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Inledning 

 

”… Den traditionella bilden av biblioteket som utlånings central för böcker är 
fortfarande klart urskiljbar men förbleknar alltmer…”.1

Citatet är hämtat ifrån en rapport kallad Svenska forskningsbibliotek -
Treårsrapport 2002-2004. Biblioteken liksom många andra delar av samhället 
står inför stora utmaningar i framtiden. De traditionella folkbiblioteken har sitt 
demokratiska och kulturella åtagande. Vad har då forskningsbiblioteken för 
åtaganden gentemot sina låntagare? 

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek blev årets bibliotek 2006.  Skälet till 
att det blev årets bibliotek är många. Jag gjorde min praktik på Nordiska 
Afrikainstitutets bibliotek under praktikperioden hösten 2006 och blev 
förvånad hur bra samarbetet fungerade på hela institutet. Biblioteket är en del 
av institutet, som även kallas NAI. Biblioteket som är själva navet på institutet 
har många funktioner. Förutom att vara en plats där det finns en massa böcker 
utgör det också en mötesplats. En mötesplats där olika människor möts och 
diskuterar allt mellan himmel och jord. Under min praktik period 
uppmärksammade jag att det inte var som ett vanligt bibliotek, där ljudnivån är 
ganska låg. På NAI:s bibliotek var ljudnivån ganska hög och man kunde höra 
diskussioner på flera olika afrikanska språk. En tanke som slog mig då var att 
detta var inte bara ett vanligt bibliotek utan en mötesplats där människor med 
olika bakgrund träffas för diskussion.  

 
 

 
 

                                                 
1 Jönnsson,  Christina, 2005, Svenska forskningsbibliotek - Treårsrapporter 2002 – 2004  s 3. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att se hur Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 
fungerar som offentligt rum. Nordiska Afrikainstitutets biblioteks primära 
målgrupp är forskare och studenter i de nordiska länderna. Det finns också 
andra användare av biblioteket, afrikaner bosatta i Uppsala som använder 
biblioteket, men hur? Mina konkreta frågeställningar är följande:  

 
• Fungerar NAI:s bibliotek bara som en utlåningscentral av böcker, 

eller har det andra funktioner? 
• Den primära målgruppen för institutet och biblioteket är forskare 

och studenter i de nordiska länderna. Det finns annan grupp 
besökare (i huvudsak afrikaner i diaspora) av biblioteket. Vad 
betyder biblioteket för dem?  

•  Hur väl medvetna är biblioteket om denna grupp och har man 
någon medveten strategi att nå ut till gruppen? 

Forskningsläge 

Jag har utfört sökningar i databaser som Emerald, Lisa.  Jag har också tittat på 
magisteruppsatser i Umeå, Lund, Uppsala och Borås. Det mesta som har 
skrivits om offentligt rum och bibliotek handlar om folkbibliotek. Det finns 
också uppsatser om universitets- och forskningsbibliotek, men i mindre 
omfattning. Det är relevant att nämna några uppsatser som handlar om 
folkbiblioteket som mötesplats och därav intresse för mitt forskningsläge. 
Magisteruppsatsen Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om 
folkbibliotekets funktion som mötesplats av Helena Carlsson och Christina 
Person handlar om folkbibliotekets funktion som mötesplats. Carlsson och 
Person har valt att studera två folkbibliotek. Det ena är Jönköpings 
folkbibliotek som respresenterar det större biblioteket; det andra biblioteket är 
Sjöbo som är det mindre av de två. Uppsatsförfattarna använder sig av 
intervjuer bibliotekspersonal samt enkäter till besökare för att se hur de båda 
folkbiblioteken fungerar som mötesplats. Carlsson och Person kommer fram  
till att Sjöbo bibliotek som är det mindre biblioteket till större del används som 
en mötesplats. Jönköpings bibliotek används också som en mötesplats med inte 
i lika stor utsträckning.  Jönköpings bibliotek används till stor del av studenter 
som använder biblioteket som en studieplats. Uppsatsförfattarna konstaterar att 
Sjöbos bibliotek används som mötesplats av arbetslösa, men även av 
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missbrukare och socialt utslagna.2Ytterligare en uppsats som handlar om 
folkbibliotek och är relevant för min uppsats är magisteruppsatsen 
Folkbibliotekslokalen – Bokhall, kunskapscentrum eller samhällets 
vardagsrum? Av Philippe Couderc och Michael Wallfur. Couderc och 
Wallfurs magisteruppsats är en fallstudie av Farsta folkbibliotek. 
Uppsatsförfattarna undersöker i sin uppsats hur Farsta folkbibliotek fungerar 
som bokhall, kunskapscentrum och samhällets vardagsrum. Den slutsats 
Couderc och Wallfur gör av undersökningen är att det är problematiskt för ett 
förorts bibliotek i Farsta, som inte har möjligheten eller kapaciteten att leva 
upp till kraven att vara bokhall, kunskapscentrum och samhällets vardagsrum. 
Uppsatsförfattarna föreslår att folkbiblioteken måste välja att profilera sig. Ett 
mindre bibliotek av Farstas storlek kan enligt Couderc och Wallfur inte vara 
allt i ett. Farsta biblioteket skulle istället tjäna på att profilera sig som t.ex. en 
mötesplats.3

En uppsats som lades fram vid Uppsala Universitet våren 2004 av Maria 
Brännmark, Tempel eller torg? – Forskningsbibliotekets funktion som offentligt 
rum.  Exemplet Luleå Universitetsbibliotek har utgjort inspiration till denna 
uppsats. Brännmark skriver i sin magisteruppsats om Luleå 
Universitetsbibliotek och hur det fungerar som ett offentligt rum. Hon tittar 
också på Uppsalas Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva och hur det 
fungerar som bibliotek. Brännmark använder sig av Jürgen Habermas teori om 
borgerlig offentlighet i sin uppsats. Hon tittar också konkret på hur den fysiska 
miljön ser ut och använder sig då av arkitekturteorier. Brännmark kommer 
fram till slutsatsen att Luleå UB fungerar som en central mötesplats. Hon 
beskriver biblioteksmiljön som levande och inte alls överensstämmande med 
den traditionella synen på biblioteket. (Som tyst och plats, där man bara sitter 
och läser böcker)4 Det finns likheter mellan min och Brännmarks uppsatser.  
Brännmark nämner i sitt verk att Luleå UB var nominerat till årets bibliotek 
2003; NAI var det 2006 och vann. I uppsatsen nämns också att Brännmark har 
en personlig relation till biblioteket eftersom hon studerat tre terminer där. Jag 
har också en personlig relation till det bibliotek jag undersöker; eftersom jag 
gjorde min praktik på biblioteket hösten 2006. 

                                                 
2 Carlsson, Helena, Persson, Christina, 2001, Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om 
folkbibliotekets funktion som mötesplats, s 1 ff. 
3 Couderc, Philippe, Wallfur, Michael, 1999, Folkbibliotekslokalen – Bokhall, kunskapscentrum eller 
samhällets vardagsrum?, s 74 ff. 
4 Brännmark, Maria, 2004, Tempel eller torg? Forskningsbibliotekets funktion som offentligt rum. 
Exemplet Luleå universitetsbibliotek, s 54. 
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En C- uppsats i historia från 2002 som heter Nordiska Afrikainstitutet och 

dess diskurs om Afrika. - En kvantitativ analys av dess verksamhet av Sofia 
Lindgren. Är av intresse för mig. Lindgren tar upp Nordiska Afrikainstitutet 
och den bild institutet förmedlar till samhället genom sina publikationer och 
sin seminarieverksamhet. Lindgren använder sig av Michel Foucaults 
diskursbegrepp och dess maktaspekter.5 Uppsatsen är en kvantitativ studie. 
Den kvantitativa delen av en kvantitativ studie består av att Lindgren 
analyserar publikationer och seminarieverksamhet under 38 år. Av detta får 
hon fram en bild av att vissa länder är överrepresenterade inom institutionens 
verksamhet. Enligt Lindgren beror detta på att de länderna har en anknytning 
till Sverige; mer konkret att Sverige är en stor biståndsgivare till dessa länder.  
Uppsatsen är intressant då den skildrar NAI:s verksamhet under en längre tid. 
Den har vissa beröringspunkter med min uppsats. Lindgren tar upp 
seminarieverksamheten det kommer jag också att göra; men i ett annat syfte. 

 Christina Klarströms magisteruppsats Ett specialbibliotek och dess 
relation till användarna - en studie av Goethe-Institutets specialbibliotek i 
Stockholm är en intressant studie. Klarströms syfte med uppsatsen är att studera 
bibliotekets användare och hur de tillgodoses vid Goethe-Institutets 
specialbibliotek. Hon använder sig av en kvalitativ och kvantitativ metod. Den 
kvantitativa studien består av enkäter som är ämnade för besökare av 
biblioteket. Den kvalitativa metoden består av intervjuer med 
bibliotekspersonalen. De slutsatser som hon kommer fram till är att biblioteket 
har många externa användare. Generellt karakteriseras ett specialbibliotek av 
sina interna användare; i detta avseende skiljer sig Goethe-Institutets 
bibliotek.6  Det finns likheter mellan Klarströms studie och min egen; vi 
använder oss båda av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Jag liksom 
Klarström är intresserade av användarna av biblioteket och hur deras behov 
tillgodogörs - i mitt fall rör det sig om NAI:s bibliotek - på ett specialbibliotek. 
Vid Umeå universitet 1997  

lades fältuppsatsen Vilka använder Nordiska Afrikainstitutets bibliotek? av 

                                                 
5 Lindgren, Sofia, 2002, Nordiska Afrikainstitutet och dess diskurs om Afrika – En kvantitativ analys av 
dess verksamhet, s 2. 
6 Klarström, Christina, 2004, Ett specialbibliotek och dess relation till användarna – en studie av Goethe-
Institutets specialbibliotek i Stockholm, s 47. 
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Cecilia Bengtsson. Bengtsson behandlar i sin uppsats biblioteket och dess 
användare. Hon jobbar utifrån hypotesen att det är forskarna på institutet som 
använder biblioteket mest. Bengtsson använder sig av enkäter och intervjuer 
som metoder för att samla in fakta. Författaren samlade också in förfrågningar 
som kom in till biblioteket via telefon, brev, telefax och e- post, för att få ett 
större urval.  Uppsatsförfattaren nämner att biblioteket används som mötesplats 
av afrikaner i Uppsala. Vidare så skriver hon att: ”Stämningen på NAI är 
ibland en atmosfär av ett miniatyr Afrika.” Enligt Bengtsson kan man höra 
”Olika språk och människor möts och utbyter tankar och erfarenheter med 
varandra.”7 Citatet ovan är intressant då jag gjorde liknande observationer 
under min praktikperiod på biblioteket; och det gjorde att jag valde Habermas 
teori om borgerlig offentlighet i min uppsats. Slutsatsen som Bengtsson 
kommer fram till i sin fältuppsats är att det är i huvudsak afrikaner ifrån 
Uppsala och universitetsstudenter huvudsakligen ifrån Uppsala som använder 
biblioteket.8  
 

En internationell utblick 
Det som skrivits om biblioteket som mötesplats, domineras också utomlands av 
litteratur skriven om folkbibliotek. Två artiklar beskriver bra vilka dilemman 
folkbiblioteken står inför i framtiden. Artikeln ” The public library as a 
meeting-place in a  multicultural and digital context. The necessity of low-
intensive meeting-places“ av Ragnar Audunson är en artikel som tar upp 
folkbibliotekets roll som en mötesplats. Audunson tar i sin artikel upp det 
mångkulturella samhället och dess problem. Artikelförfattaren nämner två 
begrepp. Först nämns begreppet ”high-intensive meeting places” och med det 
menar Audunson en plats där individen träffar personer som är bekanta på 
något sätt. Det kan vara landsmän eller arbetskollegor som står individen nära. 
Det andra begreppet är ”low-intensive meeting places”, där individens 
umgänge inte utgörs av personer med samma referensrammar. Ett exempel på 
detta är folkbiblioteken. Artikelförfattaren påpekar att i det mångkulturella 
samhället saknas det arenor där människor med olika ursprung kan träffas för 
diskussion. Folkbiblioteken är en plats där alla välkomna där det ständigt sker 
möten mellan människor. Enligt Audson så spelar folkbiblioteken en viktig roll 
i det västerländska samhället, som numera är ett mångkulturellt samhälle där 

                                                 
7 Bengtsson, Cecilia, 1997, Vilka använder Nordiska Afrikainstitutets bibliotek, s 12. 
8 Bengtsson, 1997, s 23. 
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möten mellan människor är viktiga för en levande demokrati.9 Ytterligare en 
artikel som behandlar folkbibliotekens funktion som mötesplats är artikeln 
”Social exclusion and the public libary: a Habermasian insight”. Artikeln är 
skriven av Matthew Williamson som är föreläsare vid School of information 
Mangement vid Universitet i Brighton. Williamson kommer jag att nämna 
längre fram i uppsatsen (se kapitel Biblioteken som offentligt rum). 
Artikelförfattaren skriver att folkbiblioteken i England idag står inför en stor 
utmaning. Folkbiblioteken måste välja på vilket ben det ska stå på. Idag har 
folkbiblioteken flera uppgifter, en uppgift är att vara ett utbildningscentrum. 
Den andra är rollen som folkbiblioteket har, är rollen som informations 
förmedlare och sist den demokratiska. Den demokartiska uppgift som 
folkbiblioteken har är viktig då många människor som är exkluderade i 
samhället använder det som en mötesplats. Vad Williamson menar med de 
exkluderade i samhället är inte helt klart. Det kan vara invandrare, arbetslösa, 
uteliggare som kan känna ett utanförskap i samhället.10

 

Centrala begrepp 
I uppsatsen kommer jag att använda mig att begreppet stammisar. Ordet 
används av bibliotekspersonalen och det används främst för de afrikaner som 
regelbundet använder biblioteket. Ett kriterium för att räknas till gruppen 
stammisar är att man har permanent adress i Uppsala eller Stockholm. Med det 
kriteriet uppställt kan gästforskare och stipendiater räknas bort.   
Förkortningen NAI kommer också att användas och är en förkortning för 
Nordiska Afrikainstitutet.  

 
 
Habermas använder sig av ordet publikum, ordet härstammar ifrån latinet 

och betyder allmänhet, ordet har för Habermas olika betydelser. Han använder 
det för att beskriva när t ex ”borgerliga offentligheten”, träffas för publikum, 
med det menar han de träffas för att debattera i offentligheten. Jag har sökt i 
Nationalencyklopedin och funnit två förklaringar på publikum. Den ena är en 
förklaring av den ”person som deltar i offentlig verksamhet”. Den andra är 

                                                 
9 Audunson, Ragnar, 2005, ”The public library as a meeting-place in a mulyicultural and digital context. 
The necessity of low-intensive meetingplaces”, s 429 ff. 
10 Willamson, Matthew, 2000, ”Social exclusion and the public library: a Habermasian insight”, s 184  ff. 
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”åskådare, åhörare, allmänheten.”11 Jag kommer att använda mig av båda 
förklaringar av publikum och det blir tydligt vad jag menar när det finns i ett 
sammanhang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Nationalencyklopedin, ”Publikum”  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O288980 hämtad 2007-04-24 
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Teori 

 Habermas teori om den borgerliga offentligheten 
I uppsatsen kommer jag att använda mig av Jürgen Habermas teori om den 
borgerliga offentligheten. Habermas kom ut med boken Strukturwandel der 
Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft 1962.12 I boken för Habermas en hel del hårdragna resonemang. 
Han tar sin början i det antika Grekland och den grekiska stadsstaten (polis) 
där det råder en åtskillnad mellan polis-sfären (där det dryftas gemensamma 
angelägenheter) och oikos- sfären (området för enskilda hushållets 
angelägenheter).13   Under feodalismen i Europa är i jämförelse med det antika 
Grekland gränsen mellan det privata och offentliga nästan utsuddad. Habermas 
menar att under denna tid utövade godsherrarna på sitt gods både en privat och 
offentlig myndighet. Godsherren hade det ekonomiska ledarskapet på godset; 
han utövande också en slags politisk styrning av godset, eller länet.14 Det fanns 
en slags representativ offentlighet och den stod adeln för. Habermas menar att 
den representation som adeln stod för har många likheter med ett modernt 
storföretags sätt att agera gentemot sina kunder och kompanjoner.  I dagens 
storföretag sitter mäktiga män och kvinnor, som presenterar sig inför folket på 
presskonferenser och aktiestämmor. Habermas menar att det finns likheter med 
hur den aristokratiska överheten presenterade sig för folket.15  Habermas 
skriver att under 1100-1200- talens tidiga handelskapitalism, framför allt i 
Norditalien börjar en varuhandel utvecklas. Städerna blir indragna i denna 
process med handel som i sig ger en större förmedling av information.  

