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Sammanfattning 

 

Syftet med utvärderingen var att ta reda på vad besökarna tyckte om tidningshallen på Umeå 

stadsbibliotek. Besökarna fick i en enkät svara på frågor om belysning, ljudnivå, möbler och 

utbud. De fick även svara på om de använde datorerna i tidningshallen och vilka 

dagstidningar de läst.  

     Resultatet visar att besökarna överlag är nöjda med tidningshallen. Mest nöjda är de med 

belysningen och utbudet av tidningar och minst nöjda med ljudnivån. Vid 

undersökningstillfället pågick byggnadsarbete på andra sidan gatan vilket i hög grad 

påverkade ljudnivån. Tidningshallens placering i biblioteksbyggnaden, lokalernas utformning 

och stengolv bidrar till att samtal och andra ljud lätt sprids i bibliotekets hela entréhall där 

även tidningshallen är placerad.  

     Då inget alternativ finns för tidningshallens placering och Umeå stadsbibliotek under 2014 

kommer att flytta till nya lokaler är de enda rekommendationerna att ljudabsorberande 

material bör användas i den nya tidningshallen och att visningar av funktionerna i Press 

Display bör erbjudas.     
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1.  Inledning 

1.1 Historik 

Redan 1936 fanns en biblioteksstyrelse i Umeå. I styrelsens protokoll fört vid sammanträde 

med styrelsen för Umeå stadsbibliotek 21 december 1936 står att läsa  

”Bibliotekarien fick i uppdrag att tillskriva de tidningar som biblioteket hållit under 1936, 

samt ytterligare Piteå-Tidningen och Norrländska Socialdemokraten med anhållan att erhålla 

dessa tidningar gratis mot erläggande av postbefordringsavgift.”
1
 

     Tyvärr finns ingen notering om vilka tidningar som fanns tidigare men denna notering 

bekräftar att dagstidningar fanns tillgängliga för biblioteksbesökarna. 

     22 januari 1937 beslöt biblioteksstyrelsen att prenumerera på ett antal tidningar
2
. Flera av 

dessa titlar ingår även i dagens bestånd. 

     1937 fick Umeå stad överta folkbildningsföreningen Minervas boksamling. I och med 

detta lades grunden till Umeå stadsbibliotek som då var inrymt i den byggnad som kallades 

”Smörasken”. Denna byggnad blev så småningom för liten och i en bilaga till 

biblioteksstyrelsens protokoll (den) 6 mars 1947 innehållande en plan över stadsbibliotekets 

lokalbehov noteras ett behov av ett tidningsrum med ca 20 läsplatser. Det dröjde dock innan 

behovet av större lokaler kunde tillgodoses och (den) 28 december 1948 kan man i 

biblioteksstyrelsens protokoll läsa ”Då tidningsrummet på grund av bibliotekets trångboddhet 

hädanefter måste användas för böcker, beslöt styrelsen att from [sic] 1/1 1949 upphöra med 

prenumeration på de dagliga tidningar, som icke äro nödvändiga i bibliotekets inre arbete (för 

recensioner mm).”
3
 

     28 augusti 1954 invigdes så de nya bibliotekslokalerna på Kungsgatan 80. Tyvärr finns 

inga noteringar i biblioteksstyrelsens protokoll om att prenumerationer på dagstidningar 

återupptas i och med att biblioteket flyttar till större lokaler men det kan antas att så sker. I 

den intervju jag utförde med två av vaktmästarna på Umeå stadsbibliotek berättade de att 

tidningshallen 1974 var placerad i direkt anslutning till bibliotekets entré. Utbudet av 

dagstidningar var då större än idag, främst när det gällde skandinaviska tidningar. Bland andra 

fanns en prenumeration på Morgonbladet från Island. Enligt Kristina Andersson, 

                                                 
1
 Umeå stads biblioteksstyrelses arkiv 1936-1967 

2
 Dagens Nyheter, Göteborgs- Handels- och Sjöfartstidning, Socialdemokraten, Stockholmstidningen, Svenska 

Dagbladet, Svenska Morgonbladet, Umebladet, Västerbottens folkblad, Västerbottens-Kuriren, Haparandabladet, 

Härnösands-Posten, Norra Västerbotten, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Nya Samhället, 

Piteå-Tidningen, Skellefteåbladet, Sundsvalls-Posten, Sundsvalls Tidning, Västernorrlands Allehanda, 

Örnsköldsviks Allehanda, Post- och inrikes tidningar 

och Reformatorn. 
3
 Umeå stads biblioteksstyrelses arkiv 1936-1967 
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bibliotekarie, som idag är ansvarig för tidningar och tidskrifter på Umeå stadsbibliotek, har 

beståndet minskat med cirka två tredjedelar från 80–talet till idag.  

    Vaktmästarna berättade att de trognaste besökarna under 70- och 80-talet var äldre män 

som kom tidigt på morgonen. Rökning var tillåten och jag har fått berättat att vissa besökare 

även hade kaffetermos med. Den dåvarande tidningshallen var större än dagens tidningshall 

och inredd med korgstolar och stora växter. Denna känsla av vinterträdgård togs med när 

biblioteket 1985 flyttade till sitt nuvarande läge vid Vasaplan och ljusgården i dagens 

biblioteksbyggnad var från 1985 fram till slutet av 90-talet även den inredd med korgmöbler 

och växter.  

     Numera ser biblioteksbesökarna inga rökande herrar med kaffetermos i tidningshallen. 

Istället varierar ålder, kön och etnicitet men stamgäster som kommer och läser tidningar varje 

dag finns fortfarande.  

 

 

1.2 Syfte och utvärderingsfrågor 

Tidningshallen är en väl besökt del av Umeå stadsbibliotek. Vaktmästarna placerar varje 

morgon alla dagstidningar i sina fack och hyllor, dörrarna låses upp 8.00 och besökare vistas 

där fram till biblioteket stänger 20.00.  

     Under åren 2004 – 2009 arbetade jag som biblioteksassistent på Umeå stadsbibliotek. 

