  

 

Utvärderingen visar vilka som besökte biblioteket på Ålidhem under mätperioden. 

Ursprungstanken var att datainsamlingen skulle ske sammanhängande under en vecka under 

bibliotekets totala öppettider.
22

 På grund av att undersökningen inte kunde genomföras under 

de planerade fem sammanhängande dagarna, utan blev uppdelad på två veckor, ökar 

problemen med att fånga in den typiska besöksbilden under en vecka. Det finns grund för att 

tro att besöksbilden ser olika ut olika dagar. Att undersökningen genomfördes under början av 

december, nära jul, kan också ha påverkat resultatet.  

 

För att kunna avgöra om besökarna tillhörde målgruppen för studien så använde jag flera 

olika urvalsmetoder, först rent visuellt, sedan om de tittade på hyllorna med material till 

målgruppen men även med hjälp av hörseln om de pratade ett annat språk en svenska. Om de 

ville det, fyllde vi tillsammans i enkäten. Detta beräknade jag ursprungligen skulle ta som 

mest fem minuter. Det visade sig dock under undersökningens gång att det oftast tog omkring 

åtta, till tio, minuter att genomföra enkäten. Resultaten kodades sedan därefter registrerades 

svaren i programvaran SPSS, med hjälp av vilken datorbaserade analyser genomfördes.  

Problem vid datainsamlandet.  
Det finns flera olika problem i datainsamlandet. Ett stort problem är att visuellt kunna avgöra 

vilka som inte har svenska som modersmål. Detta kommer att leda till att det är personer med 

ett ”utländskt” utseende som kommer att bli tillfrågade. Personalen hjälpte mig dock genom 

att hänvisa personer som hade en annan bakgrund till mig. Jag valde att inte tillfråga de 

högstadieelever som kommer under skoltid uppenbarligen engagerade i skolarbete.  

                                                 
21

 Aronsson, Bodil & Eliasson, Monica, Det mångkulturella biblioteket: en studie av invandrares biblioteksvanor 

vid Biskopsgårdens skolbibliotek i Göteborg, Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 

Examensarbete,Borås, 1997 
22

 Ålidhemsbibliotekets öppettider: Måndag: 10:00-19:00, Tisdag: 10:00-16:00, Onsdag: 10:00-19:00, Torsdag: 

10:00-16:00, Fredag: 11:00-16:00 
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Enkätens upplägg 
Den enkät jag har använt mig av är en omarbetad variant av den enkät som användes i Det 

mångkulturella biblioteket. Jag valde att göra på detta sätt för att få möjlighet att kunna 

jämföra med mina resultat de som presenteras i denna studie.  

 

Första delen av enkäten syftar till att ge en bakgrundsinformation om informanterna. Den 

inleds med frågor om informantens modersmål och hemland, för att sedan gå vidare med 

frågor om kön, ålder, sysselsättning samt utbildningsnivå. Jag har i analysen valt att inte 

använda mig av informanternas sysselsättnig. För att skapa meningsfulla kategorier när det 

gäller detta hade det krävts ett betydligt större informantunderlag. Som underlaget ser ut hade 

det antingen blivit extremt generella kategorier, eller kategorier som enbart innefattade en 

informant. Nästa fråga behandlade hur länge informanten varit bosatt i Sverige. Frågorna om 

sysselsättning, utbildningsnivå och tid i Sverige hade samtliga öppna svarsalternativ. 

 

Nästa del av enkäten handlar om hur informanterna använder sig av biblioteket och 

bibliotekets resurser. Den första frågan i denna del behandlar hur ofta informanterna besöker 

Ålidhemsbiblioteket, med fem olika svarsalternativ, påföljande fråga gäller om de besöker 

något annat bibliotek i Umeå. Därefter frågas hur informanterna använder 

Ålidhemsbiblioteket, med åtta olika alternativ. På denna fråga var flera svarsalternativ 

möjliga. Frågan behandlar lån av böcker på modersmål, lån av böcker på svenska, läsning av 

tidningar
23

 antingen på modersmålet eller på svenska, sökning av information på biblioteket, 

användande av bibliotekets datorer, besök till bibliotek i syfte att träffa vänner, och 

avslutningsvis andra skäl till besöket på biblioteket. Denna fråga hade med fördel kunnat 

delas upp i flera delfrågor där varje fråga där behandlade olika delar av bibliotekets resurser. 

Efter denna fråga kom en uppföljningsfråga om orsaken till att man eventuellt inte lånade 

böcker på biblioteket.  

 

Den därpå följande frågan ställdes till de som uppgav att de lånade böcker, och gällde 

huruvida personen lånade böcker till sig själv, till sina barn eller till någon annan person. Om 

personen angav någon annan så fanns möjligheten att närmare ange detta svar i enkäten.  

  

                                                 
23

 En iakttagelse var att åtminstone en informant läste tidningar på annat språk än svenska via internet, trots att 

han i enkäten uppgav att han inte läste tidningar på modersmålet på biblioteket. Detta tolkar jag som att frågan 

tolkats exklusivt i termer av papperstidningsläsning. 
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Nästa fråga behandlar vad informanten lånar för typ av litteratur på sitt modersmål – 

skönlitteratur, fackböcker/handböcker, eller barnböcker. Därefter följde en fråga om vad 

informanten lånade för typ av svensk litteratur, uppdelad på samma sätt som ovanstående 

fråga. 

 

Nästa del av enkäten handlar om informanternas uppfattningar om utbudet på sitt modersmål. 