Enligt Habermas kan man se ett embryo till det ”borgerliga” samhället 
under de stora handelsmässorna i Europa där information utbytes mellan 
                                                 
12 Månsson, Per, 2003, Moderna samhällsteorier- traditioner riktningar teoretiker, s 313. 
13 Habermas, Jürgen, 2003, Borgerlig offentlighet – Kategorierna ”privat” och ”offentlig” i det moderna 
samhället, s vi. 
14 Habermas, 2003, s vii. 
15 Habermas, 2003, s vii ff. 
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köpmän.  
 
 
 
När varor utbytes mellan olika städer och regioner så behövs det också en 

förmedling av informationer om marknader, priser, råvaror, vägar. Denna 
kommunikationsstruktur utgör ett viktigt element i det moderna ”borgerliga” 
samhället.16  När den absoluta staten står inför sitt fall på 1700- talet, förändras 
också informationsflödet enligt Habermas. Post och pressystemet växer fram 
på två olika sätt. Postsystemet som tidigare användes av det kungliga hovet, 
börjar under den tidiga kapitalismen användas av olika köpmän för att framföra 
meddelanden till andra köpmän.  Pressystemet uppkom också som en respons 
på en samhällsförändring och bygger vidare på postsystemet. Habermas skriver 
att ”de tidigare handskrivna informationsbreven inom handelshusen 
utvecklades till tryckta ’tidender’ som säljs ’offentligt’ till en ’publik’, en 
’allmänhet’.”17 Publiken utgörs nu av handelsmän, bankirer, förläggare inte av 
riddare eller skråmän som under medeltiden och absoluta staten.  Denna publik 
kom även att kallas borgerligheten. Den borgerliga klassen som växte fram 
under 1800- talet kom att kritisera samhället och dess brister. De träffades på 
kaffestugor, på hemliga ordenssällskap och salonger. Det är på dessa platser 
där privatfolk träffades för ”allmän diskussion” och ”offentlig debatt”18  
Mötesplatserna var enligt Habermas en plats en plats mellan marknaden och 
regeringen, där det framfördes samhällskritik.19

 
 

 

 

 

 

                                                 
16 Habermas, 2003, s ix. 
17 Habermas , 2003, s ix ff. 
18 Habermas, 2003, s xii.  
19 Webster, Frank, 2002, Theories of the information society, s 166. 
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Figur 1 nedan är en skapelse av den danske massmedieforskaren Frands Mortensen. Den 
visar hur Habermas tänkte om det borgerliga samhället. Han gjorde det i sfärer.20

Statligt 
område 

 

 
Stat (kungamakt) 
”offentlig myndighet” 
 
 
Marknad 
”socialsfär” 
företag 
produktion 
 

 
 
”Politisk offentlighet” 
klubbar tidningar 
salonger 
 

 
 
Privat 

område 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familj 
”intimsfär” 
känslor 
religion 
moral 

 

 
”Litterär offentlighet” 
 
klubbar   romaner 
salonger 
 

 

Habermas delar upp det borgerliga samhället i sfärer, som han gjort med 
tidigare epoker. Figuren ovan försöker att ringa in det centrala i Habermas teori 
om den borgerliga offentligheten. Det finns två områden enligt Habermas som 
är centrala för borgerligheten: det är det statliga och privata. Det privata är 
sedan indelat i ett ekonomiskt liv (marknad, produktion) även kallad ”social 
sfär” den andra delen är ”intim sfären” familjelivet. Jürgen Habermas menar att 
borgerliga offentlighetens diskussioner börjar redan inom ”intimsfären” där det 
dryftas om frågor som t.ex. religion och moral. Det första sågs som en privat 
angelägenhet för dåtidens borgerlighet. ”Intimsfärens” frågor flyttas sedan till 
den ”sociala sfären” I figur 1 tolkad av Frands Mortensen så kan vi se att de 
båda sfärerna inom det privata området får var sin ”offentlighet”.  Den ena blir 
en ”litterär offentlighet” som innefattar dagböcker, brevskrivning, poesi. Den 
andra offentligheten kallas ”politiska offentligheten” inom den ryms en del av 

                                                 
20  Habermas, 2003, s xiv. 
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den ”sociala sfären” och staten; där dryftas politik, ekonomi. Det är inte helt 
lätt att förstå sig på Habermas resonemang, men med Mortensens figur blir det 
lite lättare. Jürgen Habermas förklarar att under borgerlighetens framväxt så 
skapades det grundlagar, dessa grundlagar kan man tydligt knyta an till hans 
teori. Grundlagarna indelades i tre kategorier: 

1. Den första handlar om staten och ”intimsfären”. Den berör frågor 
om personlig frihet, religionsfrihet. 

2. Den andra berör relationen mellan staten och ”socialsfären” Den 
behandlar likhet inför lagen, skydd av privat egendom. 

3. Den tredje grundlagen handlar om relationen mellan staten och den 
”borgerliga offentligheten”. Det är lagar som yttrande-, 
församlings-, förenings-, och åsiktsfrihet. 

Habermas menar att den ”borgerliga offentligheten” är ett speciellt område; där 
”privat folk kan samlas till publikum” för diskussion.21 Habermas har fått en 
hel del kritik för att han har uteslutit vissa grupper i sin historieskrivning. Den 
liberala offentliga sfären dominerades av män. Kvinnorna var exkluderade 
ifrån den offentliga sfären och fanns bara inom den privata sfären. Att utesluta 
kvinnorna i historieskrivningen är ett misstag av Habermas, det fanns en 
kvinnorörelse som växte fram under 1800- talet och den berör han inte alls. 
Habermas verkar också blind för den arbetarrörelse som växte fram under 
slutet av 1800-talet. Den har han helt uteslutit. I den offentliga sfären är 
information en viktig del. Parlamentiska debatter uttrycker en del av den 
”borgerliga offentligheten”.22  

Habermas kritik emot den ”borgerliga offentligheten” 
Det borgerliga samhället växte sig stark under 1800- talet i Europa, och låg 
tillgrund för Habermas teori. Idag har det skett en hel del förändringar i 
samhället. Idag så lever vi i västvärlden i ett informationssamhälle. De 
gränsdragningar Habermas gör mellan offentligt och privat är idag inte lika 
glasklar. Statens intervention i den tidigare ”privata” sektorn uppluckrar den 
skarpa gränsen mellan stat och marknad, mellan stat och samhälle och mellan 
offentligt och privat. Tidigare privata organisationer och sammanslutningar får 
idag plats inom den offentliga myndigheten. Vad menar Habermas med det? 
Habermas tänker då främst på intresseorganisationer, branschförbund och 
                                                 
21 Habermas, 2003, s xv ff. 
22 Webster,  2002, s 163. 
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politiska intresseorganisationer. Lobbyismen är idag ett sätt att påverka 
politiska beslut, oftast är det intresseorganisationer som står bakom denna 
verksamhet. Enligt Habermas är det idag svårt att dela upp det moderna 
samhället i en privat och offentlig sfär.23

Habermas är i sin kritik emot det moderna samhället ganska orättvis. Han 
menar att idag har den ”borgerliga offentligheten” förfallit. Det som förr var 
vanligt att privat folk träffades för diskussion på kaffehus och salonger har idag 
utbyts mot en passivt intagande framför Tv: n. Med det menar Habermas att 
det förs en massa paneldebatter på Tv och medborgarna bara passivt 
konsumerar istället för aktivt vara med och diskutera. Habermas skriver: ”I 
stället för att diskutera som tidigare på salonger, klubbar och kaffehus sitter 
idag nya publikum i sin isolerande intimsfär och ser på panel diskussioner på 
TV”24. Televisionen är idag bara ett av många forum där det förs diskussioner. 
Internet är ett, där medborgare kan diskutera allt mellan himmel och jord. På 
Internet finns möjligheter att chatta med makthavare och det uppstår på detta 
sätt en dialog. Andra forum är biblioteken som är öppna för allmänheten. I 
nästa kapitel kan vi se vilken roll biblioteken spelar. 
 

Biblioteken som offentligt rum 
Institutioner som t.ex. bibliotek kan också vara en viktig del av den offentliga 
sfären. Frank Webster skriver i sin bok Theories of the information society att: 
 

1. Informationen på biblioteken är tillgänglig för alla, tillgängligheten 
är garanterad utan extra kostnad. Medlemskap är också 
kostnadsfritt, för dem som jobbar eller studerar. 

2. Biblioteket är offentligt finansierat, men det ska vara fritt från 
politiska intressen. 

 
3. Biblioteket är bemannat med professionell personal, som assisterar 

med sin expertis. De handlar utan fördomar och dolda motiv 
gentemot sina låntagare.25 

 

                                                 
23 Habermas, 2003, s xvii. 
24 Habermas, 2003, s xix. 
25 Webster, 2002, s 176. 
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Webster skriver om de offentliga biblioteken i England; men det finns många 
likheter med situationen i Sverige. I mitt fall så rör det sig om ett special 
bibliotek. NAI är ett specialbibliotek där forskare- studenter är främsta 
målgrupperna, men det är också öppet för allmänheten.  I artikeln ”Social 
exclusion and the public library: a Habermas insight” diskuterar Matthew 
Williamson folkbibliotekets roll i det nya samhället. Han nämner de viktiga 
delar som folkbiblioteken skall värna om som t.ex. demokratin och att alla 
tjänster skall vara gratis. Williamson skriver att det offentliga biblioteket är i 
fara; samhället håller på att kommersialiseras och biblioteken är inget 
undantag.26 Han skriver också  

 
“as an accessible and transparent arena  for rational debate, the public library is the 

epitome of the ´public sphere´ideal.”27

 

Williamson betonar starkt att biblioteket är en plats där det förs diskussioner 
och debatter och är alltså en viktig del av demokratin.   I min uppsats ska jag 
granska ett specialbibliotek, inte ett folkbibliotek; men 
forsknings/specialbiblioteken har också utvecklats till en plats dit människor 
söker sig för att mötas och diskutera.  

Metod 
I min uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod och en kvantitativ 
metod. Den kvalitativa metoden består av halvstrukturerade intervjuer med 
bibliotekspersonal och låntagare även kallade stammisar. Vid halvstrukturerade 
intervjuer fungerar intervjuguiden mest som en komihåglista, som underlättar 
samtalet. Ett problem med den halvstrukturerade intervjun kan vara att den är 
svår att sammanställa. Bristen på struktur och svårigheten att analysera 
materialet är dess huvudsakliga brister. Ett sätt kan då vara att jobba med 
tematisk analys av materialet. Det betyder att man försöker identifiera 
återkommande teman och mönster i materialet.28

Den kvantitativa metod jag är en använt mig av består av en enkätstudie. 
Det positiva med att använda sig av enkäter är att man kan få med ett större 

                                                 
26  Williamson, 2000, s.182. 
27 Williamson, 2000, s 183. 
28 Svenningsson, Malin, 2003, Att fånga nätet – Kvalitativa metoder för Internetforskning, s 84-85. 
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urval i undersökningen. En annan sak är att respondenten i lugn och ro kan 
begrunda frågorna i en enkät. Vid en intervju känner sig respondenten mer 
pressad och kan därför känna sig pressad att svara; vilket kan resultera i 
ogenomtänkta svar. Det finns nackdelar med att använda enkäter också. 
Enkätundersökningar kan resultera i stort bortfall. Det finns något som kallas 
externt bortfall och då menar man att många inte svarade på enkäten; det finns 
också ett begrepp kallat internt bortfall, med det menas att några frågor inte har 
besvarats i enkäten.29

Kvalitativ och kvantitativ metod i en undersökning. 
Att använda sig av en kvalitativ och kvantitativ metod i en undersökning har 
inte alltid varit så populärt. Den kvantitativa metoden har historiskt sett haft 
större prestige. Kvalitativa studier har ansetts som förstadier till kvantitativa 
undersökningar. Det ansågs också tidigare att det som inte gick att räkna eller 
mäta var mindre trovärdigt inom forskningen.30 Idag ser forskarna lite 
annorlunda på den kvalitativa metoden. 

Den kvalitativa forskningen försöker att förmedla och uttrycka handlingar 
och normer utifrån dem som studerats. Detta försöker man göra genom att 
använda sig av kontextualism; som innebär att man vill förstå händelser, 
personer och handlingar i ett sammanhang. Kontextualism har sina rötter i 
holismen31 som vill beskriva sociala entiteter som t ex skolor, avvikargrupper 
och organisationer. Man kan kort säga: 
 

”Konsekvenser av kontextualism och holism…leder till en forskningsinriktning där den 
mening som människor tillskriver sitt eget och andras beteende måste sättas in i ett 
sammanhang (en kontext).”32

 

Med kontextualism skapar man inom den kvalitativa forskningen en metod 
som kan tolka och beskriva människors verksamhet. Den kvantitativa 
forskningen förknippas med ett antal olika metoder för insamlingen av 
information. Inom samhällsvetenskapen så används enkäter vanligen som 

                                                 
29 Ejlertsson, Jan, 2005, Enkät i praktiken – En handbok i enkätmetodik, s 10 ff. 
30 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s 8. 
31 Holism bygger på uppfattningen att helheten är något mer än summan av delarna. 
Nationalencyklopedin, ” Holism” http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=204248  hämtad 2007-
04-24 
32 Bryman, Alan, 1997, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskapligforsknings, s 80. 

 16

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=204248


metod. Den kvantitativa metoden förknippas ofta med positivism. Positivism 
bygger på följande utgångspunkter. 
 

• Först och främst utgår positivismen från en uppfattning om att 
naturvetenskapens metoder och tillvägagångssätt passar för 
samhällsvetskapens. 

• Människors verksamhet kan mätas. De företeelser som är möjliga att 
observera (dvs. tillgängliga för sinnena) kan mätas och räknas som 
giltig kunskap. 

•  Positivism innebär också ett visst ställningstagande gällande 
värderingar. Forskaren måste vara medveten om sin roll och vara 
objektiv i sin forskning. Inom samhällsvetenskapen är det viktigt; 
eftersom moraliska och politiska åsikter kan påverka resultatet i 
forskningen.33 

 
En metod som används inom den kvantitativa forskningen är generalisering. 
När man talar om generalisering inom den kvantitativa forskningen menar man 
att resultatet ifrån en undersökning kan generaliseras till att även gälla andra 
situationer och andra personer än dem som studerats. När det gäller 
enkätundersökningar visar sig det i urvalstekniker och representativitet i 
urvalet. Representativt är: 

 

Urval som är likt den population ur vilken urvalet valts i alla viktiga avseenden, t.ex. 
bakgrundsvariabler som ålder och kön för grupper av individer eller storlek och bransch 
för grupper av företag. Egenskaper och förhållanden hos det studerande urvalet kan då 
generaliseras till hela population. En orsak till att den kvantitativa forskningen använder 
sig av generalisering och representativitet har att göra med att den har sina rötter inom 
naturvetenskapens metoder och synsätt. .34

 

Kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Att använda sig av en kvalitativ och en kvantitativ metod innebär en styrka. 
Det fanns tidigare en skepsis att använda sig av de båda, men idag så 
kombineras de inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. 