Under mina arbetspass i receptionsdisken observerade jag att tidningshallen mycket sällan var 

helt tom men på grund av avståndet såg jag inte alltid vad besökarna sysslade med, något jag 

ibland undrade över.  De gånger jag i mitt arbete som biblioteksassistent gick ut i 

tidningshallen gällde det en saknad tidning, omstart av någon krånglande dator eller problem 

med kopieringsapparaten. Verksamheten i tidningshallen rullade på av sig själv, verkade det. 

Jag ville därför ta reda på mer om 

besökarna i tidningshallen, vilka de var, vad de gjorde under sitt besök och vad de tyckte om 

den.  

     Med detta som grund ville jag med min utvärdering få svar på; 

 

 Vem är besökaren - könstillhörighet, ålder, svensk, utländsk, stamgäst eller inte? 

 Vad gör besökaren - läser tidningar och i så fall vilka och/eller använder någon av 

datorerna och i så fall vilken? 

 Vad tycker besökaren – om lokalens inredning och utbudet av tidningar? 
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1.3 Utvärderingsobjektet 

Tidningshallen är en del av Umeå stadsbibliotek som ligger i Umeås centrum och är 

huvudbibliotek i Umeå. Där finns även Bokbussen och sex filialbibliotek
4
. Dagstidningar 

finns att läsa på tre av filialbiblioteken och i stadsbibliotekets tidningshall, som har det största 

utbudet.  

    Bibliotekarien med ansvar för tidningar och tidskrifter på Umeå stadsbibliotek berättade att 

Umeå kommuns bibliotek har en gemensam budget för inköp av tidningar och tidskrifter på 

ungefär 550 000 konor per år där den större delen går till tidskrifter. Det finns inga riktlinjer 

från kommunen när det gäller inköp och utbud av tidningar och tidskrifter utan biblioteket 

bestämmer utifrån budget I budgeten finns ingen fast fördelning mellan svenska och utländska 

tidningar utan biblioteken försöker se till att tidningar på de större språken finns i utbudet. För 

närvarande prenumererar Umeå stadsbibliotek på 61 dagstidningar varav 48 är på svenska. Av 

dessa kommer 15 från Norrlandslänen, 3 från Finland och 30 från övriga Sverige
5
. De 

resterande 13 dagstidningarna täcker några av de större språken i den övriga världen
6
. Det 

senaste numret sätts upp i tidningsställ i tidningshallen och de äldre sorteras in i hyllor efter 

väggarna där de sparas i 14 dagar. De lokala tidningarna Västerbottens-Kuriren och 

Västerbottens Folkblad sparas i pärmar och finns tillgängliga i tidningshallen i 6 månader (Se 

foton i bilaga 1). Länsbiblioteket i Västerbotten har skapat en databas, TidBib, där beståndet 

av tidningar och tidskrifter registreras
7
. I databasen finns information om vilka tidningar och 

tidskrifter som finns på varje bibliotek i Västerbotten, när tidningen började ges ut och om hur 

länge den sparas.  

     Tidningshallen i Umeå stadsbibliotek är placerad i anslutning till bibliotekets entré.  

Måndag till fredag öppnar den 8.00 och har öppet fram till att biblioteket stänger 20.00. 

Lördag och söndag öppnar den samtidigt som biblioteket. 

     Där finns 20 sittplatser för tidningsläsning, 4 läsplatser vid bord, 3 platser vid datorer som 

tillhandahåller webbtidningar genom Press Display och ytterligare 4 datorplatser varav 2 med 

tillgång till internet. Det finns två tidningsställ för de senast utgivna tidningarna och väggfasta 

hyllor för de tidningar som sparas i lösnummer och i pärmar (se foton i bilaga 1). 

Tidningsställen, sittplatserna och borden är flyttbara då det ibland anordnas arrangemang i 

tidningshallen, såsom föreläsningar och uppträdanden. Varje höst anordnar biblioteket en 

tidnings- och tidskriftsdag för att uppmärksamma tidningar och tidskrifter, främst lokala 

                                                 
4
 http://www.minabibliotek.se/biblioteken 

5
 http://www.vll.se/tidbib1/search5.asp 

6
Engelska, spanska, kroatiska, franska, nypersiska, amhariska, ryska, arabiska, tyska, tigrinja och finska. 

7
 http://www.vll.se/tidbib1/default5.asp 
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utgåvor och produktioner. Representanter för Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad 

och tidskrifter med bas i Umeå finns då på plats och besökarna erbjuds föreläsningar och 

möjlighet att köpa gamla och nya tidskrifter.  

     Det är vaktmästarna på Umeå stadsbibliotek som placerar ut dagstidningarna i 

tidningsställen på morgonen innan tidningshallen öppnar. Biblioteksassistenterna som öppnar 

biblioteket sätter in Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad från föregående dag i 

sina respektive pärmar. Det är även biblioteksassistenterna som sorterar övriga tidningar i 

hyllorna. Bibliotekarien med tidningar och tidskrifter som sitt ansvarsområde, berättade i en 

intervju att endast de lokala dagstidningarna och Dagens Nyheter, som trycks i Umeå, 

levereras på utgivningsdagen, övriga dagstidningar levereras med posten, de svenska dagen 

efter utgivning och de utländska efter 2 – 7 dagar.  
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2. Tidigare forskning 

Det som publicerats i ämnet tidningar de senaste åren handlar om hur bibliotekens 

tidningssamlingar bäst ska bevaras för framtiden. Det är troligt att många bibliotek har utfört 

undersökningar liknande denna men att de inte har publicerats utan använts i biblioteket för 

att påverka förbättringar eller förändringar av tidningsutbud, möblemang och lokaler. De 

kundundersökningar som utförts och publicerats handlar om biblioteket som helhet och där 

slås ofta tidningar och tidskrifter ihop till en enhet och anges som ett svarsalternativ på frågan 

vad besökaren gjort på biblioteket under besöket.  