Den första frågan gäller vad informanterna anser om utbudet av skönlitteratur på sitt 

modersmål, svarsalternativen här är bra, ganska bra, dåligt, samt vet ej. De två följande 

frågorna handlar om dagstidningar på modersmålet och tidskrifter på modersmål, detta med 

samma svarsalternativ som i frågan om skönlitteraturen.  

 

Nästa fråga handlar om vad informanterna anser vara det viktigaste på ett bibliotek; 

tidningar/tidskrifter, böcker eller något annat. Detta var avsett att vara en fråga med bara ett 

svarsalternativ, vissa informanter ansåg dock att både tidningar och böcker var lika viktiga för 

att ha ett fungerande biblioteket. Den följande frågan handlar om informanterna någon gång 

har föreslagit inköp till biblioteket; svarsalternativen var ja eller nej. Nästa fråga är en 

uppföljnings fråga om orsaken till varför informanter inte föreslagit inköp till biblioteket, 

svarsalternativen var inget behov eller vet inte hur man gör. 

 

Nästa del handlar om vilken information informanterna fått om biblioteket, den första frågan 

handlar om informanterna fått någon information på sitt modersmål om biblioteket. Därefter 

följer en fråga om hur de fick information om Ålidhemsbiblioteket med tre olika 

svarsalternativ; genom SFI, genom bekanta eller genom andra. Nästa fråga behandlar den 

generella servicen på Ålidhemsbiblioteket, alternativen är bra, ganska bra, dålig samt vet ej. 

De två avslutande frågorna gäller ifall informanten anser att det är något som saknas på 

Ålidhemsbiblioteket, och ifall man har några övriga synpunkter på biblioteket.  
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Resultatredovisning 

Resultatet kommer att presenteras på samma sätt som syftet är uppdelat. Jag börjar med att ge 

en bakgrund för vilka mina informanter är när det gäller språk, kön, ålder och utbildningsnivå 

samt hur lång tid informanterna har varit i Sverige. Nästa del handlar om hur informanterna 

utnyttjar bibliotekets resurser. I det sista avsnittet redogörs för hur informanterna uppfattar att 

biblioteket tillgodoser deras behov av material på modersmålet. I detta avsnitt kommer även 

att redogöras för hur informanterna uppfattar biblioteket mer generellt. 

Vilka är besökarna? 
Den första frågan som denna utvärdering ska besvara gäller besöksgruppens sammansättning. 

De 20 informanter som valde att svara på enkäten representerade totalt 11 olika språk och 14 

olika länder. Denna stora spridning när det gäller språk gör att det inte går att uttala sig om 

eventuella skillnader mellan informanterna från de olika språken, därför har jag valt att 

gruppera informanterna i fyra olika språkgrupper (se tabell 1 för gruppindelningen). I tabell 1 

kan man se att gruppen arabiskt talande är den största gruppen. Detta är den enda gruppen 

som i sig utgör ett tillräckligt stort underlag för att med någon säkerhet uttala sig om gruppens 

åsikter. Gruppen afrikanska språk är den näst största gruppen, men denna grupp består av tre 

olika språk. I undersökningen finns även representanter för asiatiska och europeiska språk. 

Värt att notera när det gäller den europeiska gruppen är det bara är en informant som kommer 

från Europa, de tre andra informanterna kommer från tidigare kolonier i Sydamerika och 

Afrika. 

 

Då denna undersökning är inriktad på mediaförsörjning på modersmålet, så har modersmålet 

fått utgöra grunden för indelningen. Om undersökningen istället varit inriktad på att 

undersöka social och kulturell gemenskap så hade gruppindelningen delvis kunnat se 

annorlunda ut.  

 

I utvärderingen kommer jag att använda kategorierna i tabell 1 för att redovisa resultatet för 

att se om det finns skillnader mellan de olika språkgrupperna. Resultaten kommer även att 

grupperas med hänsyn till kön och utbildningsnivå.   

  



 

14 

Tabell 1. Språkgruppernas indelning och sammansättning. 

Språkgrupp Antal informanter totalt Ingående språk (antal informanter) 

Arabiska
24

 7 Arabiska (6) och Farsi(1) 

Afrikanska  5 Somaliska(2), Tigrinja(2), Mandinka(1) 

Asiatiska 4 Indonesiska(1), Kinesiska(2), 

Urdu/Engelska(1) 

Europeiska 4 Franska(2), Spanska(1) och Tyska(1) 

 

Könsfördelning  
Totalt är det tolv kvinnor och åtta män i undersökningen (se tabell 2). Fördelningen mellan de 

olika språkgrupperna är könsmässigt ojämn. I den arabiska gruppen är det fem kvinnliga 

informanter och bara två manliga. Den afrikanska gruppen är fördelningen mer jämn med två 

män och tre kvinnor. Den europeiska gruppen är den enda mansdominerade gruppen i 

undersökningen. Jag tror inte att detta har påverkat resultaten mer än marginellt. 

       

Tabell 2. Fördelning av könen i språkgrupperna 

 Arabiska Afrikanska Asiatiska Europeiska Total 

Man 2 2 1 3 8 

Kvinna 5 3 3 1 12 

Total 7   5 4 4 20 

 

Åldersfördelning  
Åldersfördelningen är relativt jämn med representanter från de flesta ålderskategorier (se 

tabell 3). Tabell 3 visar är att Ålidhemsbiblioteket framför allt utnyttjas av personer under 15 

och över 25 år. Bara två av informanterna är mellan 20 och 25 år. Detta kan ha att göra med 

att stadsdelsbiblioteken framför allt har betydelse för yngre ungdomar, personer med barn, 

samt äldre personer. Det man också måste ta hänsyn till är att Umeå är en relativt liten stad 

och att det därmed är relativt nära till huvudbiblioteket, vilket kan göra detta mer attraktivt – 

framför allt för de äldre ungdomarna.  