                                                 
33 Bryman, 1997, s 24-25. 
34 Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jspsearch/article.jsp?i_art_id=292489 hämtad  2007-04-25 
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När man kombinerar de två olika forskningssätten kallas det för triangulering. 
Alan Bryman skriver i boken Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig 
forskning att triangulering innebär ”att man använder sig av flera 
tillvägagångssätt, där många olika observatörer, teoretiska perspektiv, 
informationskällor och metodologier används”.35

Att använda sig av olika metoder inom en undersökning kan innebära att 
man får olika resultat av undersökningarna. Detta är ett vanligt fenomen inom 
triangulering som innebär att man får motsägande resultat. Forskaren kan då 
inte bara förkasta ena resultatet; utan måste gräva djupare i frågställningarna 
vilket kan vara fruktbart.36  

                                                 
35 Bryman, Alan, 1997, s 157. 
36 Bryman, Alan, 1997, s 160. 
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Bakgrundsundersökning 

Forsknings- och specialbibliotek 
Nordiska Afrikainstitutets bibliotek räknas till kategorin specialbibliotek. 
Enligt Svenska forskningsbiblioteks - Treårsrapport 2002-2004 så är ett 
specialbibliotek en kategori av forskningsbibliotek. Andra kategorier av 
forskningsbibliotek är: universitets- och högskolebibliotek samt 
nationalbibliotek. De olika forskningsbiblioteken har olika uppdrag. 
Universitets och högskolebiblioteken har som uppgift att stödja högre 
utbildning och forskning. Nationalbiblioteken har på uppdrag av regeringen 
som uppgift att främja forskning, vetenskap och att dokumentera en nations 
kulturliv. Specialbiblioteken verkar vid institutioner där forskning och 
utveckling bedrivs och har till uppgift att stödja forskningen med 
biblioteksservice.37 Här är några exempel på specialbibliotek: 
Naturvårdsverkets bibliotek, Riksarkivets bibliotek och Vitterhetsakademiens 
bibliotek 
 
Nordiska Afrikainstitutets historia 
 Nordiska Afrikainstitutet bildades 1962. Det blev 1964 en statlig myndighet. 
Institutet är sedan 1981 organiserat som en självständig myndighet. 
Forskningsagendan på institutet arbetas fram i samarbete med Forsknings och 
programrådet som har representanter ifrån alla fem länderna i Norden. 
Samarbetet med afrikanska forskare och forskningsinstitut är självklart också 
viktig, det samarbetet ligger oftast till grund för valet av de forskningsprogram 
som institutet väljer att satsa på.38   
 
 
 
                                                 
37 Jönsson, 2005, s 7-10. 
38 Annual report, 2005, s 1. 
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Institutets uppgift i helhet är att: 

 
 Inom Norden ( Danmark, Finland, Island , Norge och Sverige) 

• Främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika, 

• Främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare,    

• Utgöra ett dokumentationscentrum för forskning och studier om Afrika, 

• Informera om Afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden. 

Institutet fullgör de uppgifter genom. 

• Forsknings och seminarieverksamhet 

• Policyrelaterade aktiviteter 

• Biblioteksverksamhet 

• Publikationsverksamhet. 39 

 

Det kan behövas en utförligare förklaring av de institutets olika delar.  

Forskning 
Forskningen på institutet består av forskningsprogram. Det finns ett utvecklat 
samarbete med forskare i Norden och Afrika. NAI ger också ut stipendier till 
olika ändamål.40 Det ges ut ca 30-40 resestipendier till studenter vid olika 
nordiska universitet, högskolor och forskningsinstitutioner. Syftet med 
stipendierna är att främja forskning om Afrika. Det finns också ett 
studiestipendium som ges till ungefär 30-35 studenter vid nordiska universitet, 
högskolor; även journalister och författare kan få detta stipendium.  
Stipendiaterna är då välkomna att stanna i Uppsala i en månad och har då 
också tillgång till biblioteket.  Det finns också gästforskarprogram vid institutet 
för afrikanska forskare och ett för nordiska. Syftet med båda programmen är att 
etablera och behålla goda relationer med afrikanska och nordiska universitet 
och forskningsinstitutioner.41

                                                 
39 ”Årsredovisning 2006 ” Nordiska Afrikainstitutets hemsida,  
http://www.nai.uu.se/about/organisation/documents/arsredov_06.pdf hämtad 2007-04-20, s.4. 
40 Annual report, 2005, s 3. 
41  ”Föreläsningar” Nordiska Afrikainstitutets hemsida, http://www.nai.uu.se/news/lectures/ hämtad 
2007-02- 28 
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Seminarier brukar hållas på institutet.  De teman som tas upp på 
seminarierna behandlar allt om afrikansk utveckling och forskning. De 
gästforskare som brukar vistas på institutet brukar presentera sina rön på dessa 
föreläsningar. 

Publikationsenheten 
NAI har en egen publikationsenhet. Enheten hade vid 2005 publicerat mer än 
600 titlar. Det publiceras mest samhällsvetenskapliga böcker med många olika 
ämnen. Att det publiceras mest samhällsvetenskapliga böcker är inte så 
konstigt, med tanke på att institutets främsta syfte är att främja 
samhällsvetenskaplig forskning.  Publikationerna är främst inriktade på att nå 
forskare och individer med ett intresse för Afrika.42 Monografier och 
Discussion Papers publiceras också av institutet. Seriella publikationer finns att 
ladda ner ifrån institutets hemsida.  För att göra det lättare att söka och finna 
publikationer så har institutet ett elektroniskt avtal med den USA- baserade 
Questia43 och den skandinaviskbaserade Ellibs.44 NAI har också gått med i 
Google’s print program.45

Biblioteket 
Biblioteket på institutet är det enda biblioteket i Norden som specialiserar sig 
på det moderna Afrika. Tonvikten på den litteratur som finns berör politik, 
utbildning och ekonomi. Det finns också en stor mängd material av statstryck 
på engelska, tyska, portugisiska och nordiska språk.46  Biblioteket har 9 
heltidsanställda; 8 bibliotekarier och en biblioteksassistent. Bibliotekets 
verksamhet finansieras dels över institutets ordinarie budget, dels genom ett 
årligt bidrag från Uppsala universitetsbibliotek.47 Det finns på biblioteket 
ungefär 60 000 böcker, till detta räknas också landrapporter och pamfletter. 
Till detta skall också tilläggas att det finns 500 tryckta tidskrifter och 130 e-
tidskrifter. 

                                                 
42 Annual Report, 2005, s 20. 
43 Questia är världens största online bibliotek för böcker och tidskriftsartiklar inom humanoria och 
samhällsvetenskapen.    http://www.questia.com/aboutQuestia/about.html hämtad 2007-02-26 
44 Ellibs är en e- baserad tjänst. Systemen brukar användas av offentliga och Universitets bibliotek. 
http://www.ellibs.com/about.html hämtad 2007-02-26 
45 Är en tjänst som där Universitet och högskolors publicerade material indexeras och görs sökbara i 
Google’s beta online index.   http://aaupnet.org/aboutup/issues/gprint.html hämtad 2007-02-26 
46 Annual Report, 2005, s 18. 
47 ”Årsredovisning 2006” Nordiska Afrikainstitutets hemsida,  
http://www.nai.uu.se/about/organisation/documents/arsredov_06.pdf hämtad 2007-04-20, s.7. 
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Biblioteket använder sig av en tjänst kallad Ebrary, som är en plattform för 
elektroniska böcker; där man får tillgång till 17. 000 böcker inom social och 
beteendevetenskapen, humanoria och ekonomi. Den lokala katalogen som 
biblioteket använder sig av heter numera AfricaLit (kallades tidigare NOAK) I 
katalogen kan man söka efter böcker, rapporter, tidskrifter och artiklar. Det 
skickas poster ifrån Africalit till en stor databas kallad Africa- Wide NiPAD 
som innehåller 1.7 miljoner poster som refererar till Afrika. Användarna har 
också tillgång till elektroniska journaler, databaser och andra elektroniska 
källor. Det finns ett samarbete med Uppsala Universitets bibliotek som har en 
stor samling litteratur om Afrika före 1945; samarbetet med universitetet har 
gjort att användarna också har tillgång till fler tidskrifter, bibliografiska och 
fulltexts databaser.  Det finns också en guide som kallas Att studera Afrika 
som är en vägledning till hur man skall ska gå till väga för att hitta relevant 
information om Afrika inom samhällsvetenskapen. Den finns numera 
tillgänglig på institutets hemsida.48 Biblioteket är öppet för allmänheten och har 
följande öppettider.  

Bibliotekets öppettider 
• Måndag – tisdag: 12.00 – 17.00 
• Onsdag – torsdag: 12.00 – 18.00 
• Fredag: 12. 00 – 17.00.49 

Lite statistik om biblioteket 
NAI ger årligen ut en årsrapport med en redovisning av det gångna året. Alla 
delar vid institutet redovisas i årsrapporten. I redovisningen av bibliotekets 
verksamhet kan man läsa att de senaste förändringarna som skett. Under det 
gångna året har biblioteket deltagit aktivt i utvecklandet av webbplatsen. 
Länksamlingen A guide to Africa on the Internet har utvecklats ytterligare. 
Arbete har påbörjats för att underlätta för nordiska distansanvändare att hitta 
Afrikarelaterat material. Biblioteket försöker att göra de tryckta och 
elektroniska resurserna synliga i de nationella samkatalogerna i respektive 
land.50 I årsrapporten under kapitlet Användning av biblioteket och dess 
publikationer hos relevanta intressegrupper går det att finna statistik om 
användandet av bibliotekets resurser. Jag kommer att titta närmare på 

                                                 
48 Annual Report, 2000, s 18. 
49 ”Kontakta biblioteket” Nordiska Afrikainstitutets hemsida, 
http://www.nai.uu.se/library/contact/ hämtad 2007-05-25 
50”Årsredovisning 2006” Nordiska Afrikainstitutets hemsida,  
http://www.nai.uu.se/about/organisation/documents/arsredov_06.pdf hämtad 2007-04-20, s 8. 
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användningen av biblioteket ser ut samt se ur förvärven är fördelade de senaste 
åren. 

Tabell 1.1 Visar användningen av biblioteket och dess resurser. 

 2003 2004 2005 2006 
Referensfrågor 1080 742 553 1282 
Lån     
Lokala lån 9880 9012 10596 12636 
Fjärrlån 1975 1632 1894 1811 
Totalt 11855 10644 12490 14447 
Besökare     
Per dag 96 109   
Totalt  21822 24746 10586 22728 

 
Källa: Nordiska Afrikainstitutets årsredovisning 2006 

Referensfrågorna ökade kraftigt liksom lånen 2006, detta är en effekt av att 
biblioteket fick utnämningen ”Årets bibliotek 2006”. I tabell 2.1 redovisas hur 
lånen är fördelat mellan olika grupper. Det kan vara intressant eftersom 
biblioteket har många olika låntagargrupper. Anledningen till att det inte finns 
någon statistik under 2005 och 2006 är att besöksräknaren inte fungerade helt 
korrekt. Under 2005 pågick det ett ombyggnadsarbete i biblioteket och det var 
stängt under viss tid pga. en vattenläcka och asbestproblem. Det kan ha 
påverkat besöks siffrorna något.51  

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Annual Report, 2005, s 18. 
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Tabell 2.1 visar lån fördelat på låntagargrupper 2006. 

Låntagarkategori Antal 
lån 

NAI- personal och 
stipendiater 

4345 

Externa forskare 3035 
Studenter 4306 
Bibliotek 1811 
Övriga 950 
Summa 14447 
Källa: Nordiska Afrikainstitutets årsredovisning 2006 

Att den största gruppen av låntagare skulle vara NAI personal och stipendiater 
stämmer överens med den generella bilden av ett specialbibliotek. De 
huvudsakliga användarna är den egna personalen och forskare. I nästa tabell 
kan vi se att utvecklingen av tryckt material till elektroniskt även har minskat 
något för NAI:s bibliotek 

Tabell 3.1 visar förvärv 

Monografier 2002 2003 2004 2005 2006
Köp, gåva, byte 1990 1814 1682 2262 2152
Varav statstryck 466 697 745 1101 852 
Tidskrifter      
Tryckta 624 608 500 500 450 
Varav 
elektroniska 

- - 131 126 126 

Källa: Nordiska Afrikainstitutets årsredovisning 2006 

I tabellen 3.1 ovan kan man se att det tar ett tag innan det sker någon 
förändring av det tryckta materialet. Det är först 2006 då det tryckta materialet 
skärs ned och ersätts med elektroniskt material. Det elektroniska materialet 
fick fotfäste under 2000- talet och det elektroniskt material ökade på 
universitets- och högskolebibliotek, med 32 procent mellan 2002 och 2004. 
Siffran för specialbiblioteken var 24 procent. 52

På NAI:s bibliotek kommer det elektroniska materialet starkt 2004, men 

                                                 
52 Jönsson, 2005, s 22. 
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det tar ett tag innan det ersätter det tryckta materialet som vi kan se tabellen 
ovan. 

 

Lokal byte 
Institutet låg tidigare vid H-centrum med adress Dragarbrunnsgatan 24. 
Anledningen till att institutet bytte lokaler var att dessa var för små. Flytten 
skedde 1999 och det tog ett tag innan all verksamhet kunde köra igång igen. 
Att lokalbytet betydde mycket för institutet är helt klart. Den nuvarande 
lokalen som ligger på adressen Kungsgatan 38. Det är ganska lätt att hitta om 
man kommer med tåg ifrån Stockholm och det tar bara några minuter att 
promenera ifrån centralstationen.  
 

   

Publika evenemang 
Institutets har en del utåtriktad verksamhet. Seminarier är ett evenemang som 
är populärt. Vid de öppna seminarierna bjuds allmänheten in för att lyssna på 
seminarier om ett Afrikarelaterat ämne. Vid Kulturnatten har institutet öppet 
och i biblioteket brukar det hållas många aktiviteter. Tidigare har det funnits 
alltifrån dansaktiviteter, modevisning och barnteater. Vid kulturnatten 2005 
kom mer än 500 människor till institutet/biblioteket.53 De öppna seminarierna 
fokuserar idag på krisen i västra Sudan Darfur. De offentliga seminarierna hålls 
i samarbete med ABF Stockholm och Liv & Fredsinstitutet i Uppsala. Syftet 
med dessa seminarier är att öka förståelsen för den rådande situationen i 
Darfur. Darfur-serien består av tre föreläsningar och en paneldebatt mellan 
perioden 1 februari till 17 mars .54

Det brukar också hållas författaraftnar i biblioteket, där inbjudna författare 
berättar om sina böcker.  

                                                 
53 Annual Report, 2005, s 44. 
54 ”Föreläsningar” Nordiska Afrikainstitutets hemsida , 
 http://www.nai.uu.se/news/lectures/ hämtad 2007-03-04 
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Afrikaner i diaspora 

Mitt syfte med denna uppsats är att se hur NAI:s bibliotek fungerar som 
offentligt rum. Min förförståelse är att biblioteket används som ett offentligt 
rum och att en afrikaner bosatta i Uppsala använder biblioteket, men hur? Det 
kan först behövas förklaras lite mer om gruppen som jag valt att fokusera på. I  
tabellen 1 nedan kan vi se hur många afrikaner det finns i Uppsala. 

Tabell 1 visar den totala summan av den afrikanska invandrargruppen i Uppsala 

Land Män Kvinnor Totalt 
 

 Algeriet 8 5 13 
Burundi 6 12 18 
Egypten 8 4 12 
Eritrea 31 27 58 
Etiopien 49 25 74 

Gambia 15 3 18 
Ghana 18 4 22 

Kamerun 9 4 13 

Kenya 19 26 45 
Kongo. Demokratiska 
Rep 

14 13 27 

Libyen 27 17 44 

Marocko 17 14 31 
Nigeria 37 13 50 

Somalia 35 45 80 

Sudan 30 20 50 
Sydafrika 13 8 21 

Tanzania 8 7 15 

Tunisien 6 11 17 

 26



Uganda 20 22 44 
 

Övriga Afrika 32 20 52 
 

Totalt 402 300 702 

Källa: Statistiska centralbyrån 

 
 

Sist i tabellen står det ”Övriga Afrika”, dessa grupper har inte en så stor 
befolkning i Uppsala så att det redovisas i denna tabell. För att förstå varför 
vissa grupper av afrikaner är större än andra, måste man se tillbaka på 
historien. Tabellen redovisar afrikaner som invandrat ifrån Afrika, inte ”andra 
generationens invandrare”. 

