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Abstract:                     

This master´s thesis concerns the Public Library Service in Eastern 
Africa, Tanzania. Our subject was developed through a feasibility study 
that gave us comprehension that developing countries have individual 
problems concerning books and libraries. We understood that the main 
problems were the libraries’ financial situation and their dependence on 
aid. We also understood that the libraries do not have the resources to 
satisfy the society as a whole.  The major questions raised in this study 
are: -How do the regional librarians describe their work situation? -
Which role do the Regional Librarians have in society? Data was 
collected through interviews and observation, and the study is a 
qualitative case study.  We interviewed five head librarians. The main 
conclusions are that the librarians view their role as being important for 
the population, mainly because they have a significant educational role 
for the society since their largest user groups are people in education. As 
an institution they can provide study material and give guidance 
regarding information sources. Another conclusion is that the librarians 
view their educational role as important in the fight against poverty. 
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1 Inledning 
 
Fokus i vår uppsats ligger på att beskriva de målsättningar som finns på de offentliga 
biblioteken i Tanzania för att försöka tillfredsställa olika användargrupper. Uppsatsens 
ämnesinriktning utvecklades genom vårt intresse för hur offentliga bibliotek i världen arbetar 
för att försöka tillgodose olika användargrupper. De offentliga bibliotekens kanske svåraste 
uppgift är att prioritera rätt i sin resursfördelning och serviceinriktning till olika målgrupper. 
Detta är ett problem som man kan identifiera världen över även om innebörden av detta 
givetvis är olika från land till land.  
 
Genom våra studier vid Bibliotekshögskolan i Borås har vi stött på biblioteksideologier från 
miljöer som varit bekanta, som de nordiska och anglosaxiska länderna. Genom dessa exempel 
har vi kunnat se att biblioteksservicen kan göra mycket för att tillgodose människors behov 
trots att det finns resursbrister och att man tvingas göra nödvändiga prioriteringar. 
Folkbibliotekens service i vårt land är imponerande genom sitt rika utbud av kunnig personal 
och mångfald av medier. Men i Sverige är människor inte beroende av folkbibliotekens 
service för att få tillgång till böcker, därför kan man nog våga påstå att biblioteken idag finns 
till som ett komplement till andra informationscentra i vårt samhälle. Syftet med 
folkbiblioteket är att människor skall kunna frivilligt utveckla sina kulturella intressen och 
kunna få sina informationsbehov tillfredställda.  
 
När vi beslutade oss för att skriva om Tanzanias offentliga bibliotekssys tem var det främst för 
att vi intresserade oss för vilken roll biblioteken spelade för det tanzaniska samhället. Vi ville 
undersöka vilken funktion biblioteken hade och vilken service de gav till olika 
användargrupper. På så sätt kunde vi reflektera över innebörden i en offentlig 
biblioteksservice i ett land som har en helt annan kultur och andra ekonomiska förutsättningar 
än vårt. Vi har förhoppningar om att ge en bild av vad biblioteksservice kan innebära genom 
att lyfta fram vad de offentliga biblioteken i Tanzania erbjuder befolkningen.    
 
 
 
1.1 Studiens bakgrund 
 
I över två månaders tid under våren 2004 var vi i Tanzania och genomförde studien på fem 
olika offentliga bibliotek. Dessa var belägna i olika regioner av landet. Anledningen till att vi 
ville göra denna fältstudie var att vi ville få erfarenheter av en bibliotekskultur på en kontinent 
som ingen av oss besökt, men som intresserade oss på många olika sätt. Vi hade bland annat 
hört att den afrikanska kulturen måste ses och upplevas för att man skall kunna förstå de 
annorlunda förhållanden som människor lever under. Vi valde landet Tanzania för att vi hade 
hört positiva saker om landets kultur och samhällsutveckling. På grund av en politiskt- och 
säkerhetsmässigt stabil situation hade man under självständighetsåren på 1960-talet infört ett 
offentligt bibliotekssystem. Det var detta vi riktade vårt intresse mot och ville studera.  
 
Det som gjorde vår plan realiserbar var att vi mottog Sidas1 Minor Field stipendium, som vi 
fick tilldelat av IFLA/Alp i Uppsala. Ytterligare hjälp hade vi av våra handledare här hemma 
och i Tanzania. Lars Seldén är handledare för vår uppsats på Bibliotekshögskolan. Han har 
varit i Uganda och studerat biblioteksförhållanden där och han delade med sig av många av 
sina intryck och erfarenheter. Särskild glädje hade vi av vår handledare i fält Helene Lindh 

                                                 
1 Sida står för Swedish International Development Cooperation Agency. 
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som mottog oss i Tanzania och som gav oss stöd och råd under vår tid i landet. Lindh 
arbetade på uppdrag av Biblioteksföreningen i Sverige och hjälporganisationen Forum Syd 
och hon är utbildad bibliotekarie. I Tanzania arbetar hon på Bamvita, en paraplyorganisation 
för läs- och bokutvecklingen. Hon kom att bli en viktig informant för oss när hon förklarade 
samhällets läs-, bok- och bibliotekskultur. 
 