 

  

                                                 
24 

Språkgruppen arabiska inkluderar en person som tallar Farsi.   
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Tabell 3. Åldersfördelning i språkgrupperna. 

 -15 20-25 30-35 35-40 50+ 

Arabiska 2 1 3 - 2 

Afrikanska  3 - - 2 - 

Asiatiska  - - 2 1 1 

Europeiska - 1 1 1 - 

Total 5 2 6 4 3 

 

Åldersfördelningen inom de olika språkgrupperna skiljer sig kraftigt åt (se tabell 3). De 

informanter som är mellan 13-15 år går i högstadiet på Ålidhemsskolan. Dessa 

högstadieelever återfinns samtliga i den arabiska och afrikanska gruppen. Den arabiska 

gruppen är jämnt fördelad över de olika åldersgrupperna. De afrikanska språken har dels en 

tyngdpunkt bland högstadieelever, och dels bland de äldre informanterna. Hos de asiatiska 

språken är samtliga informanter över trettio år.  Den europeiska gruppen är jämnt 

representerade i de olika åldersgrupperna, undantaget bland högstadieeleverna. Detta kan ha 

en betydelse för denna utvärdering då lånemönster ser olika ut i olika åldersgrupper. Men då 

undersökningen totalt sett har en jämn åldersfördelning tror jag inte att resultatet har påverkats 

i någon större utsträckning. 

 

 Tabell 4. Könsfördelning i språkgrupperna. 

 

Könsfördelningen mellan de olika åldersgrupperna (se tabell 4) är fördelad så att de kvinnliga 

informanterna är yngre än de manliga informanterna. Detta tror jag kan bero på att de 

högstadieelever jag tillfrågade samtliga var tjejer, men även på att det bland de män jag 

tillfrågade var flera som läste tidningen. Detta stämmer också överens med vad tidigare 

undersökningar har påvisat.  

  

  

 -15 20-25 30-35 35-40 50+ Total 

Man - - 2 4 2 8 

Kvinna 5 2 4 - 1 12 

Total 5 2 6 4 3 20 
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Utbildningsnivå 
Tabell  5. Utbildningsnivå och språkgruppstillhörighet. 

  Grundskola Gymnasium Universitetet Total 

Arabiska 3 - 3 6 

Afrikanska 3 - 1 4 

Asiatiska  - - 4 4 

Europeiska - 2 2 4 

Total 6 2 10 18
25

 

 

Utbildningsnivån bland informanterna är hög då tio av informanterna har antingen avslutad 

eller pågående universitetsutbildning (se tabell 5). Detta beror delvis på att flera av 

informanterna var utbytesstudenter eller post doc. Två av informanterna angav 

gymnasiestudier, varav en pågående komvux. Fem personer är högstadieelever. En vuxen har 

motsvarande grundskoleutbildning.  

Bland de arabisktalande är det en vuxen kvinna som har grundskoleutbildning och tre som har 

universitetsutbildning. Två av informanterna i denna grupp är för närvarande högstadieelever.  

I den afrikanska språkgruppen så finns tyngdpunkten bland högstadieelever med tre 

representanter. En person i den afrikanska gruppen har universitetsutbildning. Samtliga i den 

asiatiska språkgruppen har universitetsutbildning. I den europeiska gruppen har en informant 

gymnasieutbildning och två stycken universitetsutbildning. En person i den europeiska 

gruppen har pågående komvuxutbildning.  

Könsfördelningen när det gäller de olika utbildningsnivåerna bland informanterna påverkas 

starkt av det faktum de att fem högstadieelever som deltog i undersökningen samtliga var 

kvinnor. Detta ger att totalt sex kvinnor har grundskola som utbildningsnivå. När det gäller 

gymnasieutbildning så omfattar det en man och en kvinna, kvinnan har pågående Komvux 

utbildning. Det är sex män och fyra kvinnor som går eller har genomgått en 

universitetsutbildning. De personer som ej uppgett utbildningsnivå är en man och en kvinna.                

Resultaten avseende utbildningsnivå är kanske minst förvånande då det gäller den asiatiska 

gruppen. I och med att det inte har förekommit några flyktingströmmar från detta område är 

de flesta personer med asiatisk bakgrund boende på Ålidhemsområdet utbytesstudenter. Kina 

                                                 
25

 Två av informanterna svarade på så sätt att jag inte kan utläsa vilken utbildningsnivå de har. Vilket leder till att 

samtliga tabeller på utbildningsnivå är baserade på 18 informanter. 
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toppade listan för uppehållstillstånd för studier 2007.
26

 Om man ser på besöksmönster och 

utbildningsnivå generellt i Sverige kan man se att högutbildade besöker biblioteket oftare än 

lågutbildade; 70 % jämfört med 36 % uppger att de besökt biblioteket det senaste året bland 

dessa grupper.
27

 Detta inkluderar naturligtvis även personer med annat modersmål än svenska. 

Tid i Sverige 
Tabell 6. Tid i Sverige och språkgruppstillhörighet. 