Invandringen till Sverige 
Invandringen till Sverige bestod till största delen av arbetskraftsinvandring före 
1970.  Före 70- talet sökte sig människor från Grekland och Jugoslavien till 
Sverige för jobb. Sverige gick på högvarv och behövde arbetskraft. Under 
1970-talet drabbades Sverige och Västeuropa av en del ekonomiska problem. 
Oljekrisen 1973 slog hårt mot Sveriges ekonomi. Olja var nyckeln till 
marknaden, en viktig insatsvara i såväl produktion som transport av i stort sett 
alla varor. När oljan plötsligt blev dyrare höjdes prisnivån över hela linjen och 
därmed steg inflationen.55   

Med den ekonomiska krisen minskade definitivt behovet 
arbetskraftsinvandring; istället fick Sverige en annan invandring: 
asylinvandring. Asylinvandringen kom att öka under 1970- talet och än mer 
under 80- talet. I Sverige ökade antalet asylsökande kraftigt under 1980- talet 
från 3000 år 1982 till omkring 30 000 per år under perioden mellan 1989 och 
1991.56

Att flyktingströmmarna var så starka berodde på att det rådde en del 
konflikter i världen. De starkaste flyktingströmmarna ifrån Afrika kom ifrån 

                                                 
55 Eklund, Klas, 2001, Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin s 382. 
56 SOU:1995:75 ”Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv: betänkande från flyktingpolitiska 
kommitén”, s 119. 
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Etiopien, Eritrea och Somalia. Sverige förändrades ifrån att ha varit ett 
arbetskraftsmottagande till ett flyktingmottagande land.  
 

• Somalier tvingades fly sitt land när det drabbades av inbördeskrig i maj 1998, 

detta medförde att omkring 500 000 människor tvingades att fly till Etiopien. 

Sedan inbördeskriget startade har omkring 9000 sökt asyl i Sverige.  

• Etiopier och eritreaner  

Eritrea kämpade sedan 1960 –talet för självständighet emot Etiopien. Etiopien styrdes 

av en militärdiktatur och detta innebar att det fanns många inom landet som kämpade 

emot regimen. Den totalitära regimen var en anledning till att många etiopier valde att 

fly landet. Mellan 1984 och 1992 sökte nästan 9000 personer asyl i Sverige ifrån 

Etiopien. Sedan kriget upphört och staten Eritrea utropats har strömmen av 

asylsökande avstannat.57

Somalier, etiopier och eritreaner är den största gruppen av afrikanska 
flyktingar i Sverige.  I tabell 1 kan man också se att de utgör den största 
invandrargruppen av afrikaner i Uppsala. 

En förklaring av diaspora 
Diaspora härstammar ifrån grekiska och betyder förskingring. Ordet används 
idag för att beskriva människor som på något sätt har varit tvungna att lämna 
sitt land för att bosätta sig någon annanstans. I boken Diasporas within and 
without Africa – Dynanism, Heterogenity, Variation publicerad av NAI 
problematiseras begreppet diaspora. Något som uppmärksammas är att det 
finns olika diaspora inom och utom Afrika. I boken tar man upp en känd 
teoretiker vid namn William Safran. Enligt honom är diaspora grupper:  
 

1. That are dispersed from an original centre to at least two peripheral places; 

2. that maintain a memory, vision, or myth about their original home; 

3. that believe they are not- and perhaps cannot be- fully accepted by their host 

country; 

4. that see the ancestral home as a place of eventual return, when the time is 

right;  

5. that are committed to maintenance or restoration of this homeland; 

 

                                                 
57 SOU 1995:75 , s 125 ff. 
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6. and of which the the group’s consciousness and solidarity are important 

defined by this continuing relationship with the homeland.58 

 

Diaspora betyder inte samma sak för alla människor. Att på något sätt ha 
kontakt med sitt hemland kan sägas vara det mest grundläggande för alla 
människor i diaspora; men det kan se olika ut. För en del kan läsandet av 
litteratur ifrån hemlandet kännas en som kontakt, andra går med i föreningar 
där man kan träffa sina landsmän. Internet har gjort det lättare att ha kontakten 
med andra landsmän i andra länder, en nackdel är att alla inte har tillgång till 
Internet. För en del människor med hög utbildning och boende i en stor stad 
kan diasporan utgöra en möjlighet att förbättra sin livssituation för sig själv och 
släkten i hemlandet; för andra lite längre ner på samhällsstegen, kan diasporan 
betyda diskriminering och utanförskap.  

Det som förenar de olika grupperna är att de alla har någon kan slags 
kontakt med sitt hemland.59

                                                 
58 Manger, Leif, 2006, Diaspora within and without Africa. Dynamism, Hetrogenity, variation, s 12. 
59 Manger, Leif, 2006, s 20-21. 
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Intervjuundersökningen 

Intervjuer med bibliotekspersonal. 
Jag intervjuade tre bibliotekschefer och två andra bibliotekarier; där en jobbar 
kvar och en annan har bytt jobb. Intervjuer har också genomförts med 
direktören och informationsansvariga på institutet. Den nuvarande 
bibliotekschefen heter Åsa Moberg, hennes företrädare heter Marie Louise 
Fendin och före henne var Louise Fredén chef.  Anledningen till att jag valde 
att intervjua tre bibliotekschefer är att jag vill se hur biblioteket fungerat under 
en längre tid. Som bibliotekschef har man bra insyn i vad som händer på 
biblioteket och är med och fattar beslut. Jag har också valt att intervjua två 
bibliotekarier ifrån biblioteket. En av de anställda visste jag sedan länge har en 
bra kontakt med besökare och det var därför intressant att höra hans åsikter. 
Den andra personen hade jobbat på biblioteket tidigare och har afrikanskt 
ursprung; han jobbade även på biblioteket när det låg vid H-centrum. Eftersom 
han inte jobbar på biblioteket – och kanske inte är så partisk- längre och har 
afrikanskt ursprung gjorde att jag valde att intervjua honom. Direktören på 
institutet vid namn Carin Norberg har bara varit i tjänst som direktör i lite mer 
än ett år, och jag tyckte att det skulle vara intressant få direktörens syn på 
biblioteket. I samtal med annan personal på institutet kom jag också fram till 
att Susanne Linderos som är informationsansvarig skulle vara intressant att 
intervjua. 

Samtal med bibliotekschefer om biblioteket 
 När jag intervjuade bibliotekscheferna handlade samtalen mycket om 
biblioteket och deras relation till stammisarna. Ett annat genomgående tema 
var lokalerna; för- och nackdelar med de gamla och nya lokalerna. Biblioteket 
som en mötesplats togs också upp i samtliga intervjuer. Jag redovisar 
intervjuerna i kronologisk ordning och börjar därför med intervjun med Louise 
Fredén som jag träffade på Stockholms Central. Det kanske inte var den bästa 
platsen att genomföra intervjun på, trots att intervjuplatsen inte var optimal för 
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en intervju; gick det ändå att genomföra intervjun. Fredén jobbade på 
biblioteket som chef mellan 1993 -2003. Hon var alltså bibliotekschef när 
biblioteket låg vid H-centrum. Jag tyckte att det skulle bli intressant att se om 
det fanns någon större skillnad mellan de olika platserna. Vårt samtal kretsade 
just kring tiden när biblioteket låg vid H-centrum. När jag frågade henne om 
vad hon tyckte om de gamla lokalerna svarande hon ”de var ganska mysiga, 
det var en speciell stämning; men det blev tillsist ohållbart vi fick inte plats 
med plats med människor eller böcker.”60 Utrymmesbrist var en av anledningar 
att institutet byte lokaler. Jag frågade sedan om hon visste om det fanns många 
stammisar när biblioteket låg vid H-centrum. Fredén svarade: 
 

Den gruppen var ganska stor. Det var nästan alltid samma människor som kom, nästan 
dagligen. Och på den tiden hade vi många afrikanska tidningar i pappersform. 
Stammisarna brukade samlas vid tidningshyllan och läsa tidningar och samtala. De fyllde 
en stor del av biblioteket och det tycker jag var trevligt.61

 

I samtalet med Fredén så framkom det att stammisarna var en viktig del av 
biblioteket. När jag gått igenom årsrapporterna - ifrån 2000 - 2006 - som NAI 
ger ut varje år, även kallade Annual Reports fann jag följande formulering i 
2000 års Annual Report: 

The library is open to the public , and although it’s a research library targeted at  
researchers and students from all the Nordic countries it is also used by journalists, 
government  officials, companies, immigrant service bureau, travellers, and the African 
community in the Uppsala-Stockholm area.62

 

Det som skiljer årsrapporten år 2000 från andra årsrapporter är just att man 
betonar att den afrikanska gruppen i Uppsala–Stockholm också är en målgrupp. 
Detta finner man inte i senare versioner av Annual reports. Jag påpekade detta 
för Louise Fredén som då svarade: 

 

                                                 
60 Intervju den 15/2 2007Louise Fredén. 
61 Intervju den 15/2 2007Louise Fredén. 
62 Annual Report, 2000, s 18. 
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Vi försökte att ifrån bibliotekets sida få med i måldokumentet - The Mission Statement - 
att den afrikanska låntagargruppen i Uppsala och Stockholm är en viktig målgrupp, men 
det fick vi inte med.63

 

The mission statment finns på institutets hemsida och där kan man läsa NAI:s 
olika verksamhetsgrenars målsättningar och målgrupper. I måldokumentet kan 
man under Library services läsa följande:  
 

The Institute shall make available literature and other relevant material for research, 
studies and information on contemprary Africa, through both the printed media and 
electronic information technology. The library shall provide lending, reference and 
information services as an active member of the Nordic and international community.64

 

Hur ska man tolka denna formulering? Det nämns inte här något direkt om 
några målgrupper, men läser man mellan raderna så kan man se att 
fokuseringen av verksamheten ligger på att serva forskare och studenter. 

Freden nämnde att hon försökte få med den afrikanska målgruppen i 
måldokumentet, men inte lyckades. I 2000 års Annual report nämns den 
afrikanska låntagargruppen, sen försvann denna formulering; man kan undra 
varför? Den andra intervjun genomförde jag med ytterligare en f d 
bibliotekschef vid namn Marie- Louise Fendin. Hon jobbade som chef i tre år. 
Hon satt också samtidigt på posten som biträdande chef för NAI.  Enligt 
Fendin så var posten som biträdande chef för henne en chans att positionera 
biblioteket; en chans att flytta fram biblioteket och dess verksamhet. 

Samtalet med Marie- Lousie Fendin kom liksom den tidigare intervjun att 
handla om stammisarna och biblioteket. När jag frågade henne om hon 
uppfattade att det fanns fler stammisar när biblioteket låg vid H-centrum 
svarade Fendin : 

Brytpunkten kom när vi minskade på utbudet av utländska dagstidningar. Det som 
lockade var att vi hade många utländska dagstidningar. Stadsbiblioteket hade också 

                                                 
63 Intervju den 15/2 2007 med Louise Fredén 
64 ”Måldokument” Nordiska Afrikainstitutets hemsida  
 http://www.nai.uu.se/about/organisation/mission/document/ hämtad 2007- 03- 20 
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afrikanska dagstidningar, vilket gjorde att det blev lite konkurrens.65

 

 För att följa upp diskussionen om stammisarna frågade jag Fendin om hon 
tyckte att de var en viktig målgrupp, hon svarade: 

Ja, men jag saknar en viktig grupp: kvinnorna. Jag tyckte att det var så signifikant att det 
var så många män. Vi hade inte ett kafé, men man kunde ibland få känslan av en det var 
ett kafé; med alla män. De utbyte social kontakter med varandra och personalen och man 
märkte tydligt  att folk kände varandra. 66

 

Jag var tvungen att fråga henne om det tagits något initiativ att närma sig 
någon kvinnoförening. Fendin konstaterade då att: 
 

Vi hade en diskussion om kvinnorna. Vi kom fram till att det fanns mycket intressant 
information som vi kunde sprida till denna grupp. Det fanns en tanke på att ta kontakten 
med olika afrikanska kvinnoföreningar.67  

 

I intervjun med Fendin så är det tydligt att medvetenheten om stammisarna är 
stor bland personalen och det finns ett skäl att de kallas ”stammisar”. Vi 
fortsatte att diskutera om biblioteket och jag ställde frågan om biblioteket 
används som ett socialt rum av afrikaner bosatta i Uppsala. Hon svarade att 

”ja, det tycker jag man kan säga. Det saknas däremot en bit, en sk 
kaféverksamhet för att biblioteket skall kunna fylla kravet av att vara ett socialt 
rum.”68

I vårt fortsatta samtal framkom att en kaffeautomat placerades vid foajén. 
Automaten fick tyvärr inte vara kvar; den som hyrde ut den stod för kostnaden 
första halvåret; sen togs den bort. Fendin hade ambitionen att skapa en 
gemytligare miljö på biblioteket, genom att bevara kaffeautomaten. Enligt 
Fendin kom många besökare för att ”träffas på ett kafé före eller efter de 
besökt biblioteket”. En kaffeautomat viktig är därför att den lockar fler 

                                                 
65 Intervju den 23/2 2007 med Marie- Louise Fendin 
66 Intervju den 23/2 2007med Marie- Louise Fendin 
67 Intervju den 23/2 2007 med Marie- Louise Fendin 
68 Intervju den 23/2 2007 med Marie- Louise Fendin 
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besökare och den afrikanska besökargruppen ”ger biblioteket liv”69

 I intervjun med Fendin är det tydligt att hon hade en del idéer om 
biblioteket och dess verksamhet. Viljan att skapa en kafékänsla, kan knytas an 
till viljan att måna om bibliotekets användare. 

Nästa intervju som jag genomförde var med Åsa Moberg, den nuvarande 
bibliotekschefen. Samtalet ägde rum på hennes kontor på NAI. Jag hade mejlat 
några av frågorna till henne så att hon var lite förberedd. För komma in på en 
diskussion om biblioteket och dess relation till stammisarna ställde jag frågan: 

 ”Känner du till att det skrevs en uppsats 1997 om NAI:s bibliotek. I den 
uppsatsen framkom det att biblioteket används som ett socialt rum för afrikaner 
i Uppsala?”  

Hon kände inte till att det skrevs en uppsats om biblioteket, och hon 
konstaterade att:  

 

Vi känner ibland att vi är som ett andra vardagsrum; en mötesplats. Sen kan det ha 
varierat hur gruppen har utnyttjat oss. Sen vi flyttade ifrån de gamla lokalerna vid H-
centrum har vi dragit ner på antalet tidningar i pappersformat. Anledningen till detta är att 
vi har haft distributionsfel  och att det ligger på nätet, detta har gjort att vi förlorat lite 
låntagare.70

 

 I samtalet med Moberg rörde sig många av mina frågor kring just hur det ser 
ut idag och hur hon ser på biblioteket och den förändring det genomgått. I 
diskussionen kring dags tidningar sa Moberg ”nu mera har vi de flesta tidigare 
papperstidningar online. Våra stammisar är väl medvetna om detta.” Idag har 
biblioteket bara en dagstidning kvar, det är en etiopisk dagstidning som 
biblioteket får gratis ifrån etiopiska ambassaden. 71

När det gäller övergången till elektroniska tidskrifter skiljer sig inte NAI:s 
bibliotek ifrån andra forsknings/specialbibliotek. I kapitlet Lite statistik om 
biblioteket redogjordes för hur specialbiblioteken ökat sin tillgång på 
elektroniskt material med 24 procent under perioden 2002-2004. I frågan kring 
vad som skiljer NAI:s bibliotek ifrån andra bibliotek säger Moberg :  

Vi har på vårt bibliotek inte aktivt gått ut för att nå gruppen stammisar. De kommer 
självmant till oss. Det kan ju bero på ett intresse för det egna hemlandet och jag antar att 

                                                 
69 Intervju den 23/2 2007 med Marie- Louise Fendin 
 
70 Intervju den 14/2 2007 Åsa Moberg. 
71 Intervju den 14/2 2007 Åsa Moberg. 
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det är samma på Asieninstituet i Danmark Köpenhamn.72  

 

Att det skulle vara så att många asiater bosatta i Köpenhamn  besöker 
Asieninstitutet skulle vara intressant att veta; men det ligger utanför denna 
uppsats - rammen.  De har inte aktivt försökt att nå ut till den afrikanska 
gruppen i Uppsala, sa Moberg; men försök har gjorts. Jag ställde också frågan 
till henne om det gjorts försök att samarbeta med någon afrikansk förening i 
Uppsala? Moberg svarade då:  

 

Vi har faktiskt haft ett samarbete med Etiopiska föreningen.  Många etiopier använder 
vårt bibliotek, de läser tidningar och använder Internet, så vi tyckte att det skulle vara 
intressant att visa biblioteket. Tyvärr så dök ingen upp. […] men man måste samtidigt 
fundera på vad man använder oss till. De kanske inte kommer till oss för att vi är ett 
bibliotek, utan för att vi är det här rummet med böcker. Många vet att när de kommer hit 
så träffar de folk som de känner.73

 

Det är helt klart att Moberg är medveten om att det finns en grupp afrikaner 
som brukar besöka biblioteket regelbundet. De verkar nästan vara en självklar 
del av biblioteket.  