Genom Lindhs kontaktnät kunde vi introduceras för Tanzanias biblioteksförenings ordförande 
PhD Mcharazo. Organisationens namn förkortades TLA och stod för Tanzania Library 
Association. Mcharazo spelade en avgörande roll för vår studies genomförande, eftersom han 
ordnade de kontakter som behövdes på de utvalda biblioteken. Genom TLA:s 
medlemsregister fann vi med hjälp av honom fem chefsbibliotekarier som var villiga att möta 
oss på sina bibliotek. Mcharazo var en mycket karismatisk person som gav oss 
nyckelkunskaper för landets frågor när det gäller utveckling och bibliotek. Han uppskattade 
vårt visade intresse för biblioteken i Tanzania och därför inbjöd han oss att vara gäster på 
TLA:s årskonferens under två dagar på Zanzibar. Detta erbjudande antog vi med glädje, 
eftersom det var en möjlighet att sätta oss in i biblioteksförhållandena i landet. Konferensen är 
ett forum där landets ledande biblioteksprofiler utbyter erfarenheter och skapar gemensamma 
målsättningar. 
 
Tanzanias administrativa huvudstad heter Dar es Salaam och det var där vi började vår resa 
och mötte Lindh och Mcharazo, men det var också här vi fick våra första kontakter med det 
offentliga bibliotekssystemet på Nationalbiblioteket. Utifrån detta bibliotek administrerades 
biblioteksservicen till landets olika regionbibliotek. Vi besökte Nationalbiblioteket för att 
diskutera vår fältstudieplan med en representant, men också för att få information om den 
offentliga biblioteksservicen. Besöket på biblioteket var inofficiellt, därför presenteras inte 
namnet på den person vi mötte. Representanten ställde sig positiv till vår studie, men ville 
betona för oss att organisationen för offentlig biblioteksservice Tanzania Library Service 
Board (TLS) hade ett betungande uppdrag att nå ut till hela det vidsträckta landet med 
biblioteksservice. Tillsammans med representanten hade vi ett intressant samtal om vilka 
problem som fanns inom TLS och vi fick en del idéer presenterade för oss vad som behöver 
göras för att förbättra bibliotekens situation.  
 
De intrycken vi fick genom våra tre nämnda kontakter inför vår studie på regionbiblioteket 
kom att leda in oss på viktiga ämnen som vi ville undersöka närmare. Innan vi vidare kommer 
att beskriva vår uppsatsplan vill vi särskilt rikta uppmärksamheten till de fem 
chefsbibliotekarier och deras personal som tog emot oss på de fem regionbiblioteken, som vi 
besökte i Arusha, Moshi, Tanga, Morogoro och Iringa. Deras gästfrihet och personliga 
engagemang gav oss en stor entusiasm inför vår uppgift!              
 
 
 
1.2 Ämnesval och problem 
 
I uppsatsen beskriver vi vad det innebär att driva ett offentligt bibliotek i Tanzania. Ämnet 
kom till oss när vi fick en inblick i de olika problem som fattiga länder har med böcker och 
bibliotek. Särskilt genom vår förståelse av Tanzanias biblioteksförhållanden insåg vi att 
landets bibliotekarier hade det omfattande uppdraget att förse Tanzanias befolkning med 
böcker och service. De problem vi stötte på i bakgrundsinformationen till studien handlade 
om minimal mediebudget och biståndsberoende verksamhet. Stora delar av befolkningen har 
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man inte resurser att möta. Detta medför att endast två procent av landets befolkning utnyttjar 
den offentliga biblioteksservicen. 2  
 
Föresatserna för studien är att undersöka hur biblioteksservicen i Tanzanias regioner gör för 
att försöka möta landets befolkning. Specifikt ville vi få reda på hur man resonerar på 
biblioteken, men också förstå vilka prioriteringar man tvingas att göra till följd av de 
begränsade resurserna. Vi hoppades också få en bild av hur bibliotekssystemet utvecklats 
under årens lopp och hur framtidsutsikterna beskrevs.  
 
Ämnet för uppsatsen ser vi som viktigt, eftersom Tanzania liksom flera andra fattiga länder 
har en befolkning med ett omfattande informationsbehov. Detta måste tillgodoses för att en 
fortsatt utveckling och välfärd skall komma till stånd. Därför anser vi det viktigt att lyfta fram 
arbetet som bedrivs på en av de institutioner som har till uppgift att möta människors 
informationsbehov.  
 