 

Åtta av informanterna har varit i Sverige mer än tio år (se tabell 6), av dessa är fem män och 

tre kvinnor. Två av informanterna har varit mellan sex och tio år i Sverige, en man och en 

kvinna. Fem informanter har vistats upptill fem år i Sverige, varav två är män och tre kvinnor. 

En kvinnlig informant har varit mindre än ett år i Sverige.  Fyra av informanterna är födda i 

Sverige – samtliga dessa är högstadieelever.  

 

Tabell 7. Tid i Sverige och utbildningsnivå. 

 >1år 1-5 6-10 <10 Total 

Grundskola - 1 1 - 2 

Gymnasium - 1 - 1 2 

Universitet 1 3 1 5 10 

Total 1 5 2 6 14 

 

I tabell 7 redovisas förhållandet mellan tiden i Sverige och utbildningsnivå. Man kan där se att 

fyra informanter med universitetsstudier har varit i Sverige upp till fem år, flera av dessa 

studerar vi Umeås universitet som utbytesstudenter. Bland de som har varit mer än tio år i 

Sverige och har universitetsutbildning är denna i flera av fallen genomgången i deras 

respektive hemländer. 

                                                 
26

 Kort om migration, migrationsverket, sid 19   
27

 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.), Skilda världar: trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle 

: SOM-undersökningen 2007, SOM-institutet, Göteborgs universitet, Göteborg, 2008 . Sid 271 

 >1år 1-5 6-10 <10 Total 

Arabiska - 2 1 3 6 

Afrikanska språk - - - 2 2 

Asiatiska språk 1 2 - 1 4 

Europeiska - 1 1 2 4 

Total 1 5 2 8 16 
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Sammanfattning: vilka är besökarna 
Informanterna är indelade i fyra olika språkgrupper, där den arabiska gruppen är den största. 

Totalt sett är det åtta män och tolv kvinnor bland informanterna. Åldersfördelningen bland 

informanterna är relativt jämn. Med sju personer under 25 år och tolv personer över 30 år.  

Utbildningsnivån bland informanterna är hög; tio informanter har universitetsutbildning, två 

har gymnasieutbildning, och sex stycken har grundskoleutbildning. Av de sex personerna med 

grundskoleutbildning är fem för närvarande högstadieelever. Sex av informanterna har vistats 

upp till 6 år i Sverige, och tio av informanterna mer än 6 år. Fyra av informanterna är födda i 

Sverige.  
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Hur använder informanterna biblioteket? 
 

Tabell  8. Användning och språkgruppstillhörighet. 
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Arabiska 4 5 1 - 1 1 - - 

Afrikanska 

språk 

2 4 - 2 1 - 1 - 

Asiatiska 

språk 

3 2 - - 1 2 - 1 

Europeiska 3 3 1 4 - 1 1 1 

Totalt 12 14 2 6 3 4 2 2 

 

På frågan varför informanterna besöker Ålidhemsbiblioteket (se tabell 8) svarar tolv av 

informanterna att de lånar böcker på svenska och fjorton att de lånar böcker på sitt 

modersmål. När det gäller tidningsläsande så anger två av informanterna att de läser tidningar 

på sitt modersmål och tre stycken att de läser tidningar på svenska. Fyra informanter använder 

bibliotekets datorer och tre stycken söker information på biblioteket. Två informanter träffar 

vänner på biblioteket. Två informanter angav annan orsak till besöken på biblioteket, en lånar 

böcker på engelska på biblioteket och en deltog i ”pappa och barn”-aktiviteten
28

 som 

Ålidhemsbiblioteket vid tillfället arrangerade. 

 

Tabell 9. Användning och kön. 
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Man 7 3 1 2 - 2 1 1 

Kvinna 6 10 1 1 3 2 1 1 

Total         
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 http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=17101 
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När det gäller könsfördelning (tabell 9) av användningskategorierna är att det är nästan lika 

vanligt att låna böcker på modersmålet bland män och bland kvinnor. Det är däremot betydligt 

vanligare att låna böcker på svenska bland kvinnorna. En annan intressant skillnad är att det 

bara är kvinnor som uppgett biblioteket som en plats att söka information på. Det är lika 

vanligt bland män och kvinnor att använda datorerna på biblioteket. 

 

Tabell 10. Användning och utbildningsnivå. 
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Grundskola  

(6 informanter) 

3 6 - 1 2 1 1 - 

Gymnasium 

(2 informanter) 

2 2 1 - - 1 - - 

Universitetet 

(10 informanter) 

8 5 - 2 1 3 1 2 

Total 13 13 1 3 3 5 2 2 

 

När det gäller användningen bland de olika utbildningsnivåerna uppger hälften av personerna 

med grundskoleutbildning att de lånar böcker på sitt modersmål (se tabell 10). Alla sex 

informanter med grundskoleutbildning lånar böcker på svenska. De två informanter som 

angivit gymnasieutbildning lånar båda böcker på både sitt modersmål och på svenska. Åtta av 

tio informanter med universitetsutbildning lånar böcker på sitt modersmål. Fem av tio 

informanter med universitetsutbildning lånar böcker på svenska. Då flera av informanterna i 

den här gruppen inte talar svenska så är resultatet föga förvånande, när det gäller böcker på 

svenska.   