Delsammanfattning 
Intervjuerna med bibliotekscheferna visade tydligt att de alla tre var medvetna 
om stammisarna. Initiativ har tagits för att samarbeta med olika 
invandrarföreningar men det har tyvärr runnit ut i sanden. Att biblioteket 
används som ett socialt rum kan ses som ett tecken av Habermas teori om det 
”offentliga samtalet”. Biblioteket är en plats dit alla kan gå och det kostar inga 
pengar att utnyttja dess tjänster. Enligt en bibliotekschef så ger ”stammisarna  
biblioteket liv” och hon ville stärka bibliotekets mer sociala roll genom att ha 
en kaffeautomat. 

                                                 
72 Nordiskt Institut för Asienstudier (NIAS) har som syfte att utveckla det nordiska samarbetet inom 
forskning och studier om Asien. Hämtade den 7 mars 2007 
http://www.norden.org/webb/nordnamn/ViewOrganisations.asp?oid=70 
73 Intervju den 14/2 007 Åsa Moberg. 
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Intervju med övrig bibliotekspersonal 
Förutom att ha intervjuat tre bibliotekschefer så genomfördes två intervjuer 
med ytterligare två personer, därav en person jobbar kvar och den andra jobbar 
inte längre kvar på biblioteket. Min första informant är en äldre man som 
jobbat på biblioteket ett tag och har en bra relation till sina låntagare. När jag 
nämner honom i min undersökning kommer jag att referera till bibliotekarie 55 
år. Den andra informanten jobbar inte längre kvar på biblioteket, men jobbade 
under en längre tid och även när biblioteket fanns i de gamla lokalerna vid H- 
centrum. När jag nämner honom i min undersökning kommer jag att skriva 35-
årige bibliotekarien. Jag vill inte avslöja mina informanter riktiga identiteter 
eftersom de inte är offentliga personer som, t.ex. chefer.  

Intervjun med den 55-årige bibliotekarien ägde rum den 20/2. Jag känner 
personen ifråga och visste att han har en bra kontakt med stammisarna. Vårt 
samtal kom därför att kretsa kring hans relation till användare. Eftersom 
informanten jobbat länge på biblioteket frågade jag honom om hur det hans 
relation till stammisarna såg ut, när biblioteket låg vid H-centrum. Han sa: 

 

Det var lättare att för låntagare att ta kontakt med oss på den tiden; för det var en mindre 
lokal. Jag skulle inte säga att min relation var bättre med stammisarna då, utan de kunde 
lättare få kontakt med oss pg a lokalutrymmet.74

 

Att de gamla lokalerna vid H-centrum var mindre gjorde att 
bibliotekspersonalen kom närmare sina låntagare, detta framkommer tydligt i 
intervjun med min informant. Eftersom jag visste att min informant hade en bra 
kontakt med vissa låntagare, frågade jag honom hur kontakten med 
stammisarna ser ut. Och han påpekade att det var: 
 

Det är genom en låntagare ifrån Etiopien som jag har lyckats få kontakt med flera andra 
stammisar. Nu händer det att jag träffar folk som besöker biblioteket som hälsar på mig 
när jag går på gågatan.75

 

I samtalet med informanten framkom det också att han varit ute och tagit en öl 

                                                 
74 Intervju den 20/2 2007 med 55-årig bibliotekarie 
75 Intervju den 20/2 2007 med 55-årig bibliotekarie 
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med en stammis, som han känner väl. Kontakten med låntagarna är bra och 
nästa fråga som jag ställde till min informant var vad som skiljer NAI:s 
specialbibliotek ifrån andra specialbibliotek. Han svarade att ”det finns en viss 
kultur på den här arbetsplatsen”. Med det menar han att personalen hjälper 
varandra, men också ställer upp för sina låntagare.  Öppenheten är också något 
som han påpekade skiljer biblioteket ifrån andra specialbibliotek. Då menar 
han kulturnatten t ex där biblioteket har öppet med diverse aktiviteter. Min 
informant deltar aktivt i planerandet av kulturnatten och han påpekade också 
att många stammisar kommer på kulturnatten med sina familjer.76

Intervjun med den 55-årige bibliotekarien gav mig mer insikt i hur 
personlig kontakten med låntagarna är på biblioteket. Min andra informant är 
en 35-årig bibliotekarie, han jobbar inte längre på biblioteket, men han jobbade 
när biblioteket låg vid H-centrum. Intervjun med informanten skedde över 
telefon; han var mycket upptagen och hade inte tid att träffas IRL (In real life).  
I intervjun med den 35-årige bibliotekarien så kretsade samtalet om 
stammisarna och hur de använder biblioteket. Första frågan till informanten var 
om han hade någon uppfattning om det fanns fler stammisar när biblioteket låg 
vid H-centrum. Han svarade ”det var en viss grupp som kom ganska ofta till 
det gamla biblioteket, nästan dagligen. …men jag tror att biblioteket idag har 
fler besökare.”77

Det kan stämma att det var fler besökare idag p ga de stora lokalerna och 
den markandsföring som institutet och biblioteket gått ut med till 
forskarsamhället; men när det gäller stammisar är det svårt att bevisa om de 
ökat eller minskat i antal. Min informant kom fram till en intressant iakttagelse. 

Han hävdade att: 
 

Kriget mellan Etiopien och Eritrea drog många till biblioteket under den tid då kriget 
pågick. Det var hur många besökare som helst och många som aldrig ens varit där. Många 
kom för att söka information på Internet, som då inte var så utspritt som idag.78

    

Kriget mellan Etiopien och Eritrea pågick mellan 1998-2000 och eftersom 
Uppsala har en stor invandrargrupp ifrån dessa länder så var det nästan 
självklart att besöka NAI:s bibliotek för att få information om vad som hände 

                                                 
76 Intervju den 20/2 2007 med 55-årig bibliotekarie 
77 Intervju den 1/3 2007 med 35-årig bibliotekarie 
78 Intervju den 1/3 2007 med 35-årig bibliotekarie 
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där hemma med nära och kära.  Vårt samtal kom att fortsätta kretsa kring just 
besökare av biblioteket. När jag frågade honom om biblioteket används som ett 
socialt rum för afrikaner bosatta i Uppsala, sa han att: 
 

Jag kommer ihåg att det var flera som kom för att träffa andra. Efter att ha läst tidningen 
eller använt Internet kunde de sitta och diskutera det politiska läget i hemlandet med sina 
landsmän.79

 

Informanten påpekade också att biblioteket utgjorde en mötesplats utan 
formella krav, vilket gjorde att de kunde diskutera politik och samhällsfrågor 
utan att hamna i bråk.80 Han trodde om det varit formellt att det uppstått bråk. 
En intressant åsikt, vilket kan stämma mycket väl. Institutet har en del öppna 
seminarier som jag själv deltagit vid. Vid dessa seminarier presenteras ett ämne 
av en forskare som sedan debatteras av deltagarna, det är ett formellt möte och 
ibland brukar resultera i en del hårda ord.  

Frågan om vad som skiljer NAI:s specialbibliotek ifrån andra 
specialbibliotek ställdes också till den  35- årige bibliotekarien. Han svarade att 
”biblioteket är mer inbjudande än andra specialbibliotek t.ex. kulturnatten; de 
går också ut och marknadsför sig väl genom hemsidan”.81 I samtalet med den 
35-årige informanten så framkom en del nya intressanta synpunkter. Att 
biblioteket drog många nya besökare pga. kriget mellan Etiopien och Eritrea 
var inte överraskande men intressant; och påvisar att biblioteket är en 
mötesplats för afrikaner och speciellt i tider när det råder krig i hemlandet.  

 

Delsammanfattning 
Intervjuerna med de två bibliotekarierna visar att även de var välmedvetna om 
stammisarna. En anställd hade jobbat länge och har därför en väldigt god 
relation till stammisarna. I intervju med 35-årige bibliotekarien så framkom det 
att stammisarna kommer till biblioteket för att diskutera det politiska läget i 
hemlandet med andra landsmän.  
                                                 
79 Intervju den 1/3 2007 med 35-årig bibliotekarie 
80 Kriget mellan Etiopien och Eritrea har skapat en del problem mellan de olika invandrargrupperna i 
Sverige. De har t ex hamnat i bråk med varandra på konferenser olika föreningsmöten. Men på NAI:s 
bibliotek kunde man inte se denna konflikt så tydligt enligt informanten. 
81 Intervju den 1/3 2007 med 35-årig bibliotekarien 
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Intervju med personal ifrån institutet 
Jag har också intervjuat direktören på NAI som heter Carin Norberg. En 
intervju med den informationsansvariga utfördes också, hon heter Susanne 
Linderos. 
Carin Norberg har varit direktör lite mer än ett år, även om hon inte suttit på 
sin post länge är ändå intressant att intervjua för mig pga. den position hon har 
som  direktör på institutet. 

Intervjun genomfördes på hennes kontor den 14/2. Samtalet kom att handla 
om bibliotekets roll på institutet.  Min första fråga till Norberg var hur hon ser 
på samarbetet med biblioteket. Hon svarade ”biblioteket är en integrerad del av 
institutet. Biblioteket är en av fyra verksamhetsgrenar, de andra är forsknings, 
publikation, policy relaterade eller policy dialog kan man säga.”82

Frågorna som jag ställde kom också in på stammisarna och om Norberg 
var medveten om denna grupp. Jag ställde frågan om hon kunde se att det var 
vissa besökare som återkom till biblioteket. Norberg svarade då: 
 

När jag är på biblioteket har jag sett att det är vissa människor som kommer tillbaka. Det 
påminner mig lite grann om Sida; när det låg vid Sveavägen i Stockholm.  Där fanns det 
ett referensbibliotek en trappa upp, där var det ganska många afrikaner som kom upp och 
lånade böcker och utnyttjade Internet; och så är det ju här också.83

 

Det är intressant att Norberg gör en jämförelse med Sidas referensbibliotek. 
Norberg påpekade också att det biblioteket låg i närheten av ett café, så det 
blev en naturlig mötesplats enligt henne. När jag avslutat mina frågor ville 
Norberg lägga till lite om vad hon tycker om biblioteket. Hon påpekade: 
 

Vårt bibliotek har en väldigt fin miljö. Det skapar och är en bra mötesplats, vi ordnar ju 
en del möten i biblioteket. T ex författaraftnar och så kan man använda det när vi får 
besök. Fina besök. Förra året hade vi besök av två presidenter, vid två olika tillfällen. Vid 
dessa tillfällen är det alltid biblioteket som tilldrar sig mest intresse. Det finns ju mycket 
att titta på det är snyggt och estetiskt tilltalande. […] jag vill bara lägga till det att 
biblioteket är en väldigt stark sida  hos institutet.84  

 

                                                 
82 Intervju den 14/2 2007 med Carin Norberg 
83 Intervju den 14/2 2007 med Carin Norberg 
84 Intervju den 14/2 2007 med Carin Norberg 
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Intervjun med Carin Norberg var givande och hennes tillägg om hur biblioteket 
fungerar som en mötesplats på många olika sätt var intressant. Nästa intervju 
genomförde jag med Susanne Linderos som är informationsansvarig på 
institutet. Genom samtal med andra så kom jag fram till att en intervju med 
henne skulle ge mig lite mera klarhet i vad något som andra pratat om men inte 
riktigt kunnat förklara ”Mötes plats Afrika” Intervjun med Linderos ägde rum 
den 27/2 och vårt samtal kom att handla om institutets utåtriktade verksamhet. 
En av mina första frågor blev Vad är Mötesplats Afrika? Linderos svarade att: 
”Det är kulturnatten; inte andra publika evenemang” Enligt Linderos så 
anordnades det ett öppet hus förra året, men det gick inte under namnet 
Mötesplats Afrika. Vårt samtal kom också in på stammisarna och om hon var 
medveten om denna grupp. Linderos var medveten om denna grupp och sade 
att ”det är trevligt att biblioteket används av afrikaner i Uppsala. Vissa av dem 
är arbetslösa och då kan det vara skönt att ha en plats att gå till.”85

Även den informationsansvariga på institutet är medveten om denna grupp 
och att de brukar använda biblioteket i olika syften. Det framkom också under 
intervjun att det är Linderos som anordnar planeringen inför kulturnatten. Vid 
dessa tillfällen öppnar sig institutet för allmänheten och är ett lysande tillfälle 
för PR- verksamhet. 

Delsammanfattning 
I intervjuerna med både direktören och informationsansvariga är det tydligt att 
även de är medvetna om att biblioteket används av afrikaner i Uppsala. Carin 
Norberg gjorde en jämförelse med Sidas dåvarande referensbibliotek i 
Stockholm.  

 

Sammanfattning 
I intervjuerna med bibliotekscheferna så framkom det att alla tre var medvetna 
om stammisarna. En orsak till att färre kommer till biblioteket idag är enligt 
samtliga bibliotekschefer nerdragningen av antal dagstidningar. NAI är ett 
forsknings/specialbibliotek och har liksom andra forskningsbibliotek dragit ner 
på dagstidningar och tidsskrifter i pappersformat. De finns nu istället on – line.  
                                                 
85 Intervju den 27/2 2007 med Susanne Linderos 
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I samtal med övrig personal på biblioteket framkom att goda relationer finns 
med stammisarna. En anställd på biblioteket har en väldigt bra relation till sina 
låntagare. När biblioteket låg vid H-centrum var lokalerna mindre, men det 
gjorde att bibliotekarierna kom närmare sina låntagare; och på så sätt var det 
lättare för låntagare att ta kontakt med personalen. I intervjun med direktören 
på NAI, Carin Norberg framkom att hon var medveten om att det finns en 
grupp afrikaner som besöker biblioteket; och hon jämförde det med Sidas 
dåvarande referensbibliotek som låg vid Sveavägen i Stockholm, som var en 
mötesplats för afrikaner. Informationsansvariga Susanne Linderos betonade att 
kulturnatten var en viktig händelse för institutet och hon var också medveten 
om stammisarna och att de besökte biblioteket regelbundet. 

Intervju med stammisar 
Sammanlagt intervjuades fem stycken besökare av biblioteket. Samtliga har 
använt biblioteket under en längre tid och besöker det fortfarande regelbundet 
och kan därför kallas stammisar. I respekt för mina informanters integritet så 
kommer jag bara att använda mig av nationalitet och ålder. Nationaliteten 
stämmer men åldern är fingerad så ingen ska känna sig utpekad. Valet av 
informanter selekterades av mig. Ett kriterium som jag ställde upp var att de 
skulle ha besökt biblioteket länge och därför vara välbekanta med biblioteket 
och dess verksamhet. Eftersom jag besökt biblioteket under en längre tid valde 
jag personer som jag sett på biblioteket ofta; jag kontaktade sedan dem via 
telefon och presenterade mig och vad min undersökning handlade om. Det 
urval som jag tillämpade kallas ”snöbollsurval” och det betyder att 
intervjupersoner väljs utifrån tidigare intervjupersoners rekommendation. Det 
innebär att med största sannolikhet att relevanta personer identifieras. I urvalet 
av informanter vid en kvalitativ intervju skall vara heterogent inom en given 
ram; där skall finnas en variation men inte så att mer än någon enstaka person 
är extrem eller ”avvikande”86 Jag försökte få med en bred i valet av 
informanter och kanske skulle jag ha haft med en större spridning av 
nationaliteter, men nu föll det sig så att större delen av informanterna har sitt 
ursprung i Nordöstra Afrika; ser man till den afrikanska invandrargruppen i 
Uppsala så är invandrare ifrån Nordöstra Afrika störst.87

Den första intervjun som jag genomförde var med en man ifrån Somalia, 

                                                 
86 Trost, 2005, s 117. 
87 Med Nordöstra Afrika menar jag länderna Etiopien, Eritrea och Somalia. 
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han kommer att kallas 30-årige somalier. Samtalet med alla informanter kom 
att handla om deras relation till biblioteket och dess personal. 