För att angripa vårt ämne valde vi att göra en intervjustudie ute på regionbiblioteken. 
Anledningen till detta var att vi ansåg att bibliotekets personal var de som bäst kunde beskriva 
regionbibliotekssituationen i landet. Därför kom vi att rikta vårt intresse mot 
chefsbibliotekarien på varje bibliotek, eftersom det va r de som hade det administrativa och 
praktiska ansvaret för det offentliga uppdraget. Chefsbibliotekarierna var också intressanta 
genom sin position och erfarenhet, eftersom de hade möjligheter att reflektera över 
förändringarna som skett under deras yrkesliv. Deras arbete var ett förtroendeuppdrag som 
tilldelades de mest meriterade bibliotekarierna inom den offentliga bibliotekssektorn.  
 
 
 
1.3 Syfte och problemställningar  
 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera den roll de offentliga biblioteken i 
Tanzania spelar för samhället, samt visa på vilket arbete bibliotekarierna utför. 
Undersökningen skedde genom intervjuer där fem chefsbibliotekarier tillsammans med oss 
diskuterade ämnen och frågor vi formulerat. I vår studie lyfter vi särskilt fram de tankegångar 
och erfarenheter som bibliotekarierna förmedlade till oss. Intervjuresultaten sammanförs 
sedan i en analys där vi fördjupar oss i landets kultur, samhällssituation och relevant 
forskning. Vår uppsats syftar till att belysa den syn bibliotekarierna hade på 
biblioteksservicens roll i samhället och förklara vilken resurs biblioteken har att erbjuda. 
Studien vi gör angriper ämnet på ett induktivt sätt, detta innebär att vi friställer oss att på 
förhand ansluta oss till en teori. Anledningen till detta är att vi inte vill bli styrda av ett 
perspektiv som skulle kunna vara mindre fruktbart. Det induktiva arbetssättet vi valt innebär i 
stället att vi så förbehållslöst som möjligt närmar oss vårt ämne för att på så sätt ge en 
beskrivning av de mönster och teman som vi fann. Denna process genomsyrar vår metod, 
genomförande och resultatredovisning, därför redovisar vi också vad det induktiva arbetssättet 
bidragit till för vår studie och vårt ämne. 
 
I vår uppsats undersöker och analyserar vi chefsbibliotekariernas arbetssituation och deras syn 
på de offentliga bibliotekens roll i samhället. Våra frågeställningar är: 
 

• Hur ser bibliotekariernas arbetssituation ut? 
• Hur ser bibliotekarierna på de offentliga bibliotekens roll i samhället? 

                                                 
2 Mcharazo, Alli A. (2000) ”Public Libraries and Distance Education in Tanzania: Issues and Dilemmas”, s. 299. 
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2 Metod 
 
Vi har valt kvalitativa intervjuer och i viss mån kvalitativa observationer som metod för att 
studera vårt ämne induktivt. Vårt tillvägagångssätt har växt fram efter en lång tankeprocess. 
Därför vill vi nedan redovisa hur vi kom fram till de viktigaste utgångspunkterna för studien. 
Detta görs i fem delar, förståelseprocess, kunskapsprocess, plan för genomförande, 
intervjustrategi och tolkning av materialet och analys.   
 
För att närma oss vårt ämne gjorde vi en förstudie, där vi letade efter teoretiska infallsvinklar 
på materialet, men också fördjupade oss i information som besvarade våra frågor om miljön 
och samhället vi skulle studera. Vi var i denna process mycket intresserade av olika typer av 
intervjumetoder för att reflektera över vad som var viktigt när man skall företa kvalitativa 
intervjuer. Hur skall man närma sig ett ämne och en person på ett reflekterat sätt, frågade vi 
oss. Till mest stöd och hjälp var i detta skede Kvalitativ forskning i praktiken och Reflexiva 
intervjuer, författade av Karin Widerberg respektive Heléne Thomsson. 3  
 
Båda dessa forskare förespråkade att man bör reflektera kring sin inställning till det ämne man 
skall studera för att också kunna förhålla sig till sina egna förutfattade meningar. Denna 
metod intresserade oss särskilt med tanke på att vi skulle genomföra vår studie i en miljö som 
var helt främmande för oss, och som vi därför inte visste mycket om. Det vi hade hört om 
Tanzania ställde vi oss därför avvaktande till inför vårt förestående möte med landet.  
 
 
 
2.1 Förståelseprocess 
 
Genom att vi skulle genomföra en kvalitativ undersökning, med syfte att förstå och förklara 
vårt ämne, behövde vi läsa in oss på litteratur som fördjupade vår kunskap. Vi behövde 
reflektera över vår distans eller eventuella närhet till vårt ämne, något som Widerberg 
påpekar.4 I vårt fall fanns en naturlig distans till vårt ämne på grund av vår relativa okunskap 
om tanzaniska förhållanden.  
 