     Att tryckta dagstidningar känner av konkurrensen av nya medier och nya sätt att ta del av 

nyheter görs tydligt i uppsatsen Lokaltidningen, fångad av nätet? – En kvantitativ studie om 

svenska lokaltidningar och konkurrensen från ny media
8
. Där skriver Karl Jacobsson och 

Christoffer Olsson att ”Lokaltidningen har varit dödsdömd flera gånger då ett nytt media har 

introducerats men, som vi vet överlevt. Skillnaden denna gång är att alternativet är gratis.” I 

artikeln Fortsatt förebild, säger Olof Sundin ” Det är rimligt att tro att nya böcker, tidningar 

och tidskrifter inom en inte alltför avlägsen framtid till sin största del enbart existerar 

digitalt…”
9
 I sin bok Double Fold [Libraries and the Assault on Paper] 

10
 varnar dock 

Nicholson Baker biblioteken för bevarandet av tidningar på mikrofilm och digitalt. Han menar 

att dessa sätt att bevara tryck omöjligt kan ersätta kvalitén hos originalen och att de därför bör 

bevaras. Tekniken utvecklas ständigt, både när det gäller bevarandet av äldre upplagor och 

tillgängligheten till dagstidningar i databaser. Tidningar är dock fortfarande en mycket viktig 

del av bibliotekens utbud. Kungliga biblioteket har av regeringen utsetts att ansvara för 

Sveriges officiella biblioteksstatistik
11

 och den statistiska undersökningen Folkbibliotek 2011 

visar att det under 2011 på alla Sveriges bibliotek fanns 6843 svenska och 1388 utländska 

prenumerationer på tidningar och i Västerbotten 276 svenska och 24 utländska. 

     2003 gjorde Umeå stadsbibliotek en enkätundersökning i syfte att skaffa ett underlag om 

användandet av tidningshallen och om vilka tidningar som lästes
12

. Enkäten delades ut i 

tidningshallen och lades även ut på webben och bestod av frågor om åldersgrupp, kön, vilka 

tidningar som läst och om användningen av tidningsdatorerna. När jag jämför resultaten ser 

jag att inga större förändringar skett. Ålders – och könsfördelning och vilka tidningar som läst 

ser i stort sett likadan ut som vid min undersökning. Den största skillnaden finns när det gäller 

                                                 
8
 Jacobsson, Karl och Olsson, Christoffer. Lokaltidningen, fångad av nätet? – En kvantitativ studie om svenska 

lokaltidningar och konkurrensen från ny media. 
9
 Sundin, Olof, Fortsatt förebild. Sydsvenskan 2012-09-03 

10
 Baker, Nicholson. Double  Fold [Libraries and the Assault on Paper] 2001 

11
 Folkbibliotek 2011  

12
 Dagstidningar på Umeå stadsbibliotek – resultat av enkätundersökning våren 2003 
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användningen av tidningsdatorerna. Undersökningen 2003 visar att endast 6,5 % av besökarna 

läste någon tidning i dator. Denna siffra har i min undersökning ökat till 29 %. Dock fanns 

2003 endast ett tjugotal länkar till tidningar i hela världen medan det idag finns över 2000.  

     Biblioteken i Umeå kommun gör med jämna mellanrum en kundundersökning där 

besökaren får besvara frågor om sina aktiviteter under ett biblioteksbesök och 2011 visade 

resultatet att 13,2 % besökte Umeå stadsbibliotek för att läsa dagstidningar
13

. Umeå kommun 

genomför även regelbundet en undersökning som heter Umeåopinionen där 500 slumpvist 

utvalda umeåbor får svara på frågor i en telefonintervju. Undersökningen utförd hösten 2010 

års visade att 38 % hade läst tidningar eller tidskrifter på biblioteket under det gånga året
14

. 

Av dem var 46 % män och 41 % var 65 år och äldre. 

     I sin artikel Factors affecting newspaper choice
15

 skriver Gerald Wilkinson att 

tidningsläsare kan delas in i två grupper, den största gruppen som läser dagstidningen för 

nyheterna och en mindre grupp som ser tidningsläsandet som en avkoppling. Det går dock 

inte att dra någon skarp gräns mellan de två grupperna då en tidning kan innehålla både 

nyheter och avkopplande läsning. Han räknar även upp flera faktorer som har betydelse vid 

val av tidning, som tillgång och intresse för innehållet. Andra faktorer som har stor betydelse 

är familjetradition vilken ofta är baserad på politisk ståndpunkt. Stor betydelse har även vana, 

på det sätt att en lojalitet skapas till en viss tidning. Resultatet av min undersökning visar att 

40 % av respondenterna besökte tidningshallen flera dagar i veckan eller oftare. Detta visar att 

vid sidan av val av tidning, blir även besöket av tidningshallen en vana.  

     Tanken att tidningar ska kunna läsas på bibliotek är inget modernt påfund. Nan Dahlkild 

berättar i sin artikel The Emergence and Challenge of the Modern Library Building: Ideal 

Types, Model Libraries, and Guidelines, from the Enlightenment to the Experience Economy
16

 

om Andrew Carnegie. Han var en skotskfödd amerikansk affärsman som mellan 1883 och 

1919 grundade 2509 allmänna bibliotek i engelskspråkiga delar av världen. Ett läsrum avsett 

för tystnad, koncentration, upplysning och reflektion skulle finnas i varje bibliotek och 

tidningsläsning kunde tillåtas där om det inte fanns något särskilt rum för detta syfte. Om 

tidningsrum fanns i biblioteksbyggnaden var de ofta ett slags värmestugor där besökarna 

kunde läsa tidningar i social samvaro. Tidningar hade nämligen inte lika hög status som den 

                                                 
13

http://www.umea.se 
14

http://www.umea.se 
15

 Wilkinson, Gerald Factors affecting newspaper choice European Journal of Marketing, 6, (1972)  

 No 2, s.107 – 116 
16

 Dahlkild, Nan The Emergence and Challenge of the Modern Library Building: Ideal Types, Model Libraries, 

and Guidelines, from the Enlightenment to the Experience Economy, Library Trends  60, (2011) No 1 s.11-42  
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övriga litteraturen på biblioteket och tidningsläsning ansågs störa lugnet och koncentrationen i 

läsrummen. Ofta förvarades tidningarna i höga ställ utan anslutande sittplatser. Hon nämner 