Intervjun med den 30-årige somaliern genomfördes i min lägenhet. Jag 
känner inte informanten väl, men vi är bekanta.  

Min första fråga till informanten löd. Vad tyckte du om de gamla lokalerna 
vid H-centrum? Han svarade ”det var ganska trångt och datorerna var inte så 
bra heller. Det kändes som det var ett för litet bibliotek.”88

Efter att ha konstaterat att informanten tyckte att det var för trångt och litet 
på det gamla biblioteket; så frågade jag honom vad han tycker om de nya 
lokalerna. De nya lokalerna är enligt honom bra för där finns det ett studierum 
där man kan sitta och plugga och samtidigt träffa kompisar.89 Många av min 
informants kompisar brukar besöka biblioteket eftersom de inte har Internet 
hemma. De har inte råd med dator och då är NAI:s bibliotek bra enligt min 
informant eftersom de också känner sig välkomna där. 

Jag frågade också den 30-årige somaliern om det inte var bättre service av 
personalen när det låg vid H-centrum. Han påpekade då ”det var mer folk när 
det låg vid H-centrum. Man fick hjälp direkt, nu får man dröja lite; men det gör 
inget, jag vet att de har mycket att göra.”90

Det verkar inte vara något problem att personalen har mycket att göra och 
informanten får vänta ibland. Jag frågade också min informant vad han 
huvudsakligen brukar använda biblioteket till.  Han brukar vanligen använda 
biblioteket för att läsa böcker om hans hemland. Internet använder han också 
för att söka information. Det framkom också i vårt samtal att han brukar träffa 
kompisar på biblioteket och att de brukar läsa och surfa lite på Internet, sen 
brukar de gå ner på stan.91

Jag ställde frågan om biblioteket används som en mötesplats för afrikaner i 
Uppsala och informanten svarade: 
 

Man ser alla möjliga kulturer. Det finns andra afrikaner som t ex etiopier och ugandier 
många olika nationaliteter. Några av dem kanske är studenter. Man brukar heja på 
varandra och fråga vart den andre kommer ifrån92

 

                                                 
88 Intervju den 5/2 2007med 30- årig informant ifrån Somalia 
89 Intervju den 5/2 2007 med 30-årig informant ifrån Somalia 
90  Intervju den 5/2 2007 med 30-årig informant ifrån Somalia 
91 Intervju den 5/2 2007 med 30-årig informant ifrån Somalia 
92 Intervju den 5/2 2007 med 30-årig informant ifrån Somalia 
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I samtalet med den 30-årige somaliern var det tydligt att biblioteket har betytt 
och betyder mycket för honom. 

Den andra intervjun var med en 35-årig etiopier som jag känner ytligt. Vi 
träffades också hemma hos mig för att genomföra intervjun. Vårt samtal 
handlade också om hur det såg ut förr och nu. Jag ställde frågan i vilket syfte 
han brukade besöka biblioteket när det låg vid H-centrum?  

Informanten svarade då: 
 

När jag besökte biblioteket vid H-centrum var det i sociala syften för att träffa andra 
landsmän. […] men jag tror att det fanns mer afrikaner på det gamla stället; men jag är 
inte säker eftersom det var mindre.93

 

Jag ville veta vad min informant tycker om bibliotekarierna på NAI, om de är 
professionella. Han konstaterade: 
 

Personalen är hur trevliga som helst. Om man går till Stadsbiblioteket eller något annat 
bibliotek och ställer 4- 5 frågor brukar de bli irriterade. Det händer inte på NAI:s bibliotek 
där tar de sig tid och svarar på de frågor jag har. De är professionella. 94

 

 Att personalen är trevlig och professionella hade också stor betydelse att min 
första informant valde att gå dit.  Vi diskuterade också vad biblioteket betytt 
och min informant svarade: 
 

Biblioteket har betytt mer än något annat för mig. När jag kom till Sverige så hade jag 
inte så mycket sociala kontakter. Att gå till biblioteket hjälpte, där träffade jag andra 
afrikaner och fick ett socialt umgänge.95

 

När jag frågade informanten om vad han tyckte kunde förbättras svarade han 
öppettiderna.  De öppnar för sent tyckte han. Sammanfattningsvis kan man 
säga att biblioteket spelar en stor roll för även min andra informant. Han 
skapade sociala kontakter när han började besöka biblioteket och har därefter 

                                                 
93 Intervju den 21/2 2007 med 35-årig informant ifrån Etiopien 
94 Intervju den 21/2 2007 med 35-årig informant ifrån Etiopien 
95 Intervju den 21/2 2007 med 35-årig informant ifrån Etiopien  
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fortsatt att besöka biblioteket pga. Där finns trevlig personal och ger en 
möjlighet att träffa andra människor. 

Min tredje informant är en kvinna ifrån Eritrea 45 år. Hon har besökt 
biblioteket länge och tillhör också kategorin stammisar. Intervjun med henne 
genomfördes på ett kafé vid Kvarnen. Samtalsämnet under intervjun handlade 
om hennes relation till biblioteket, liksom de andra intervjuerna. Jag frågade 
informanten om vad hon tyckte om biblioteket när det låg vid H-centrum. 
Informanten sa: 
 

 

Det var bekvämt. På den tiden kunde jag inte hantera en dator och det var personalen som 
lärde mig att hantera en dator.[…] på den tiden var det krig i mitt hemland så jag satt 
ganska mycket framför datorn på biblioteket och höll mig ajour om situationen i 
hemlandet.96

 

Min informant brukar använda biblioteket idag till att leta efter artiklar och 
böcker ifrån sitt hemland. Hon är författare och politiskt intresserad och brukar 
också ibland delta vid seminarierna som hålls på institutet. Informanten 
påpekade också att en av anledningarna till att hon besöker biblioteket är att 
personalen är så trevlig. Hon har känt flera av dem i många år. Det bästa med 
personalen enligt informanten är att ”de tar sig tid att hjälpa när man behöver 
hjälp”97

När jag kontaktade min informant via telefon och sade att jag skulle skriva 
om NAI:s bibliotek sa hon: ”världens bästa bibliotek”. Informanten uppskattar 
de nya lokalerna mycket; hon gillar framför allt att de är så ljusa och att man 
kan se ut på förbipasserande människor. Jag frågade också denna informant 
vad som kan förbättras, hon tyckte inte öppettiderna var bra. För hennes del 
skulle det vara bra om de öppnade lite tidigare. Under intervjun så blir min 
informant ibland lyrisk när hon pratar om bibliotek och dess verksamhet. För 
henne så betyder biblioteket jättemycket eftersom hon är politiskt intresserad 
och läser mycket om sitt hemland. Under intervjun berättade hon: 

”En gång kom min syster på besök ifrån USA; hon blev så imponerad av 

                                                 
96 Intervju den 22/2 2007 med 45-årig informant ifrån Eritrea 
97 Intervju den 22/2 2007 med 45-årig informant  ifrån Eritrea 
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biblioteket, hon fann böcker som inte gick att finna i USA”.98

Slutligen kan man säga att min tredje informant är väldigt stolt över 
biblioteket och att det betyder mycket för henne privat och professionellt 
eftersom hon är författare. Den fjärde informanten kommer ifrån DRC 
.(Demokratiska republiken Kongo). Kommer att i samtalet med informanten 
ifrån DRC referera till  honom som 43-årig informant ifrån DRC. Vi träffades 
för att genomföra intervjun på en McDonalds Restaurang i Uppsala (det var det 
enda stället som var öppet, vid tidpunkten) vid Forum gallerian.  

Informanten hade besökt biblioteket under en längre tid och var väl 
medveten om institutet och dess verksamhet. Eftersom jag visste att han hade 
en bra kontakt med några anställda ifrån biblioteket handlade samtalet delvis 
om den hur den relationen såg ut. Min första fråga till informanten handlade 
om hur vad han tyckte om biblioteket när det hade adressen Dragarbrunnsgatan 
24? Han påpekade: ”det var för trångt på biblioteket vid H-centrum. … Jag 
började besöka biblioteket 1993. Spenderade mycket tid i biblioteket för där 
fann jag intressanta böcker om Afrika.”99

Vi kom också in på frågan om biblioteket som en mötesplats. Informanten 
tyckte att biblioteket var en mötesplats när det låg vid H-centrum det är det inte 
idag, enligt honom. 

 Informanten ifrån DRC sa till mig att anledningen till att det inte längre är 
en mötesplats är pga. många har flyttat ifrån Uppsala. Han påpekade samtidigt 
att han inte besöker biblioteket lika ofta idag. 

Jag frågade informanten hur hans relation till personalen ser ut. Han 
svarade: 

 

Personalen är mycket trevlig och det händer att de lyssnar på mig när de ska köpa in 
litteratur ifrån mitt hemland. De vet att jag har stor kunskap om mitt hemland och lyssnar 
därför på mig.100

 

Det är intressant att personalen lyssnade till informanten när de skulle köpa in 
litteratur. Den långa relationen med personalen har nog skapat ett förtroende 
dem emellan, vilket har underlättat för båda parter. 

Min sista informant är en man 57-årig man ifrån Etiopien. Han varit en 

                                                 
98 Intervju den 22/2 2007 med 45-årig informant ifrån Eritrea 
99 Intervju den 28/2 2007 med 43-årig informant ifrån DRC 
100 Intervju den 28/2 2007 med 43-årig informant ifrån DRC 
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besökare av biblioteket en lång tid och känner därför väl till biblioteket och 
dess personal. Intervjun med informanten skedde i NAI:s bibliotek. Den första 
frågan handlade om hans relation till biblioteket.  Informanten förklarade att: 
”Biblioteket har betytt mycket för mig. Har besökt biblioteket sen 1977 när det 
låg vid Sysslomangatan. Brukade träffa andra afrikaner och låna böcker.”101

Jag kände att en viktig fråga i just denna intervju är relationen till 
personalen. Eftersom informanten har besökt biblioteket till och från sedan 
1977, sa han själv att han sett folk komma och gå bland personalen.  Han 
svarade på frågan om hur relationen till personalen ser ut på följande sätt: 
 

Relationen till personalen är bra. Att bara säga att personalen bara är professionella, då 
missar man den respekten och öppenheten personalen besitter. […] Just öppenheten och 
respekten för låntagare är det som skiljer NAI:s bibliotek ifrån andra bibliotek.102

 

Informanten har som sagt en lång relation till biblioteket och institutet. Han är 
själv akademiker och har använt sig av andra bibliotek, men känner sig väldigt 
bekväm på NAI:s bibliotek. När intervjun var klar frågade jag honom om han 
hade något att tillägga. Då uttryckte informanten följande: 

 

Biblioteket borde ha ett café. Det saknas ett café för att det fullt skall uppfylla vad man 
kallar ett ”offentligt rum”. Biblioteket skulle tjäna mycket på att ha en verksamhet lik den 
de har på Carolina Biblioteket.103

 

Att min informant hade ett sådant förslag tycker jag var intressant. Han har 
som akademiker besökt flera bibliotek och uppskattar att det finns ett 
närliggande kafé på biblioteken. Intervjun med den 57-årige mannen var 
givande. Hans relation till biblioteket var personlig och han pratade sig varm 
om vad det betytt för honom som person. 

Sammanfattning 
 I intervjuerna med informanter kom det fram att biblioteket har betytt något 

                                                 
101 Intervju den 16/3 2007 med 57-årig informant ifrån Etiopien 
102 Intervju den 16/3 2007 med 57-årig informant ifrån Etiopien 
103 Intervju den 16/3 2007 med 57-årig informant ifrån Etiopien 
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för alla av dem. Biblioteket har genomgått en del förändringar och man har 
skurit ner på dagstidningar. Det skedde ett lokalbyte 1999 och biblioteket 
flyttade ifrån H-centrum som var en populär plats. Trots alla förändringar som 
skett de senaste åren så besöker alla informanterna fortfarande biblioteket, men 
i olika syfte. En del för att söka litteratur om sitt hemland; andra för att 
använda Internet och träffa vänner. Personalen på biblioteket beskrivs som 
professionella i intervjuerna och öppna och är en av anledningarna till att 
informanter väljer att besöka biblioteket. En annan faktor till att de besöker 
biblioteket kan knytas till att informanterna vill ha någon slags kontakt med sitt 
hemland. Detta behov kan de få på biblioteket genom böcker och 
tidningar/tidskrifter om hemlandet. Mötet med sina landsmän som de träffar på 
biblioteket är också ett slags behov av att ha kontakten med sitt hemland. Att 
vara i diaspora kan betyda olika saker för olika människor, i kapitlet  En 
förklaring av diaspora; förklaras att detta behov kan se olika ut. 

Biblioteket som mötesplats nämns också i intervjuerna, men det verkar 
mest vara män som använder biblioteket som en mötesplats. I nästa kapitel 
kommer min kvantitativa del redovisas och där framgår hur stor del av gruppen 
stammisar som utgörs av kvinnor. 
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Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen pågick i fem veckor; från vecka 8 till vecka 12. Totalt 
trycktes 60 enkäter upp. 30 st på svenska och 30 på engelska. Enkäterna lades 
sedan fram på lånedisken där stammisarna brukar boka dator, det var 
personalens tips. Personalen hjälpte mig med att dela ut enkäterna, vilket 
hjälpte mig mycket. Det var inte helt lätt att få in svar. Jag var själv i 
biblioteket och frågade de stammisar som kom in om de kunde besvara på 
enkäten. Eftersom personalen hade mycket att göra så glömde de ibland bort att 
påpeka att det fanns en enkät som riktades till den utvalda gruppen. Genom att 
personalen var medveten om att det pågick en enkätundersökning riktad till 
stammisarna, hoppades jag att det skulle minimera missförstånd 

Jag fick totalt in 25 svar, jag hade förväntat mig lite mer, men ansåg att 
tiden inte räckte till för att vänta in fler svar. Det försvann några enkäter på 
biblioteket. En när jag var närvarande, en stammis tog emot en enkät jag delat 
ut, men när jag skulle samla in den var han borta. Jag antar att den andra som 
fallit bort är ett liknande fall. 

 

Tolkningsproblem med enkäten 
Ett problem med enkäten var att vissa av respondenterna missade att svara på 
frågan vilket land de kommer och vilken den permanenta bostadsorten är. De 
frågorna krävde tillskillnad ifrån de andra att respondenten fyllde i med 
information. De andra frågorna skulle man bara sätta ett kryss i. 

En respondent glömde att svara vilket land han kom ifrån. Eftersom jag 
känner till personen ifråga fyllde jag i med uppgifterna att informanten 
kommer ifrån Eritrea och är bosatt i Uppsala. (Jag delade själv ut enkäten till 
honom) Det finns också en del missförstånd som att en kvinna ifrån Sverige 
Uppsala som fyllt i enkäten. Två stycken respondenter den ena ifrån Kenya och 
den andra ifrån Mocambique/Sydafrika skrev att den permanenta var 
respektive land. Jag misstänker därför att de är gästforskare eller stipendiater, 
eftersom de också valde att fylla i den engelska versionen av enkäten. Därför 
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räknas deras svar bort. Ytterligare en enkät räknades bort, detta beror på att 
respondenten inte uppgivit permanent bostadsort. Personen har inte heller 
uppgivit att han besökte biblioteket när det låg vid H-centrum. En annan 
respondent uppgav inte land eller permanent bostadsort, men jag misstänker 
ändå att personen är en stammis. I enkäten kan man läsa att respondenten 
brukar besöka biblioteket när det låg vid H-centrum. Ytterligare en faktor gör 
att jag väljer att ha med personen är att han fyllt i att han brukar träffa 
kompisar på biblioteket. En Afroamerikan fyllde också i enkäten, det var jag 
som delade ut den till honom. Eftersom respondenten svarade att han har 
Uppsala som permanent adress räknar jag med honom i undersökningen. 
Biblioteket har många låntagare och jag vet att det finns svarta människor ifrån 
Jamaica och USA som använder biblioteket regelbundet. Detta vet jag därför 
att jag har besökt biblioteket sedan en lång tid tillbaka. 