Vad informanterna lånar på svenska respektive sitt modersmål  
Alla utom en av informanterna lånar böcker på svenska eller något annat språk. Den 

informant som idag inte lånar böcker uppger att han kommer att låna barnböcker på sitt 

modersmål när hans son blir äldre. De flesta informanter lånar böcker till sig själva; nitton 

personer varav åtta är män och elva kvinnor. Elva informanter lånar till sina barn, varav fyra 

män och sju kvinnor. Två av informanterna uppgav att de lånade till ”någon annan”; en 

kvinnlig informant som lånade till sina småsyskon, och en man som lånade böcker åt en vän.  
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Tabell 11. Orsak till lån och utbildningsnivå. 

 Till sig själv Sina barn Någon annan 

Grundskola 4 1 1 

Gymnasium 2 2 - 

Universitet 10 6 - 

Total 16 9 1 

När det gäller utbildningsnivå och orsak till lån så finns det vissa tydliga skillnader (se tabell 

11). En är att det bara är en av sex informanter med grundskoleutbildning som lånar böcker 

till sina barn, ett resultat som med hänsyn till åldersprofilen i gruppen är föga förvånande. 

Båda informanterna med gymnasieutbildning lånar dels till sig själva, och dels till sina barn. 

Samtliga personer med universitetsstudier lånar böcker till sig själva, och sex av dessa lånar 

dessutom böcker till sina barn.     

 

Tabell 12. Lån på modersmål och kön.  

 Skönlitteratur Facklitteratur Barnlitteratur 

Man 4 3 4 

Kvinna 4 2 4 

Total 8 5 8 

 

På frågan vad de brukar låna för typ av litteratur på sitt modersmål (se tabell 12) svarade åtta 

av informanterna att de brukar låna skönlitteratur, fem informanter att de lånar facklitteratur, 

och åtta informanter lånar barnböcker. Fem informanter lånar idag inga böcker på sitt 

modersmål. Elva av informanterna lånar skönlitteratur på svenska, tio lånar facklitteratur på 

svenska, och fem av informanterna lånar barnböcker på svenska. Två av informanterna lånar 

inga böcker på svenska.  

 

Dessa svar skiljer sig delvis ifrån svaren på frågan om varför informanterna besöker 

Ålidhemsbiblioteket. Jag uppfattade att informanterna tolkade den här frågan mer generellt, 

och att de därmed har uppgett vad de lånar på samtliga bibliotek i Umeå. Detta eftersom 

frågan inte var specifikt formulerad som gällande användningen av Ålidhemsbiblioteket. 

Detta är en tillgång för studien då det ger en uppfattning av informationsbehovet 

informanterna har på sitt modersmål. Intressant är att det verkar vara lika vanligt både bland 

både män och kvinnor att låna barnlitteratur (se tabell 12). Lånemönstret bland de som lånar 

böcker på sitt modersmål ser lika ut oberoende av kön.  
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Tabell 13. Lån på modersmål och utbildningsnivå. 

 Skönlitteratur Facklitteratur Barnlitteratur 

Grundskola 2 - 2 

Gymnasium 1 - 2 

Universitetet 4 5 3 

Total 7 5 7 

En intressant skillnad finns dock när det gäller utbildningsnivå, nämligen att det bara är 

informanter med universitetsutbildning som lånar facklitteratur på sitt modersmål (se tabell 

13).  

Information på modersmålet om det svenska biblioteket 
På frågan om de har fått information om biblioteket på sitt eget språk svarar fyra informanter 

ja, varav tre är män och en är kvinna. 16 informanter svarade nej, fem män och elva kvinnor. 

Tre av dem som svarar ja på frågan har universitetsutbildning, och den kvarvarande personen 

är en av de informanter där jag inte har kunnat klarlägga utbildningsnivån. Mycket tyder på 

att de informanter som fått information på sitt modersmål har fått informationen via 

universitetet.  

Information om Ålidhemsbiblioteket  
Tabell 14. Information om Ålidhemsbiblioteket och kön (flera valmöjligheter).    

 SFI Bekanta Någon annan Total 

Man - - 8 8 

Kvinna 1 4 8 13 

Total 1 4 16  

 

En majoritet bland informanterna uppger att de fått informationen om Ålidhemsbiblioteket på 

något annat sätt (se tabell 14) än via SFI eller bekanta, åtta män och åtta kvinnor. I flera fall 

har informanterna upptäckt biblioteket genom att bara gå förbi. En av informanterna fick 

information om biblioteket via sina barn som går på Ålidhemsskolan. En annan av 

informanterna fick informationen via minabibliotek.se.
29

 Bara en kvinnlig informant uppger 

SFI som informationskälla. Fyra kvinnor uppger att de har fått information via bekanta, 

samtliga dessa har universitetsutbildning. Även den informant som uppgav SFI har 

universitetsutbildning. Båda personerna med gymnasieutbildning uppger att de fått 

information på om Ålidhemsbiblioteket på något annat sätt.  

 

                                                 
29

 Mina bibliotek är Umeåregionens gemensamma bibliotekshemsida.  
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Besöksfrekvens bland informanterna 
 
Tabell 15. Besöksfrekvens och kön. 

 Flera gånger 

 i veckan 

en gång i veckan En gång 

 i månaden 

Mer sällan Total 

Man 2 1 3 2 8 

Kvinna 8 0 3 1 12 

Total 10 1 6 3 20 

 

På frågan hur ofta informanterna besöker biblioteket svarade totalt tio individer att de besöker 

biblioteket flera gånger i veckan, två män och åtta kvinnor (se tabell 15). Samtliga fem 

högstadieelever besöker Ålidhemsbiblioteket flera gånger i veckan. Om man räknar bort 

högstadieeleverna innebär detta att tre kvinnor och två män besöker biblioteket flera gånger i 

veckan. Hos de personer med universitetsutbildning är det tre personer som besöker 

biblioteket flera gånger i veckan, och en person som besöker minst en gång i veckan. Fem av 

informanterna med universitetsutbildning besöker biblioteket minst en gång i månaden.  