även F.J. Burgoyne, en av pionjärerna inom biblioteksdesign som 1897 i en handbok ger 

förslag på olika slags hållare för tidningar och tidskrifter. I början på 1900-talet början tanken 

på biblioteket som en plats för upplysning och tyst reflektion förändras. Dahlkild berättar om 

den danske bibliotekarien Vilhelm Grundtvig som i sin broschyr om biblioteksdesign betonar 

att biblioteket gärna kan utsmyckas med bilder och blommor för ett hemtrevligt intryck och 

att det ska ge möjlighet till underhållning och avslappning efter dagen arbete. Biblioteket var 

inte längre en plats där tidningsläsning ansåg högljutt och störande.  
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3. Metod 

3.1 Typ av utvärdering 

Utvärdering är huvudsakligen kvantitativ men jag ville även inkludera en kvalitativ del. När 

Carol H Weiss i sin bok Evaluation – Methods for studying programs and policies talar om 

skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier säger hon att kvantitativa utvärderingar 

använder siffror och kvalitativa utvärderingar använder ord
17

. Därför lade jag i slutet av 

enkäten till möjligheten för de svarande att med egna ord utrycka åsikter om tidningshallen. 

Karlsson skiljer i sin bok Utvärdering mer än metod på formativ och summativ utvärdering. 

Den formativa utvärderingens syfte är att förbättra en pågående verksamhet medan den 

summativa ska visa om en viss insats har givit det förväntade resultatet. Tidningshallen 

verksamhet är i hög grad pågående men Umeå stadsbibliotek har på grund av en förestående 

flytt idag inga planer på att göra några förändringar och jag vill därför påstå att min 

utvärdering är mer summativ. 

 

3.2 Datainsamling 

Arbetet med denna utvärdering började hösten 2011. Jag konstruerade en enkät med sju enkla 

frågor om kön, åldersgrupp, respondentens födelseland och vilken eller vilka tidningar som 

lästs. Jag lade till en kort bedömningsskala för belysning, möbler, ljudnivå och utbud (se 

enkät i bilaga 2). Sex av frågorna var slutna, något som Bryman säger underlättar för 

respondenterna
18

 och därigenom kan bidra till ett högre antal svarande, vilket jag hoppades 

på. Frågan om vilka dagstidningar som lästs lämnade jag dock öppen då en lista på de 

tillgängliga dagstidningarna hade blivit mycket utrymmeskrävande och oöverskådlig. Jag 

lämnade även utrymme för respondenterna att kommentera sina omdömen i 

bedömningsskalan och utrymme för kommentarer och förslag om användningen och 

utformningen av tidningshallen. Jag bedömde att det var viktigt att enkäten blev kort och 

enkel då jag ville ha ett så brett urval svarande som möjligt. För att kunna dela ut den till 

besökare som inte talar svenska översatte jag den även till engelska (se enkät i bilaga 3). 

     Bryman räknar upp fördelar och nackdelar med enkäter jämfört med intervjuer
19

. Till 

fördelarna med enkäter hör en lägre kostnad, en snabbare administration och objektivitet då 

frågeställaren har liten möjlighet till personlig påverkan i en enkät. Till nackdelarna hör 

                                                 
17

 Weiss, Carol H. Evaluation s.82 
18

 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder s.228 
19

 Byman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder s.228 
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bristen på personlig kontakt, då man förlorar möjligheten att hjälpa till, att ställa 

uppföljningsfrågor och att samla in tilläggsinformation. En del av denna nackdel hoppades jag 

kompensera genom utrymmet i enkäterna för egna åsikter och kommentarer. Jag såg även till 

att finnas till hands vid de tillfällen jag delade ut enkäter för att svara på eventuella frågor. De 

frågor jag fick var exempelvis; ”Jag är här så sällan, ska jag fylla i ändå?” och ”Jag väntar 

bara på bussen, vill du att jag ska svara ändå?” Då jag ville fånga alla besökarna i 

tidningshallen, oavsett ärende, svarade jag att om de ville svara på enkäten ändå var jag glad 

att ta emot den. 

     Jag besökte tidningshallen vid tre olika tillfällen; en torsdag kl. 08.30 – 12-00, en lördag 

kl. 12.00 – 15.00 och en tisdag kl. 16.30 – 19.00. Jag ville med detta få min enkät besvarad en 

förmiddag, en eftermiddag och under en helg för att se eventuella skillnader. Under de tre 

passen blev samtliga som befann sig i tidningshallen tillfrågade om de ville fylla i min enkät, 

vilket glädjande nog de allra flesta gjorde. Bortfall var vid varje tillfälle endast en eller två 

personer. Totalt svarade 55 personer på min enkät.  

      Urvalet bestod alltså av de personer som befann sig i tidningshallen vid de tillfällen jag 

valde, oavsett kön, nationalitet och ålder. Då besökarna i tidningshallen med få undantag 

består av vuxna föll sig åldersindelningen i min enkät naturlig och jag ville fånga in besökarna 

från 20 år och uppåt. Det kan dock vara svårt att avgöra om person är 18 eller 21 och jag lade 

därför till en åldersgrupp för personer under 20 år men det är högst osannolikt att någon 

svarande var under 15 år. 

 

3.3 Bearbetning av data 

     Med de primärdata
20

, det vill säga data som samlas in för första gången till skillnad från 

redan befintlig data, jag fick fram i mina enkäter skapade jag datamatriser i Excel 2010. Jag 

valde att inte koda svaren då antalet svarande, 55 stycken, utgjorde en mängd som var 

överskådlig utan kodning. Jag skapade en kolumn för varje fråga och en rad för varje 

svarande och förde in de individuella svaren efter varje utfört pass i tidningshallen. Jag 

summerade därefter de tre passen till en gemensam datamatris. Med den som grund kunde jag 

sedan utföra både univariata och bivariata analyser som redovisas i form av diagram skapade 

med hjälp av pivottabeller. Univariata analyser innebär att en vairabel i taget analyseras 

medan bivariata analyser visar hur två variabler relaterar till eller påverkar varandra
21

. 

                                                 
20

 Dahmström, Karin Från datainsamling till rapport s.83 
21

 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder .s 322 
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Resultatet ska visa om det finns bevis för att eller tecken på att variationen i den ena variabeln 

sammanfaller med variationen i den andra variabeln. 