Tolkning av resultatet 
Det var totalt 25 stycken som svarade på min enkätundersökning. Fyra svar 
togs bort pga. tolkningsproblem. Nedan kan man se hur könsfördelningen ser 
ut bland dem som svarat på enkäten.  
 

Tabell 2. Antalet som svarat på enkäten fördelat mellan könen. 

Män 20 
Kvinnor 1 
Totalt 21 

 
Källa: Egen enkätundersökning 

 

Männen dominerar starkt och det finns bara en kvinna som svarat. I de 
intervjuer som jag genomfört så framkom det att de flesta stammisar var män. 
Även i enkätundersökningen stämmer det att männen dominerar bland 
stammisarna. Anledningen till att just män väljer att komma till biblioteket 
kommer jag att återkomma till i analysdelen. 

I enkäten så ställdes frågor om ursprungsland och bostadsort. Enligt tabell 
1 som redovisar hur många afrikaner det finns i Uppsala, så ska det finns mest 
etiopier, eritreaner och somalier i Uppsala. Att dessa grupper är de största i 
Uppsala kanske skulle spegla sig i min undersökning. I tabellen nedan så 
redogörs för ursprungsland. 
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Tabell 3. Ursprungsland bland dem som svarat på enkäten. 

 
Ursprungsland 
 

Antal 
svar 

Etiopien 3 
Somalia 4 
Eritrea 6 
Burundi 2 
Uganda 2 
Chad 1 
Tanzania 1 
USA 1 
Inget ursprungsland 
uppgivet 

1 

Totalt  21 
 

Källa: Egen enkätundersökning 

 

I tabell nr 3 så framkommer det att den afrikanska gruppen som besöker 
biblioteket är ganska mångfacetterad. En förutsättning för att vara stammis är 
man har en närhet till biblioteket, där med bosatta i Uppsala-Stockholm 
regionen så att man kan besöka biblioteket regelbundet. Tabellen nedan 
redogör för permanent bostadsort bland de svarande. 

Tabell 4. Permanent bostadsort på de svarat på enkäten. 

Permanent 
bostadsort 

Antal svar

Uppsala-Stockholm 1 
Uppsala 19 
Uppgift saknas 1 
Stockholm 0 
Totalt 21 
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Källa: Egen enkätundersökning 

 
Jag ansåg det relevant att fråga i enkäten om stammisarna besöker 
seminarierna. Eftersom stammisarna har olika intressen så kan det vara 
intressant att se om seminarieverksamheten var populär bland denna grupp som 
besöker biblioteket regelbundet. Det brukar ligga upptryckta blanketter för 
aktuella seminarier på bordet vid tidnings och tidskrifthyllan där stammisarna 
brukar hålla till. De är alltså ganska medvetna om denna verksamhet.  

Tabell 5. Sammanställning av besökare av seminarier 

Brukar du besöka de öppna seminarierna institutet 
håller? 
 

Antal svar 

Ja 10 
Nej 10 
Ibland 1 

 
Källa: Egen enkätundersökning 

En informant valde att skriva att han besöker seminarierna ibland. Jag hade 
glömt att fylla i det alternativet, vilket var en miss. Under intervjuerna 
framkom det olikartade åsikter om de gamla lokalerna. Vissa tyckte de var för 
små och utrymmet var för litet. Med anledning av detta så formulerade jag en 
fråga i enkäten om vad de tycker om den gamla respektive den nya lokalen. 
Syftet med frågan är även att se hur många av stammisarna som besökt 
biblioteket under en längre tid. Frågan är också ett sätt att jämföra med nya 
lokalen. Efter tabell 6 så kommer frågan om vad besökarna tycker om de nya 
lokalerna.  
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Tabell 6. Stammisarnas åsikter om lokalen vid H- centrum 

Besökte du biblioteket när det låg vid H-centrum? Om du 
gjorde det vad tycker du om de lokalerna? 
 

Antal 
svar 

Mycket bra 6 
Bra 5 
Mindre bra 2 
Totalt 13 

 

Källa: Egen enkätundersökning 

 
De flesta var ganska nöjda med de gamla lokalerna och många av stammisarna 
är fortfarande trogna besökare av biblioteket trots flytten från H-centrum. Det 
fanns två stammisar som svarat nej på att de inte besökt H-centrum, men har 
sen ändå svarat på frågan. De har missförstått frågan. Själv tycker jag att jag 
gjort det tydligt i enkäten. (se bilaga 1 och 2) Det finns många faktorer till att 
så många gillade de gamla lokalerna. Under intervjuerna så framkom det att 
kontakten med personalen var väldigt bra vid H-centrum. Det fanns också fler 
dagstidningar vilket kan ha påverkat respondenterna att svara så positivt. Att 
den gamla lokalen låg centralt ska inte underskattas och kan också ha påverkat 
stammisarnas svar. Vad tycker de då om de nya lokalerna? De nya lokalerna 
vid Kungsgatan 38 är mycket större och de flesta stammisar känner nu väl till 
vart biblioteket ligger. 

I tabell 7 nedan kan man se vad stammisarna tycker. 

Tabell 7. Stammisarnas åsikter om den nya lokalen 

Vad tycker du om den nuvarande 
lokalen? 

Antal svar

Mycket bra 20 
Bra 1 
Mindre bra 0 

 
Källa: Egen enkätundersökning 

De flesta är nöjda med den nya lokalen. Inte en enda av dem som svarat är 
missnöjda med lokalen. Jag hade inte förväntat att de flesta skulle vara så 
nöjda, men det tyder på att stammisarna har anpassat sig till de nya lokalerna. 
Anledningen till att de besöker biblioteket kan vara många, i tabell 8 kommer 
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jag att redovisa detta. 

 

Tabell 8. En sammanställning av anledningar till att stammisarna besöker biblioteket. 

I vilket syfte brukar du besöka NAI:s 
bibliotek? 

Antal svar

Låna böcker. 12 
Använda Internet. 19 
Läsa tidsskrifter, tidningar. 14 
Ta del av statstrycksbeståndet. 1 
Läsa/Studera. 14 
Träffa andra människor. 12 
 

Källa: Egen enkätundersökning 

 

De flesta som svarat har uppgett flera alternativ på varför man besöker 
biblioteket. Det är tydligt att de flesta brukar använda Internet. Desto sämre var 
det med att ta del av statstrycksbeståndet, vilket är vanligt bland forskare och 
studenter som letar efter hårdfakta. Anledningen till att stammisarna väljer att 
använda Internet på NAI:s bibliotek kan knytas till diasporaförklaringen.  
William Safrans förklaring av diaspora i boken Diasporas within and without 
Africa begreppet är applicerbar på gruppen stammisar. I boken sägs det också 
att diaspora kan betyda olika saker för olika människor. När det gäller 
afrikaner i Uppsala kan behovet att besöka NAI:s bibliotek sägas vara ett 
behov av en kontakt med hemlandet. Man kan t ex gå till biblioteket för att 
låna en bok om sitt hemland som nyligen publicerats eller träffa sina landsmän.  

På sista sidan av enkäten fanns en rad där man kunde ange om det fanns ett 
annat syfte med besöket. Det skulle ha förklarats bättre med t ex Övriga 
kommentarer. Men jag fick bara ett svar på den raden med ett citat ska jag 
belysa vad en respondent skrivit. Respondenten svarade på frågan: Annat syfte 
med besöket följande: 
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“I visit the library, because there many things to read. Specially about 
Africa”.104  

Svaret ifrån respondenten är intressant och tyder på att personen har ett 
allmänt intresse om Afrika. 
 

Sammanfattning 
I min enkätundersökning så visade det sig att det fanns en stark dominans av 
män som besöker biblioteket. Att det skulle vara en stark dominans av män var 
något som jag förväntat mig. I intervjuer med bibliotekscheferna så framkom 
det att männen var de som besökte biblioteket mest. Männen som besöker 
biblioteket besöker det av flera olika anledningar men som vi kan se i tabell 8 
så är det 12 av 21 som uppgett att de besöker biblioteket för att träffa andra 
människor. 

Att biblioteket har blivit en naturlig mötesplats för stammisar är ett 
intressant fenomen; och kan knytas till Habermas teori om borgerlig 
offentlighet. Enligt Habermas så träffades under 1800- talet den borgerliga 
klassen på kaffestugor, hemliga ordenssällskap och salonger.  På dessa ställen 
kom en ”offentlig debatt” att föras.  Även om Habermas skrev om 1800- talet 
så är hans teori applicerbar på min undersökning. Männen var de som träffades 
för debatt och så är det även på NAI:s bibliotek.  Stammisarna kommer till 
biblioteket inte bara för att debattera med andra landsmännen eller på 
seminarier; utan också för att upprätthålla en kontakt med sitt hemland. 

Jag hade förväntat mig att besökare ifrån Nordöstra Afrika kraftigt skulle 
vara överrepresenterade som besökare av biblioteket. Tabell 3 visar ändå att 
stammisar ifrån Nordöstra Afrika är den största gruppen, men de är inte kraftigt 
överrepresenterade. Under intervjun med stammisarna framkom att många av 
dem som brukade besöka biblioteket, nu har flyttat. Att stammisar använder 
biblioteket vid t.ex. när det är krig deras hemländer har också framkommit 
under intervjuerna och kan göra vid vissa tider har biblioteket fler besökare; 
och ibland färre. Totalt fick jag 25 svar där fyra svar räknades bort. Med 21 
svar kan man diskutera om det är representativt för den grupp som jag 
undersöker. Det är svårt att estimera hur många afrikaner i Uppsala som 
besöker NAI:s biblioteket. Det är oftast samma människor som kommer till 

                                                 
104 Källa: Egen enkätundersökning 
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biblioteket, därav namnet ”stammisar”. Men hur stor är då gruppen stammisar. 
Det är svårt att säga. En sak är säker att de besöker biblioteket ganska ofta. I 
tabell 6 kunde vi se att det var 13 av 21 som svarat på frågan ”Vad de tycker 
om den gamla lokalen vid H-centrum”. Detta tyder på att det finns en grupp 
som har besökt biblioteket under en längre tid och fortfarande kommer till 
biblioteket.  
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Analys 

I början av min uppsats redogjorde jag för mitt syfte med uppsatsen. Syftet var 
att se hur NAI:s bibliotek fungerar som offentligt rum. För att konkretisera 
syftet ställde jag upp tre frågeställningar: 
 

• Fungerar NAI:s bibliotek bara som en utlåningscentral av böcker, eller 
har det andra funktioner? 

 

• Den primära målgruppen för institutet och biblioteket är forskare och 

studenter i de nordiska länderna. Det finns annan grupp besökare (i 

huvudsak afrikaner i diaspora) av biblioteket. Vad betyder biblioteket 

för dem?  

•  Hur väl medvetna är biblioteket om denna grupp och har man någon 

medveten strategi att nå ut till gruppen? 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag använt mig av Jürgen 
Habermas teori om ”borgerlig offentlighet” som utvecklades under 1800- talet. 
För förstå hur gruppen som jag valt att undersöka (stammisar) valt att komma 
till biblioteket har jag också använt mig av William Safrans förklaring av 
begreppet diaspora. Stammisarna finns med i alla tre frågeställningar och det är 
därför viktigt att problematisera kring denna grupp och varför de väljer att 
besöka NAI:s bibliotek. Under intervjuerna framkom en hel del intressant 
synpunkter och med enkäterna lyckades jag få med stammisarnas röster.  

 
Min första frågeställning löd: 
Fungerar NAI:s bibliotek bara som en utlåningscentral av böcker, eller 

har det andra funktioner?  
Under intervjuerna framkom en del svar på hur biblioteket fungerar som ett 

offentligt rum.  I samtal med en bibliotekschef så framkom det att biblioteket 
används som ett ”andra vardagsrum”. En annan chef sade ”stammisarna ger 
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biblioteket liv”. 
Att stammisarna använder biblioteket som en mötesplats verkar 

bibliotekscheferna vara ganska medvetna om. Louise Fredén som var 
bibliotekschef mellan 1993- 2003 sade i intervjun att gruppen stammisar var 
ganska stor under tiden vid H-centrum. Enligt henne var det alltid samma 
människor som kom och de brukade samlas vid tidningshyllan för att läsa och 
sen brukade sitta och samtala. Fredén tyckte att stammisarna fyllde med sin 
närvaro en stor del av biblioteket. Stammisarna brukar träffas och samtala på 
biblioteket och jag har själv upplevt att ljudnivån, ibland kan bli ganska hög. 
Trots detta så anser de flesta bland bibliotekscheferna och övrig personal att de 
inte stör andra låntagare. I intervjun med en f d biblioteksanställd som också 
jobbade på biblioteket när det låg vid H-centrum uppmärksammade liksom 
Fredén att det var en grupp som kom för att träffa andra landsmän. Enligt 
informanten ”brukade stammisarna efter att ha läst tidningen eller surfat på 
Internet diskutera det politiska läget med sina landsmän”105

I Habermas teori om borgerlig offentlighet var det männen som träffades 
för samtal på kaffehus och salonger, de utgjorde ett slags publikum. NAI:s 
bibliotek har självklart flera publikum, men i undersökningen har det visat sig 
att det är en grupp män  huvudsakligen afrikaner bosatta i Uppsala som utgör 
ett stadigt publikum av biblioteket. I enkätundersökningen redovisades att 20 
av 21 besökare i gruppen stammisar är män. Habermas har som jag redogjort 
kapitlet Habermas kritik emot den borgerliga offentligheten varit skeptisk emot 
sin egen teori i efterhand. Han menar att det idag inte finns några egentliga 
publikum. Medborgarna är passiverade och sitter framför televisionen och tittar 
på Tv – debatter. Jag tycker Habermas har tecknat vår tid i allt för enkla 
tecken. Dagens samhälle skiljer sig markant ifrån det samhälle som Habermas 
byggde sin teori på. Jürgen Habermas exkluderade många i sin teori som t ex 
kvinnorna och arbetarrörelsen. Dagens västerländska samhälle är ett 
mångkulturellt samhälle och är på många sätt mer komplicerat att analysera. 
Men det betyder inte att människor är engagerade och träffas för diskussion. 
Gruppen som jag har valt att undersöka har sitt publikum på NAI:s bibliotek. 
Biblioteket erbjuder fina lokaler och en stor samling av böcker och tidskrifter 
ifrån Afrika. Biblioteket har forskare och studenter som sin främsta målgrupp, 
men den grupp afrikaner bosatta i Uppsala som besöker biblioteket har inte fått 
så mycket uppmärksamhet. I intervjun med Marie Louise Fendin så framkom 

                                                 
105 Intervju den 1/3 2007 med 35-årig informant 
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det att det funnits en kaffeautomat i foajén till biblioteket. Fendin ville ha kvar 
automaten eftersom hon visste att många stammisar brukar träffas på 
biblioteket och sen gå och dricka kaffe på stan.  

Hon sade också att det ibland kändes som ett kafé, med alla män som 
träffades där.  