 

Sammanfattning: vad använder informanterna biblioteket till 
Majoriteten av informanterna använder biblioteket till att låna böcker på sitt modersmål eller 

svenska. Ett mindre antal läser svenska tidningar och använder bibliotekets datorer.  Tio av 

informanterna lånar böcker till sig själva medan sex av informanterna lånar böcker till sina 

barn. Åtta informanter lånar skön- respektive och barnlitteratur. Fem informanter lånar 

facklitteratur.  Bara ett fåtal av informanterna har fått information om biblioteket på sitt 

modersmål. En absolut majoritet har fått information om Ålidhemsbiblioteket på något annat 

sätt en de i enkäten uppräknade. Sjutton av informanterna är regelbundna besökare som 

besöker biblioteket minst en gång i månaden. 
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Vad anser informanterna om biblioteket  
Något jag märkte under genomförandet av enkäten var att många var tacksamma för att det 

fanns litteratur på det egna språket. Dessa frågor var den del av enkäten där samtalet gav mest 

information. När jag till exempel berättade om möjligheten för biblioteket att ta in kinesiska 

barnböcker via IB blev en låntagare mycket entusiastisk. 

Tabell 16. Attityder till utbudet och språkgruppstillhörighet. 

 Utbudet av skönlitteratur  

 Bra Ganska bra Dåligt Vet ej Total 

Arabiska  4 1 1 1 7 

Afrikanska  1 - 1 2 4 

Asiatiska 1 2 - 1 4 

Europeiska 1 2 - 1 4 

Total 7 5 2 5 19 

 

Av informanterna tycker sju stycken att utbudet av skönlitteratur är bra, av dessa var fyra 

arabisktalande, och sedan en i varje resterande språkgrupp (se tabell 16). Fem av 

informanterna beskriver utbudet som ganska bra, två stycken med kinesiska som modersmål 

och två stycken inom den europeiska språkgruppen. Bara två av informanterna anger att 

utbudet av skönlitteratur är dåligt, en person i den arabisktalande gruppen och en i den 

afrikanska gruppen. Fem av informanterna har besvarat frågan med ”vet ej”. Det skulle kunna 

kopplas ihop med de fem informanter som uppgivit att de inte läser något på sitt modersmål. 

En informant valde att ej besvara frågan på grund av att han ansåg att han inte hade tillräcklig 

erfarenhet för att uttala sig.  

 

Det finns ingen tydlig relation mellan hur nöjda informanterna är och deras utbildningsnivå. 

Två respektive fyra informanter i gruppen grundskola och universitetsutbildning anger att 

utbudet av skönlitteratur är bra. De två informanterna med gymnasieutbildning anser att 

utbudet är ganska bra. Detta gäller även de tre informanterna med universitetsutbildning. Det 

är en högstadieelev samt en med universitetsutbildning som uppgett att de anser utbudet vara 

dåligt. 

  



 

25 

Tidningar 
Tabell  17. Åsikter om tidningsutbudet och språkgruppstillhörighet. 

 Utbud av dagstidningar  

 Bra Ganska bra Dåligt Vet ej Total 

Arabiska - - 1 6 7 

Afrikanska - - 2 2 4 

Asiatiska - 1 - 3 4 

Europeiska 1 1 - 2 4 

Total 1 2 3 13 19 

 

Det är en annan bild som möter oss när det gäller informanternas svar då det gäller tidningar, 

bara en informant anger att utbudet av tidningar på modersmålet är bra. Två informanter anser 

att det är ganska bra (se tabell 17). Tre av informanterna anser att utbudet är dåligt. Totalt 

tretton av informanterna anger ”vet ej” som svar. Tre av informanterna angav spontant att de 

läser tidningarna på stadsbiblioteket. Detta resultat kan delvis förklaras med att 

Ålidhemsbiblioteket bara har ett begränsat antal tidningar på andra språk än svenska, och att 

de som är intresserade av att läsa på sitt modersmål därför söker sig till stadsbiblioteket. En 

annan iakttagelse var att åtminstone en informant läste tidningar på annat språk än svenska via 

internet, trots att han i enkäten uppgav att han inte läste tidningar på modersmålet på 

biblioteket.  

 

Det är två män och en kvinna som uppger att utbudet av tidningarna är bra eller ganska bra. 

En man och två kvinnor uppger att utbudet av tidningar är dåligt. En annan förklaring till 

resultatet kan vara informanternas åsikter om vad som är viktigast på biblioteket, tidningar 

eller något annat. 16 av informanterna svarade att böcker är det viktigaste på biblioteken. 

Ingen informant ansåg att tidningar enskilt var det viktigaste på biblioteket, 3 av 

informanterna vägrade dock att välja och uppgav att både tidningar och böcker är lika viktiga. 

En informant uttryckte att ”de hör ihop och det går inte att bestämma vad som är de 

viktigaste”. Det var elva kvinnor och fem män som angav böcker som det viktigaste på 

biblioteket. De tre informanter som uppgav att tidningar och böcker hör ihop var samtliga 

män, och hade universitetsutbildning.                    
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Inköpsförslag 
Tabell  18. Inköpsförslag och språkgrupstillhörighet. 