      

3.4 Intervjuer  

     Jag utförde även intervjuer med den bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek som ansvarar för 

inköp och bestånd av tidningar och tidskrifter, och två av vaktmästarna på Umeå 

stadsbibliotek. Ansvarig bibliotekarie har arbetat på bibliotek i Umeå sedan 1980 och 

specifikt på stadsbiblioteket sedan 1997. Förutom ansvaret för tidningar och tidskrifter har 

bibliotekarien pass i informationsdisken, leder en bokcirkel i skönlitteratur och delar ansvar 

med en annan bibliotekarie för riksdagshörnan och kommunhörnan. Bibliotekarien berättade 

hur det fungerar med dagstidningar på Umeå stadsbibliotek, både i tryckt form och i Press 

Display.  

     De intervjuade vaktmästarna har båda arbetat länge på Umeå stadsbibliotek, en av dem 

sedan 1974 och den andre sedan 1980, och de berättade om hur de arbetat med 

dagstidningarna genom åren, både i biblioteket på Kungsgatan 80 och i det nuvarande 

stadsbiblioteket. De tar emot alla leveranser som kommer till stadsbiblioteket vilket 

inkluderar dagstidningarna. Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad och Dagens 

Nyheter som trycks i Umeå levereras med tidningsbud på morgonen, övriga dagstidningar 

kommer med post. De packas upp och placeras i respektive fack av vaktmästarna innan 

tidningshallen öppnar.  

    Med bibliotekarien genomförde jag en semistrukturerad intervju med en intervjuguide 

medan intervjun med vaktmästarna var mer ostrukturerad då de fick berätta fritt om sina 

erfarenheter
22

. Bryman säger att intervjuer i kvantitativa undersökningar mer speglar 

forskarens intresse än respondentens åsikter och ståndpunkter. De tillåter inte utsvävande svar 

och liknar mer en enkät i intervjuform. Trots att min undersökning till största delen var 

kvantitativ hade de intervjuer jag genomförde ett kvalitativt format. Då jag ville ha detaljerade 

svar och möjlighet att ställa följdfrågor tillät jag avvikelser från intervjuguiden (se 

intervjuguide i bilaga 4)
23

. Jag spelade in intervjuerna och transkriberade därefter intervjun 

med bibliotekarien i sin helhet. Intervjun med vaktmästarna lyssnade jag igenom och 

transkriberade enbart det som var av intresse för utvärderingen. 

                                                 
22

 Ibid. s 415 
23

 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder s. 413 
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4. Resultat och analys 

4.1 Besöksfrekvens i relation till kön och åldersgrupp. 

Utifrån min datamatris skapade jag en pivottabell som visar besöksfrekvensen i tidningshallen 

i relation till kön och åldersgrupp och vars resultat jag redovisar i diagram. Enkätsvaren 

visade att majoriteten av respondenterna besökte tidningshallen antingen flera dagar i veckan 

eller mer sällan än en gång i månaden (se diagram 1).  

23 av 55 svarande angav att de besökte tidningshallen flera dagar i veckan eller oftare. Utifrån 

egna observationer under min tid som biblioteksassistent åren 2004 – 2009 bestod flertalet av 

dessa 23 av stamkunder som besökte tidningshallen varje dag för att läsa samma tidning eller 

tidningar. Det blev även tydligt att övervägande delen av besökarna tillhörde åldersgruppen 

61-75 år. Av de kvinnliga respondenterna var det 57 % som tillhörde denna åldersgrupp. 

Detta utgjorde även den största skillnaden mellan könen när det gäller respondenternas 

åldersindelning. När båda könen slogs ihop utgjorde den åldersgruppen 40 % av det totala 

antalet respondenter medan den minsta gruppen bestod av besökare 20 år eller yngre. Av det 

totala antalet respondenter utgjordes männen av 58 % och kvinnorna av resterande 42 % (se 

diagram 2). 

     Som jag nämnde tidigare delade jag ut mina enkäter vid tre tillfällen; ett på förmiddagen 

på en torsdag, ett vid lunchtid och tidig eftermiddag på en lördag och det tredje vid 

middagstid och tidig kväll på en tisdag. Jag ville genom detta se om det fanns några skillnader 

mellan demografin hos respondenterna beroende på tidpunkt och veckodag. De diagram som 

redovisar detta finns inte med i utvärderingen då jag anser att dessa tabeller tar för stor plats. 

Torsdag förmiddag hade lägst antal besökare med 14 besvarade enkäter medan lördag och 

tisdag var likvärdiga med 20 respektive 21 svarande. Torsdag och lördag tillhörde de flesta av 

respondenterna åldersgruppen 61 -75 år. Tisdag kväll skiljde sig från detta mönster genom att 

där var åldersgruppen 41-60 år störst, gruppen 21-40 år näst störst och gruppen 61-75 år 

endast är den tredje största. Den tolkning jag gjorde av detta resultat var att åldersgruppen 61 

– 75 år med stor sannolikhet var pensionärer eller av andra orsaker inte arbetade och därför 

hade större möjligheter att besöka tidningshallen under dagtid jämfört med andra 

åldersgrupper. En annan förklaring kunde ha samband med bibliotekets och därmed 

tidningshallens läge i anslutning till Vasaplan och lokal-, region- och flygbussarna. Vid 

middagstid och tidig kväll var många på väg hem från arbetet eller på väg till och från 

eventuella aktiviteter och passade då på att besöka tidningshallen i väntan på bussen. I slutet 
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av min enkät fanns utrymme för de svarande att lämna egna kommentarer och jag kunde 

koppla några av dessa kommentarer till denna tolkning;  

                               

                              Väntar på ett flyg, så jag får tiden att gå… 

                                    Det är skönt att kunna gå in och vila bena(sic) till det att bussen kommer… 

 

Diagram 1: Besöksfrekvens i relation till åldersgrupp 

 
                      

                      1 = Flera dagar i veckan eller oftare 

                      2 = En gång i veckan 

                      3 = Flera gånger i månaden eller oftare 

                      4 = En gång i månaden 

                      5 = Mer sällan 

 

 

Diagram 2: Åldersgrupper i procent 
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4.2 Besökarnas antal i relation till kön, ålder och födelseland 

I min enkät ställde jag frågan om respondenten var född i Sverige eller i ett annat land. Jag har 

i flera fall mött en föreställning om att tidningshallen är en mötesplats för utlandsfödda som 

samlas för att umgås och läsa tidningar hemifrån och jag ville ta reda på om detta stämde. 