Fendin uppmärksammade att de kände varandra väl och att även 
personalen var välbekanta med dem. 
 I intervjuerna med stammisarna fram kom det att biblioteket används som en 
mötesplats. En 30- årig informant ifrån Somalia påpekade under intervjun att 
han brukar hälsa på andra afrikaner när han besökte biblioteket och på så sätt 
skaffa nya bekantskaper.  Enkätundersökningen visade att 12 av 21 personer 
angav att de använder biblioteket för att träffa andra människor. Det är det är 
nästan hälften respondenterna. Att stammisarna väljer att träffas på NAI:s 
bibliotek och diskutera där beror delvis på att biblioteket är en allmän plats 
tillgängligheten är garanterad utan extra kostnad. Den kraftiga dominansen av 
män kan bero på många olika saker. En tänkbar orsak är att dessa män var 
politisk aktiva i sina hemländer. 10 av 21 svarade att de besöker seminarierna 
som hålls på institutet. På dessa seminarier är det oftast politiska ämnen som 
behandlas. Orsaken till att kvinnorna är så kraftigt underrepresenterade kan 
bero på många olika faktorer. En faktor kan bero på att de inte känner sig 
hemma där, eftersom det har blivit en naturlig mötesplats för afrikanska män i 
Uppsala. De kan då ha andra mötesplatser som t.ex. kaféer. NAI:s bibliotek 
används av gruppen stammisar delvis som en mötesplats,  i tabell 8 kunde vi se 
att anledningen till att den afrikanska besökargruppen besöker biblioteket är 
många. Att biblioteket har en stor mängd litteratur och ett stort utbud av 
tidskrifter om Afrika gör att många stammisar väljer att besöka NAI:s 
bibliotek; men undersökningen visar  att biblioteket inte bara används som en 
utlåningscentral. Biblioteket som en mötesplats utgör kanske den viktigaste 
faktorn till att stammisarna väljer att besöka biblioteket. En fråga som jag 
glömde att ställa till stammisarna under intervjuerna, var frågan om varför så 
mycket män besöker biblioteket. Det hade varit intressant att se vad de hade för 
synpunkter om det. Frågan ställdes aldrig men; oavsett kön så finns det en 
grupp afrikaner främst boende i Uppsala som använder biblioteket som en 
mötesplats. 

Vad tycker egentligen stammisarna om biblioteket? Det ska jag besvara i 
min nästa frågeställning. 

 
Min andra frågeställning löd:  
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Den primära målgruppen för institutet och biblioteket är forskare och 
studenter i de nordiska länderna. Det finns annan grupp besökare ( i huvudsak 
afrikaner i diaspora) av biblioteket. Vad tycker de om biblioteket?   

För att se vad stammisarna har för uppfattning om biblioteket genomförde 
jag intervjuer med 5 stycken informanter. Under dessa intervjuer blev det 
tydligt att biblioteket har betytt en hel del för de flesta av mina informanter. I 
en intervju med en 35-årig informant ifrån Etiopien som har en ganska lång 
relation till biblioteket framkom det att när han kom till Sverige så kom 
biblioteket bli en plats dit han kunde gå för att träffa andra afrikaner och 
därmed få ett socialt umgänge. Informanten är väldigt nöjd med biblioteket och 
det enda som han är missnöjd med öppettiderna. Enligt informanten så öppnar 
de biblioteket för sent, han skulle vilja att öppnade lite tidigare så att han kunde 
gå dit innan han började jobbet. Den enda kvinnan som jag intervjuade 
kommer ifrån Eritrea och hon är politisk aktiv och är författare. Hon besökte 
biblioteket oftare när det låg vid H-centrum. Anledningen till detta beror enligt 
henne på att det var krig mellan Etiopien och Eritrea. Informanten ville hålla 
sig ajour om vad som hände i hemlandet och besökte därför biblioteket för att 
använda Internet, där hon fann relevant information om sitt hemland. Eftersom 
hon är politisk aktiv besöker hon de öppna seminarierna på institutet. Hon är 
också väldigt nöjd med biblioteket och det enda som hon är missnöjd med är 
öppettiderna, enligt informanten öppnar de för sent. I intervjun med en 57-årige 
informant ifrån Etiopien framkom att han saknar ett kafé Enligt informanten så 
skulle biblioteket tjäna mycket på att ha ett kafé som Carolina biblioteket har. 
Informanten är en besökare av biblioteket sedan långt tillbaka i tiden och är 
därför välbekant med verksamheten.  Alla informanter är nöjda med biblioteket 
och det har betytt mycket för var och en av dem I enkätundersökningen 
framkom att 19 av 21 av respondenterna använder Internet när de besöker 
biblioteket. Jag vill hävda att stammisarna inte bara planlöst surfar runt på 
Internet, utan brukar läsa tidningar on-line. Enligt Åsa Moberg så finns idag de 
flesta papperstidningar on-line och stammisarna är väl medvetna om detta. 
 Idag finns det bara en etiopisk tidning i pappersformat och den får biblioteket 
gratis ifrån den etiopiska ambassaden. Jag har själv under min praktikperiod 
uppmärksammat att många stammisar sitter kring datorerna och läser tidningar 
och besöker olika Internet-sajter som har anknytning till deras hemland. I 
enkäten valde respondenterna att svara på flera alternativ i vilket syfte de 
brukar använda biblioteket i tabell 8. Att så många svarat att de använder 
Internet blir då lite lättare att förstå. De använder Internet för att läsa tidningar 
som numera inte finns i pappersformat. Detta informationsbehov kan kopplas 
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till Safrans dispora begrepp. Många har också svarat att de brukar träffa andra 
människor på biblioteket, även detta ryms i William Safrans diaspora 
förklaring; där den minsta gemensamma nämnaren för de flesta människor i 
diaspora är någon slags kontakt med sitt hemland. 
 

Den sista frågeställningen löd:  
Hur väl medvetna är biblioteket om stammisarna och har man någon 

medveten strategi att nå ut till gruppen? 
 
Intervjuerna med bibliotekscheferna gav en del svar på hur de ser på 

stammisarna. Åsa Moberg som är den nuvarande bibliotekschefen konstaterade 
att de på biblioteket haft ett samarbete med etiopiska föreningen i Uppsala. 
Tyvärr så dök ingen upp när de skulle ha en visning av biblioteket. Hon 
påpekade att: ”man måste fundera varför den gruppen använder oss till, de 
kanske inte kommer till oss för vi är ett bibliotek, utan för att vi är det rummet 
med böckerna”.106 Moberg är medveten om stammisarna och att de besöker 
biblioteket regelbundet. I intervjuerna med stammisarna så är det tydligt att alla 
är nöjda med personalen på biblioteket. Personalen beskrivs som professionella 
och trevliga. Några av informanterna kommer ibland med förslag om inköp av 
böcker och personalen lyssnar eftersom de vet att vissa stammisar har en stor 
kunskap om deras hemländer. Under intervjun med en biblioteksanställd 
uppmärksammades att han har en väldigt bra kontakt med stammisarna. 
Informanten kände en person väl som han brukade ta en öl med och blev på så 
sätt bekant med flera stammisar. Carin Norberg som är direktör på institutet är 
också medveten om det finns en grupp av afrikaner bosatta i Uppsala om som 
använder biblioteket och hon gjorde en jämförelse med Sidas dåvarande 
referensbibliotek som låg vid Sveavägen i Stockholm. Enligt Norberg hade det 
biblioteket hade ett kafé i närheten där flera afrikaner träffas för att sedan 
besöka biblioteket för att surfa och låna böcker. Även Susanne Linderos som är 
informationsansvarig på institutet är väl medveten om stammisarna och hon 
uppskattar att de besöker biblioteket. 

Stammisarna är flitiga besökare av biblioteket och även de öppna 
seminarierna som finns, men de har inte fått något större erkännande av 
biblioteket eller institutet. I kapitlet Lite statistik om biblioteket redogjordes i 
tabell 2.1 hur låntagarna är fördelat i olika grupper; till gruppen övriga kan 

                                                 
106 Intervju den 14/2 2007 med Åsa Moberg 
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stammisar räknas och det är de som lånar minst bara 950 lån under 2006. 
Studenter lånade totalt 4345 och de är en av institutets målgrupper. 

 
Men stammisarna använder biblioteket inte bara som en studieplats utan de 

använder det som mötesplats för att huvudsakligen träffa sina landsmän. De 
lockas till biblioteket också för att personalen är trevliga och bemötandet är 
bra, och biblioteket har nästan blivit som ett andra vardagsrum för 
stammisarna. Kanske skulle de förtjäna ett erkännande. Louise Fredén försökte 
under den tiden då hon var bibliotekschef att få med att stammisar är en viktig 
målgrupp i institutets måldokument, men det lyckades inte. Det har tagits 
initiativ till ett samarbete med afrikanska invandrarföreningar, men det har 
runnit ut i sanden. Trots att det idag inte finns någon medveten strategi att nå ut 
till stammisarna, väljer de att komma ändå. Cecilia Bengtssons fältuppsats om 
NAI:s bibliotek redovisade att biblioteket främst användes av afrikaner bosatta 
i Uppsala samt studenter. Bengtsson undersökning gjordes 1997 och mycket 
har ändrats sedan dess. I min undersökning är det tydligt att stammisarna 
använder biblioteket regelbundet. Det är svårt att estimera hur stor gruppen är, 
men de besöker biblioteket regelbundet för olika ändamål. Det som skiljer min 
undersökning ifrån Bengtssons undersökning är att jag tittat på varför 
stammisarna väljer att komma till biblioteket. Varför går de inte till t ex 
stadsbiblioteket istället där det numera finns en del afrikanska tidningar och 
Internet. De väljer att komma till NAI:s bibliotek därför att personalen är 
trevliga och bemötandet bra; det finns en personlig relation. Den mest 
avgörande faktorn till att de väljer NAI:s bibliotek är de kan finna en trygghet 
där. De träffar sina landsmän där och det har blivit ett ”publikum”, där de fritt 
kan föra diskussioner.  
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Sammanfattning 

I början av min uppsats redogjorde jag för mitt syfte som var att se hur NAI:s 
bibliotek fungerar som offentligt rum. För att besvara syftet ställde jag upp tre 
frågor.  
 

• Fungerar NAI:s bibliotek bara som en utlåningscentral av böcker, eller 

har det andra funktioner? 

• Den primära målgruppen för institutet och biblioteket är forskare och 

studenter i de nordiska länderna. Det finns annan grupp besökare (i 

huvudsak afrikaner i diaspora) av biblioteket. Vad betyder biblioteket 

för dem?  

•  Hur väl medvetna är biblioteket om denna grupp och har man någon 

medveten strategi att nå ut till gruppen? 

I analysdelen besvarade jag de tre frågorna och kom fram till att den grupp som 
bibliotekspersonalen kallar stammisar - afrikaner bosatta i Uppsala/ Stockholm 
- använder biblioteket som en mötesplats. Anledningen till att de kommer till 
NAI: s bibliotek beror på att personalen är trevliga, men den mest avgörande 
faktorn är att de har ett behov av att hålla en kontakt med sitt hemland. Enligt 
William Safran kan människor i diaspora tillfredsställa detta behov på olika 
sätt. För vissa räcker det med att läsa en bok om sitt hemland och andra 
engagerar sig djupare. I uppsatsen framkom att det är mest män som använder 
biblioteket av gruppen stammisar. Anledningen att männen utgör den största 
gruppen av stammisar, visade undersökningen inget entydigt svar på. Troliga 
förklaringar är att männen hade ett politiskt intresse innan de kom till Sverige. 
Men undersökningen visade tydligt att NAI:s bibliotek används som en 
mötesplats av afrikaner bosatta i Uppsala.
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

 
Hej. 
 
Jag heter Mattias Järvi och läser på Biblioteks och 

informationsvetenskapliga programmet. Syftet med denna enkät är att skaffa 
mig lite fakta om hur Afrikaner i Uppsala/ Stockholm tycker om Nordiska 
Afrikainstitutets bibliotek. 
Tack för hjälpen. 
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1. Är du man eller kvinna ?   man        kvinna  
 
2. Vilket land kommer du ifrån? 
 
3. Vilken är din permanent bostadsort? 
 
 4.   Brukar du gå institutets föreläsningsverksamhet på torsdagar?    Ja                
Nej 
5. Besökte du biblioteket när det låg vid H-centrum?  Ja        Nej         
( Om du svarade ja på frågan ovan, fortsätt med fråga 
  
6. Om du gjorde det. Vad tycker du om de lokalerna ? Mycket bra       Bra                
 
    Mindre bra        
 
 
7. Vad tycker du om den nuvarande lokalen?   Mycket bra        Bra          

Mindre bra         
 
 
8. I vilket syfte brukar du besöka Nordiska Afrikainstitutets bibliotek? 
Välj ett eller flera alternativ.  
 
- Låna böcker. 
 
- Använda Internet 
 
- Läsa tidskrifter, tidningar 
 
- Ta del av statstrycksbeståndet.  
 
- Läsa/Studera 
 
- Träffa andra människor.  
 
 
Annat syfte med besöket, vad ?  
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Bilaga 2 
 
 
 
       Hello. 
  
 
My name is Mattias Järvi and I’m reading Library and Informationscience at 
the Uppsala    University. This survey is a study to see how Africans in 
Uppsala/ Stockholm think about the library. 

Thank you for the help. 
 

 
1.  Are you Man or Woman?  Man          Woman   

 
2. From which country in Africa do you come from? 

 
3. Permanent residence? 

 
4. Do you attend the seminars that the institut arrange on Thursdays?  

Yes          No    
 

5.   Did you visit the library when it’s was situated close to the H- 
centrum?  Yes         No            

 
6. ( If you wrote yes in the line above, please answer the following 

question) 
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7.  What did you think about the building where the libarary where 
situtated? Very good          Ok        Less good 

8.  What do you think about the present building? Very good         Ok           
Less good          

 
9. In which purpose do you visit the library. 

 
Choose one or many alternatives. 
 
Borrow books.       
 
Use the Internet           
 
Read perodicals or newspapers           
 
 
Use the governmnet documents           
 
Read or study               
 
Meet people.  
 
Other purpose with the visit,  what? ( Please write and explain) 
 
 
 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide  till stammisar. 
 
 

1. Historia 
2. Brukade du besöka NAI biblioteket när det låg vid H-centrum? 
3. Vad tyckte du om lokalerna? 
4. Var de gamla lokalerna bättre än de nya? Och i helhet. 
5. Biblioteket 
6. När du besöker biblioteket vad brukar du göra där? Låna böcker? 

Träffa kompisar? Använda Internet? 
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7. Skulle du säga att biblioteket är en mötesplats för afrikaner i 
Uppsala. 

8. I så fall har det minskat eller ökat sedan flytten? 
9. Varför går ni till NAI:s bibliotek och inte stadsbiblioteket? 
10. Hur mycket känner du till av biblioteketsverksamheten ? 
11. Brukar du besöka seminarierna på torsdagar? 
12. Har du mycket vänner som besöker biblioteket? 
13. Hur tycker du att du blir bemött på biblioteket? 
14. Vad gillar du mest med biblioteket? 
15. Hur ser relationen ut till personalen. Känner du någon av dem? 
16. Framtid 
17. Vad tycker du att kan förbättras med biblioteket? 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide till bibliotekspersonal och personal ifrån institutet. 
 
1. Vad tycker du fungerar bäst på biblioteket? 
2. Tycker du att biblioteket uppfyller de krav de satt upp? 
3. Hur ser din relation ut till låntagarna? Personlig eller informell? 
4. Varför tror du att NAI blev året bibliotek 2006? 
5. Upplever du att den afrikanska gruppen som besöker biblioteket 

uppskattar biblioteket? 
6. Hur uppfattar du biblioteket? Kan det ses som en plats dit folk 

söker sig för att träffas och umgås? 
7. Vad är du mest stolt över? 
8. Vad skiljer NAI:s bibliotek ifrån andra forskningsbibliotek? 
9. Vem kom på iden att bokhyllorna skulle vara befästa med hjul? 
10. Vad kan NAI göra för att nå en större del av den afrikanska 

målgruppen av låntagare? 
11. Hur viktig är den utåtriktade verksamheten för NAI. Finns det 

någon koppling mellan den seminarieverksamhet som bedrivs på 
institutet och biblioteket. I så fall hur? 

12. Hur tycker du samarbetet med forskare på institutet fungerar? 
Samarbetet på institutet hur fungerar det tycker du? 

13. I DIK- forum så 11/2006 skriver man att ”Institutets 
kärnverksamhet är forskning och information” vidare skriver man 
att biblioteket är den viktigaste pusselbiten i detta. 

14. Stämmer det väl enligt din beskrivning? 
15. Vad tycker du om planeringen av biblioteket? Är miljön bättre eller 

kan den förbättras? 
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