 Inget behov Vet ej hur man gör  Total 

Arabiska 4 - 4 

Afrikanska 1 2 3 

Asiatiska - 3 3 

Europeiska 1 2 3 

Total 6 7 13 

 

Totalt fem av informanterna angav att de någon gång föreslagit inköp till biblioteket. Av de 

som svarat nej, så svarade sex av dessa informanter att de inte haft behov av det (se tabell 18). 

Sju av informanterna angav att orsaken till detta var att de inte visste hur man då skulle göra. 

Två av informanterna valde att inte besvara frågan om varför de inte har föreslagit inköp. När 

det gäller den arabiska gruppen så angav fyra personer att de inte haft behov, och ingen att 

man inte visste hur man skulle göra. I den asiatiska gruppen uppgav de tre personer som 

besvarade frågan att orsaken var att man inte visste hur man skulle göra.              

 

Helhetsbetyg för bibliotekets service 
Tabell  19. Helhetsbedömning och språkgruppstillhörighet. 

 Bra Ganska bra Dålig Vet ej Total 

Arabiska 4 3 - - 7 

Afrikanska  2 2 - 1 5 

Asiatiska 4 - - - 4 

Europeiska 4 - - - 4 

Total 14 5 - - 20 

 

Totalt 14 av informanterna anser att servicen på Ålidhemsbiblioteket är bra (se tabell 19). 

Flera av informanterna efterfrågade kategorin jättebra på denna fråga. Fem informanter tycker 

att servicen är ganska bra. Ingen informant anser att servicen är dålig. En elev svarade vet ej, 

orsaken var att personen ansåg att servicen var beroende på vilken person bland personalen 

man frågade. På denna fråga berättade också flera av informanterna att personalen alltid var 

villiga att försöka hjälpa till när man hade frågor. För denna fråga finns inga tydliga köns- 

eller utbildningsmönster, informanterna verkar genomgående vara mycket nöjda med 

bibliotekets service. 
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Sammanfattning: Vad anser Informanterna om bibliotekets service  
När det gäller skönlitteratur anser tolv informanter att bibliotekets utbud av skönlitteratur är 

bra eller ganska bra. Fem informanter har besvarat enkäten med vet ej. När det gäller 

tidningar så anser bara tre informanter att utbudet är bra eller ganska bra. Tretton informanter 

har besvarat detta med vet ej.  Fem av informanterna har någon gång föreslagit inköp till 

biblioteket. Alternativen vet ej hur man gör respektive och inget behov är jämt delade bland 

de övriga informanterna. Nitton av informanterna anser att bibliotekets service är bra eller 

ganska bra, ingen av informanterna anser att servicen är dålig. För övriga kommentarer från 

informanterna, se bilaga D. 
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Slutsatser/Diskussion 

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka i målgruppen som använder biblioteket 

samt deras upplevelser av biblioteket. De tjugo informanterna i undersökningen talar elva 

olika språk och kommer från fjorton olika länder. Det vanligaste språket bland informanterna 

i undersökningen är arabiska. Språken delades in i fyra olika grupper baserat på språkens 

geografiska ursprung. Denna indelning, samt kön och utbildningsnivå har varit grunden för 

presentationen och analysen av utvärderingens material. Det är en jämn köns-, och 

åldersfördelning i undersökningen. Den enda glappet vad gäller besökargruppens 

åldersfördelning visar att biblioteket bara har ett fåtal besökare mellan 20 och 30 år. Detta är 

framför allt förvånande med tanke på att Ålidhem har en relativt ung befolkning och många 

utbytesstudenter. Varför denna grupp inte besöker Ålidhemsbiblioteket kan bero på flera olika 

orsaker; dels att de inte känner till biblioteket, men också på grund av att stadsbibliotekets 

utbud är mer omfattande och därför attraktivare för denna målgrupp – inte minst givet 

stadsbibliotekets relativa närhet. 

 

För att med säkerhet besvara denna fråga skulle man behöva nå ut med undersökningen även 

till icke-användarna i området. Utbildningsnivån bland informanterna är hög; tio informanter 

har universitetsutbildning, två har gymnasieutbildning och sex stycken har 

grundskoleutbildning. Av de sex med grundskoleutbildning är fem för närvarande 

högstadieelever. Att det är en sådan hög andel med högstadieelever är naturligt med tanke på 

att det är ett integrerat bibliotek. Andelen högstadieelever skulle ha kunnat vara högre om jag 

även hade tillfrågat de ungdomar som kom till biblioteket i samband med skolarbete. 

 

Fyra av informanterna är födda i Sverige medan sex av informanterna har varit i Sverige upp 

till sex år. Resterande tio informanter har varit längre än sex år i Sverige. 

Majoriteten av informanterna är mycket nöjda med biblioteket när det gäller 

litteraturförsörjning och allmän service. Tidningsläsandet får sämre betyg i undersökningen, 

men undersökningen visar också att informanterna anser att tidningar har mindre betydelse än 

böcker. En möjlig förklaring till detta är att det numera finns många tidningar att tillgå i via 

webben, och att man därför hemifrån kan läsa dessa tidningar. 
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Min bedömning är att biblioteket tillgodoser målgruppens behov då informanterna är nöjda 

med servicen. Men att det finns utrymme för förbättringar, framför allt när det gäller 

informationen till målgruppen. En sak som skulle kunna förändras är informationen om 

möjligheterna att få tag på böcker som inte finns på biblioteket, till exempel genom en 

informationsfolder eller något liknande. 