Resultatet visar att det inte stämmer. Av 55 respondenter var endast 9 födda i annat land än 

Sverige, vilket utgör 16 %. Tre av dessa använde den engelskspråkiga enkäten, de övriga 

svarade på svenska. Av dessa 9 besökte 44 % tidningshallen flera gånger i veckan, 22 % 

besökte den mer sällan och de övriga besökte tidningshallen en gång i veckan till en gång i 

månaden (se diagram 3). Bland de utlandsfödda besökarna var åldersfördelningen en annan än 

bland de med svenskt ursprung. De flitigaste besökarna var i åldrarna 21 – 75 år med 

åldersgruppen 41 – 60 år som den största (se diagram 4). Bland kvinnorna fanns ingen 

besökare i åldersgruppen 61-75 år och bland männen var alla i åldrarna 21-75 år (se diagram 

5). Könsfördelningen liknade den bland de svenskfödda respondenterna med 56 % män och 

44 % kvinnor. Även tiden för besöken stämde med besöksmönstret hos det totala antalet 

respondenter med endast en utlandsfödd besökare på torsdag förmiddag och de övriga 8 jämt 

fördelade på lördagen och tisdag kväll. 

 

 

 

Diagram 3: Besöksfrekvens hos utlandsfödda besökare 

 

                      1 = Flera dagar i veckan eller oftare 

                      2 = En gång i veckan 

                      3 = Flera gånger i månaden eller oftare 

                      4 = En gång i månaden 

                      5 = Mer sällan 
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Diagram 4: Åldersgrupper i relation till födelseland

 

 

 

 

 

 

Diagram 5: Åldersgrupper i relation till kön hos utlandsfödda 
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4.3 Användning av datorerna i tidningshallen 

I tidningshallen fanns totalt 7 datorer tillgängliga för besökarna, 2 med tillgång till Internet 

och de övriga med tillgång till tidningsdatabaser. Den största databasen för tidningar på 

biblioteket är Press Display som innehåller mer än 2200 tidningar på över 50 språk från 

Sverige och mer än 90 andra länder. Press Display går även att komma även hemifrån via 

Umeå stadsbibliotek webbsida minabibliotek.se. Bibliotekarien med ansvar för tidningar 

berättade under intervjun att tidningarna i Press Display är helt kompletta till skillnad från 

tidningarnas egen webbupplaga, de ser alltså ut precis som den tryckta tidningen. Det är 

Länsbiblioteket i Västerbotten som betalar licensen för Press Display men varken 

Länsbiblioteket eller Umeå kommuns bibliotek har något inflytande över beståndet i 

databasen. Det är tidningarna själva som bestämmer om de vill vara med i Press Display, 

vilket innebär att de tillhandahåller ett gratis exemplar i databasen. Ett exempel är 

Aftonbladet, som tidigare fanns att läsa i Press Display, för en tid sedan drog tillbaka sin 

upplaga där på grund av minskad försäljning. Press Display påverkar inköpen av tryckta 

dagstidningar, berättade bibliotekarien. Om en tidning finns att läsa i Press Display finns en 

risk att prenumerationen på den tryckta tidningen avslutas när biblioteken måste spara pengar. 

Även kultur och politik påverkar utbudet. I Press Display finns inga tidningar på persiska då 

den rådande regimen i Iran och Irak inte tillåter publicering i databasen.  

     I den sjätte och sjunde fråga i min enkät ville jag ha svar på i vilken utsträckning 

besökarna använde sig av de tillgängliga datorerna för att läsa tidningar eller exempelvis läsa 

sin e-post. Resultatet visade att 29 % av respondenterna hade använt sig av tidningsdatorerna 

och 31 % använt de två internetdatorena. De flesta som svarat ja på de båda frågorna fanns i 

de yngre åldersgrupperna och i den äldsta åldersgruppen, 76 år och äldre hade ingen använt 

någon dator i tidningshallen. Av de som läst tidningar på Internet var 19 % kvinnor och 37 % 

av männen hade använt internet-datorerna (se diagram 6 – 9). På frågan om tidningsdatorerna 

fanns ett svarsbortfall på 5 % och när det gällde internet-datorerna var bortfallet 7 %, totalt 4 

besökare. I tre av fallen hade respondenten inte vänt på papperet och besvarat baksidan av 

enkäten.  

     Vissa åsikter fanns om datorerna i tidningshallen; 

 

                              Tidningshallen borde avskiljas från datorerna. 

                                    Där hänger ofta ungdomar och pratar 

                                    Att läsa tidningar på dator känns omotiverat att göra här. 
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Diagram 6 och 7: Tidningsdatorerna i relation till ålder och kön. 

 

 

 

 

 

Diagram 8 och 9: Internet-datorerna i relation till ålder och kön 
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4.4 Åsikter om tidningshallen, dess inredning och utbud. 

I slutet av min enkät fick respondenterna fylla i en bedömningsskala där jag frågade efter 

deras åsikter om belysning, ljudnivå, möbler och utbudet av tidningar. De fick 5 

svarsalternativ att välja på; Mycket bra, Bra, Varken bra eller dåligt (neutral), Dåligt eller 

Mycket dåligt. Respondenterna var mest nöjda med belysningen och utbudet av tidningar och 

minst nöjda med ljudnivån. 80 % av besökarna gav belysning, ljudnivå, möbler och utbud av 

tidningar omdömet Mycket bra eller Bra. Omdömet Mycket dåligt gavs endast i två enkäter, 

ett gällande ljudnivån och det andra gällande utbudet av tidningar (se diagram 10). Under den 

period jag delade ut mina enkäter pågick byggnadsarbete på andra sidan gatan vilket till stor 

del påverkade respondenternas åsikter om ljudnivån. Jag arbetade under åren 2005 till 2009 

som biblioteksassistent på Umeå stadsbibliotek vilket innebar att jag bland annat arbetade i 

den bemannade disk som ligger närmast tidningshallen, receptionsdisken i bibliotekets entré. 

Det blev därför naturligt för de besökare i tidningshallen som hade frågor och åsikter att 

vända sig till oss. Även under den perioden gällde de flesta klagomålen ljudnivån i 

tidningshallen Biblioteket har två yttre entréer, en på var sida om byggnaden, och entréhallen 

närmast tidningshallen blir därför en genväg genom byggnaden på väg till och från bussarna 

på Vasaplan. Sittplatserna i entréhallen och de två internet-datorerna blir naturliga 

mötesplatser där människor samtalar med varandra eller i mobiltelefon vilket upplevs som 

störande av tidningsläsarna. Bibliotekets entréhall och även tidningshallen har ett marmorgolv 

som gör att ljud lätt sprids i lokalen. Möblerna fick övervägande betyget ”Bra” och ansågs 

tillräckligt många och tillräckligt bekväma för sitt syfte. Dock framfördes önskemål om några 

sköna fåtöljer. Utbudet av tidningar fick även det övervägande gott omdöme. De negativa 

kommentarerna gällde felplacerade och saknade tidningar. Det förekommer tyvärr att 

dagstidningar stjäls eller att de inte läggs tillbaka på sin plats efter läsning. I min enkät 

lämnade jag utrymme för respondenterna att kommentera sina åsikter om tidningshallens 

inredning och utbud 

      
                              Belysningen är mycket bra man kan läsa utan hinder 
                                    men ljudnivån är lite sämre 

 

                                    The lighting in the new (sic) room is okay. People can see what they read.  

                                    Sometimes the room is noisy. The furniture is okay and the newspapers  

                                    are sufficient enough and different also. 

 

                                    Ibland pratar folk oerhört högt i mobiltelefonen, vilket är mycket störande 

 

                                    Lite bekvämare stolar och en kaffeautomat skulle göra susen. 
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Diagram 10: Åsikter om tidningshallen 
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4.5 Lästa dagstidningar 

Jag frågade även efter vilka tidningar respondenterna läst. Totalt lästes 24 olika dagstidningar, 

17 av dem var svenska tidningar och av de övriga var en brittiska, en fransk, en spansk, två 

tyska, en peruansk och en finsk. De tre mest lästa var Västerbottens-Kuriren, Västerbottens 

Folkblad och Dagens Nyheter. Dessa tre tidningar lästes av 36 % av besökarna. Jag gjorde 

ingen skillnad mellan tryckta tidningar eller tidningar lästa i Press Display eller någon annan 

tidningsdatabas, men då exempelvis den peruanska tidningen inte fanns i någon tidningshylla 

tog jag för givet att den lästes vid en av tidningsdatorerna. Inte heller Expressen eller 

Aftonbladet fanns längre i tidningshallen men de fanns ändå med i listan på lästa tidningar. I 

ett av fallen hade besökaren egen tidning med sig. Då de flesta respondenterna var män blev 

antalet tidningar lästa av män naturligtvis större men de läste även fler tidningar under sitt 

besök och tillbringade troligen längre tid i tidningshallen. Den enda tidning som lästes av fler 

kvinnor än män var Norrbottens Kuriren (se diagram 11). När det gällde lästa tidningar i 

relation till ålder hade Dagens Nyheter de flesta läsarna i åldersgrupperna 61-75 år och 76 och 

äldre. Även Västerbottens Kuriren hade flest läsare i åldersgruppen 61–75 år och 

Västerbottens Folkblad lästes övervägande av besökare i åldrarna 41-60 år (se diagram 12). 

Respondenterna hade även en del åsikter och kommentarer om utbudet av tidningar, bland 

annat önskade flera att The Times skulle ersättas med The Guardian. 

 

                                Ofta saknas tidningarna i sina fack! 

 

                                     Utbudet av utländska tidningar borde vara större.  

                                     Dessa försvinner ofta dessutom. 

                         

                                     Det gäller för oss alla läsare att lägga/ställa tillbaka tidningarna på rätt ställe. 

  

                                     Bra att man samlar ex DN – SVD, veckan tidning, i efterhand. 

                                     Bra att man samlar tidningarna veckovis i långa bokhyllan. 
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Diagram 11: Lästa dagstidningar i relation till kön 
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Diagram 12: Lästa dagstidningar i relation till åldersgrupp 
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5. Slutsatser  

Min utvärdering visar tydligt att tidningshallen i Umeå stadsbibliotek är en omtyckt och 

välbesökt del av biblioteket. I sin artikel The Emergence and Challenge of the Modern 

Library Building: Ideal Types, Model Libraries, and Guidelines, from the Enlightenment to 

the Experience Economy berättar Nan Dahlkild om läkaren och bibliotekarien Gabriel Naudé 

som 1627 sade att ett bibliotek ska placeras med tillgång till ren luft och ljus och på lämpligt 

avstånd från störande gator och oförorenat av kärr och gödselstackar
24

. Tiderna har förändrats 

och idag bidrar närheten till gator och folkliv till tidningshallens popularitet. En av mina 

tidigare arbetskamrater utryckte det så här; ” Var i stan (sic) kan du annars vara från åtta på 

morgonen till åtta på kvällen utan att behöva köpa något.”  

     I min utvärdering ville jag ta reda på vilka besökarna är, hur ofta de besöker tidningshallen 

och vad de gör under sitt besök. De flesta besökarna är män, 58 %, de flesta besökarna är 61 

år eller äldre och 16 % av besökarna är födda i ett annat land än Sverige. Besökarna är 

övervägande nöjda med tidningshallen. 80 % av besökarna gav belysning, ljudnivå, möbler 

och utbud av tidningar omdömet Mycket bra eller Bra. Det som har fått mest negativa 

kommentarer och lägst omdöme är ljudnivån vilket inte är förvånande med tanke på 

tidningshallens placering i biblioteksbyggnaden och den mängd människor som passerar i 

närheten varje dag. 