Att så många uppger att de fått informationen om biblioteket av någon annan, och i de flesta 

av dessa fall via vänner, kan visa på att informationen om biblioteket inte når ut till alla. 

Ålidhem har en rörlig befolkning. En informationskanal som biblioteket skulle utnyttja kunna 

är de inglasade anslagstavlorna på Ålidhems centrum, i nära anslutning till biblioteket. Om 

man har som mål att nå utbytesstudenterna så kunde man därutöver försöka rikta information 

till dessa i samband med terminsstarter. 

En annan resurs är ”fråga biblioteket”-tjänsten som finns tillgänglig på flera olika språk, det 

skulle vara bra om den var inlagd som länk från datorerna i biblioteket. 

Som den tidigare forskningen pekat på är kundnöjdheten även på Ålidhemsbiblioteketet 

väldigt hög bland målgruppen. Då den tidigare forskningen är utförd på större bibliotek tycker 

jag att det är mycket intressant att även ett litet filialbibliotek kan ge en bra grundläggande 

service när det gäller material på andra språk än svenska.  

Som komplettering till denna, och tidigare forskning, hade det varit mycket intressant att 

genomföra en studie som fångade upp även icke-användarnas syn på bibliotekets service vad 

gäller litteraturförsörjning på andra språk än svenska. 
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Bilaga A 

Enkätundersökning 
Modersmål 

………………………………………………………………………. 

Hemland 

………………………………………………………………………. 

Kön :  

Man Kvinna  

Ålder 

………………………………………………………………………. 

Sysselsättning/ vad arbetar du med 

………………………………………………………………………. 

Utbildning 

………………………………………………………………………. 

Hur länge har du bott i Sverige / är du född i Sverige 

………………………………………………………………………. 

Hur ofta besöker du Ålidhemsbiblioteket 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Några gånger om året  

 Mer sällan 

Besöker du något annat bibliotek i Umeå (vilket/vilka) 

………………………………………………………………………. 

 

Varför besöker du Ålidhemsbiblioteket? 

Låna böcker på ditt modersmål 

åna böcker på svenska 

äsa tidningar/tidskrifter från ditt hemland/ ditt språk 

äsa tidningar/tidskrifter på svenska 

öka information 

nvända datorerna 

räffa vänner 

Annat(vad) ……………………………………………………………………………… 

Om du inte lånar böcker på Ålidhemsbiblioteket, vad beror det på? 

Lånar på andra bibliotek, vilket….. 

Har inte tid 

Dåligt urval 

Inte intreserad 

Köper egna böcker 
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Till vem lånar du böcker 

mig själv 

 mina barn 

någon annan…………………………………………………………………………. 

Vad brukar du låna på ditt språk 

Skönlitteratur 

Facklitteratur/ handböcker 

Barnlitteratur 

 

Vad brukar du låna på svenska 

Skönlitteratur 

Facklitteratur/ handböcker 

Barnlitteratur 

Vad tycker du om utbudet av skönliteratur på ditt språk 

Bra 

Ganska bra 

Dåligt  

Vet ej 

Vad tycker du om urvalet av dagstidningar på ditt språk 

Bra 

Ganska bra 

Dåligt  

Vet ej 

Vad tycker du om urvalet om tidskrifter på ditt språk 

Bra 

Ganska bra 

Dåligt  

Vet ej 

Vad är viktigast på ett bibliotek? 

Tidningar/tidskrifter 

Böcker 

Annat 
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Har du någon gång föreslagit inköp till biblioteket 

Ja 

Nej 

Om Nej varför inte 

Inget behov 

vet inte hur man gör 

Har du fått någon information om biblioteket på ditt språk? 

Ja 

Nej 

Hur fick du information om Ålidhemsbiblioteket? 

Genom SFI 

Genom bekanta 

Annat 

Vad tycker du generellt om servicen på Ålidhemsbiblioteket 

Bra 

Ganska bra 

Dåligt  

Vet ej 

Andra synpunkter……………………………………………………….. 

 

Tycker du att det är något som saknas på biblioteket 

………………………………………………………………………. 

 

Några andra synpunkter om biblioteket 

………………………………………………………………………. 
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Bilaga B 
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Bilaga C 
 LÄNS- OCH KOMMUNBIBLIOTEKENS ANSVAR 
ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE 2006  
SPRÅK  LÄN  
AC  
Albanska  
Amhariska  X  
Arabiska  X  
Bengali  

Bosniska  X  
Finska  X  
Grekiska  
Isländska  
Italienska  
Kinesiska  
Kroatiska  X  
Kurmanji  
Makedonska  
Persiska  X  
Polska  
Portugisiska  
Rumänska  
Ryska  X  
Serbiska  X  
Somali  
Sorani  
Spanska  X  
Thailändska  X  
Tigrinja  X  
Tjeckiska  
Turkiska  
Ungerska  
Vietnamesiska  

 

  



 

37 

 

 Bilaga D 
Övriga kommentarer  
En kvinna 30,Fler engelska böcker  

En äldre låntagare efterlyser ett tystare bibliotek  

En elev: Ett mysigt pluggrum för högstadieelever som är öppet lite senare på eftermiddagarna  

Man 30 arabiska, flera tekniska tidskrifter, och fler datorer  

Man 40 somaliska: tidskrifter på eget språk. Nyare fakta böcker  

Kvinna 50: Mer kinesisk litteratur 

 