     Utbudet av tidningar är fullt tillfredsställande och får bra betyg och de kommentarer jag 

har fått gäller att tidningar placerats fel i hyllorna av andra läsare eller helt försvunnit, 

möjligen på grund av stöld. Flera besökare önskade även att The Times byts ut mot The 

Guardian. Den största andelen av besökarna i tidningshallen är i 61 år eller äldre. Det är 

därför kanske inte förvånande att andelen besökare som använder sig av tidningsdatorerna och 

internet-datorerna är så låg som 29 och 31 % men flera av de tidningar som besökarna saknar 

i utbudet saknas av den anledningen att de finns att läsa i Press Display.  

     Trots den oro och de starka åsikter som funnits om Umeå stadsbiblioteks kommande flytt 

verkar ingen tvivla på att tidningshallen kommer att återuppstå i de nya bibliotekslokalerna. 

Jag är övertygad om det hade skrivits många kommentarer i det ämnet om det funnits någon 

rädsla för att tidningshallen ska försvinna. 
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5.1 Rekommendationer 

 Umeå stadsbibliotek under 2014 kommer att flytta till nya lokaler. Besökarna i dagens 

tidningshall var minst nöjda med ljudnivån. Endast 29 % av besökarna använde sig av 

tidningsdatorerna och de två internet-datorernas placering i tidningshallen upplevdes ibland 

som störande. De rekommendationer jag vill göra gäller därför ljudnivån och datorerna i 

tidningshallen. 

     När det gäller ljudnivån bör om möjligt ljudabsorberande material användas, främst på 

golvet och andra lite större plana ytor. Då användandet av tidningsdatorerna är så lågt 

rekommenderar jag visningar av och användarinformation om Press Display och om 

användning av utrustningen, exempelvis hur texten kan förstoras, främst för äldre användare i 

mindre grupper. Utrustningen bör även anpassas med mus och tangentbord som är lättare att 

hantera för personer med liten eller ingen datorvana. Internet-datorer och sittgrupper som kan 

locka till gruppbildningar och högljudda samtal bör inte placeras alltför nära tidningshallen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Foton av tidningshallen 
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Bilaga 2. Enkätundersökning 

 

 

Är du…? 

Kvinna ☐           

Man ☐                

 

 

Åldersgrupp? 

Under 20 ☐ 

20 – 40 ☐ 

40 – 60          ☐  

60 – 75 ☐ 

75+    ☐ 

 

 

Är du född i…? 

Sverige ☐   

Annat land ☐     

 

 

Hur ofta besöker du tidningshallen? 

Flera dagar i veckan eller oftare ☐ 

En gång i veckan  ☐ 

Flera gånger i månaden eller oftare ☐  

En gång i månaden               ☐ 

Mer sällan                            ☐ 

 

 

 

 

Vilken/vilka dagstidningar har du läst idag? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Frågorna fortsätter på baksidan 
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Brukar du använda datorerna i tidningshallen för att läsa tidningar på internet? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

 

 

Brukar du använda 10-minutersdatorerna för annat än att läsa tidningar? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

 

 

 

Vad tycker du om nedanstående saker i tidningshallen? 

 

 Belysningen Ljudnivån i 

tidningshallen 

Möblerna Utbudet 

av 

tidningar 

Mycket bra      

Bra      

Varken bra eller dåligt      

Dåligt      

Mycket dåligt      

  

Motivera gärna det du svarat i tabellen ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna gärna egna kommentarer och förslag om användning och utformning av 

tidningshallen. 
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Bilaga 3. Enkätundersökning, engelskspråkig version 

 

 
Are you…? 

Female ☐           

Male ☐                

 

 

Age group? 

Under 20 ☐ 

21 – 40 ☐ 

41 – 60          ☐  

61 – 75 ☐ 

76+    ☐ 

 

 

Are you born in…? 

Sweden           ☐   

Other country ☐     

 

 

How often do you visit the newspaper room? 

Several days a week or more often ☐ 

Once a week     ☐ 

Several times a month or more often       ☐  

Once a month                       ☐ 

More rarely                          ☐ 

 

 

 

Which newspaper/newspapers have you read today? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Please turn the page for more questions 
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Do you use the computers in the newspaper room to read newspapers online? 

Yes ☐ 

No ☐ 

 

 

Do you use the other computers in the newspaper room to go online? 

Yes ☐ 

No ☐ 

 

 

 

Please give your opinion of the following features of the newspaper room: 

 

 The lighting The noise level 

in the 

newspaper 

room 

The 

furniture 

Avaliable 

newspapers 

Excellent      

Good      

Neither good nor bad      

Room for improvement      

Unsatisfactory      

  

Please elaborate on your answers from the chart above. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feel free to leave your own comments and suggestions regarding the use and design of 

the newspaper room.  
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Bilaga 4: Intervjuguider 

Intervjuguide för intervju med bibliotekarie 

 Vad har du för bakgrund? (utbildning, arbete) 

 Vilka arbetsuppgifter har du? 

 Vilka är folkbibliotekens främsta uppgifter enligt dig? 

 Finns det någon allmän inköpspolicy för biblioteket? 

 Finns det övergripande riktlinjer från kommunen eller regionen som påverkar urvalet? 

 Hur stor är budgeten för inköp av dagstidningar? 

 Hur stor andel är det av den totala budgeten? 

 Hur stor andel av budgeten går till utländska dagstidningar? 

 Är utbudet av tryckta dagstidningar tillräckligt eller sätter ekonomin gränser? 

 Hur påverkas inköpen av tryckta dagstidningar av de elektroniska upplagorna? 

 Vad erbjuder ni i tidningsdatorerna? 

 Vem äger och sköter urvalet av de elektroniska dagstidningarna? 

 Finns det några brister i deras utbud? 

 Vad kostar det att ge tillgång till elektroniska dagstidningar? 

 Vilka kriterier utgår ni från när det gäller inköp av svenska dagstidningar, utländska 

dagstidningar? 

 Kommer det inköpsförslag på dagstidningar, svenska och utländska? 

 Finns det svårigheter eller problem när det gäller inköp? 

 Finns det något du vill lägga till? 

 

Intervjuguide för intervju med vaktmästarna 

            År i yrket? 

            Rutiner i tidningshallen idag?  

            Minnen från dagens tidningshall?  

            Minnen från förra biblioteket? 

            Förändringar både rutiner och besökare? 

            Tidningshallens betydelse för besökarna enligt dem? 

 

 