Hur gick vi då till väga för att försöka få förståelse för den främmande miljön? Det viktigaste 
för oss kom att handla om att hitta ett kritiskt förhållningssätt till informationen om Afrika. Vi 
var i detta skede intresserade av postkoloniala teorier, så som Edward Saids Orientalism, och 
andra teoretiker som reflekterat över bilden av Afrika, så som författarna till Africa´s Media 
Image. Verken avhandlar västerlandets främmandegörande av Orientens respektive Afrikas 
kultur och människor. Detta synsätt leder till att kulturerna inte kan mötas på ett jämbördigt 
sätt, eftersom stereotyper och exotism hindrar.5  
 
I Orientalism analyserar Said hur man i västerländsk litteratur kommit att låta europeiska 
författare teckna bilden av orientens människor. Betoningen har i detta fall legat på att 
beskriva exotiska skillnader snarare än likheter. Said benämner denna beskrivning som en 
västerländsk ontologisk världsbild av orienten. Enligt Said skulle denna bild ha sin förklaring 
i att väst sedan kolonialismens dagar uppfattat sig själva som den starka parten ideologiskt, 
rasmässigt och så vidare. Said hävdar att den europiska kulturen har vunnit styrka och 

                                                 
3 Widerberg, Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken & Thomsson, Heléne (2002) Reflexiva intervjuer . 
4 Widerberg (2002) s. 106. 
5 Edward W, Said, (2002) Orientalism, & Red. Hawk, Beverly G. (1992) Africa’s Media Image. 
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identitet genom att ställa sig själv mot orienten. Detta medför att texter och beskrivningar, 
utgår ifrån en ontologisk bild att väst är orientens motpart. Bilden är väl förankrad i väst och 
reproduceras bland annat genom västerländsk forskning och texter.6    
 
I Africa´s Media Image har man valt att kritiskt granska västvärldens mediarapportering av 
Afrika under de senaste decennierna. I denna bok redogörs för begrepp som afropessimism, 
som beskriver den inställning man ofta finner till konflikter och katastrofer i Afrika. Ett annat 
resonemang som påminner om Saids tankar om främmandegörandet av orientens människor 
förs i Africa´s Media Image. Författarna går igenom skildringen av afrikanen i västvärldens 
media och finner att den bär tydligt spår av det koloniala synsättet på Afrika. Detta 
exemplifieras av uttryck som black on black violence med andra, som handlar om att man inte 
värderar nyheter likvärdigt, beroende på var de kommer från. Kriget i Bosnien och folkmordet 
i Rwanda har inte fått samma nyhetsbevakning. Detta menar författarna till boken Africa´s 
Media Image inte endast handlar om geografiska förhållanden mellan länderna, utan om att 
väst avskärmat sig från Afrika och afrikanska erfarenheter under senare år beroende på att 
man successivt tappat intresset för de före detta kolonierna sedan de blivit självständiga. Det 
är förmodligen också därför spåren av det koloniala synsättet på den afrikanska kulturen finns 
kvar i nyhetsrapporteringar i väst.7  
 
Dessa böcker inspirerade oss till att reflektera kring normativa och stereotypa bilder som 
förmedlas av Afrika. Det ledde oss in på att försöka reflektera över begrepp som u- land och 
främmande kultur, som lätt används slentrianmässigt för att betona skillnader mellan Afrika 
och västvärlden. Vi frågade oss om det fanns kulturella skillnader mellan oss och 
människorna vi skulle möta i Tanzania som utgjorde hinder för att vi skulle begripa vårt 
ämne. Och i så fall, hur skulle vi överbrygga dessa så att vi fick tillräcklig närhet till vårt 
ämne för att kunna förstå? 
 
Vi utarbetade därför en intervjumetod där vi lät oss inspireras av Widerbergs resonemang om 
att formulera sådana frågor som öppnade till samtal och fria associationer hos informanterna. 
Detta handlade om att undvika ledande frågor och i stället ställa frågor som lät informanterna 
utgå ifrån sin egen inställning till teman man vill diskutera. Metoden gick också hand i hand 
med det induktiva förhållningssätt vi valt, eftersom vi i dialog med våra informanter leddes in 
på perspektiv inom vårt ämne. Widerberg presenterade i sin intervjumetod Dorthy Smiths 
tankar om att försöka låta informanterna beskriva hur de utför och praktiserar saker och ting, 
det så kallade görandeperspektivet. Detta betyder att man leder in informanterna att associera 
fritt. Med detta avser intervjuaren att få tillfälle att bekanta sig med hur informanterna tänker 
och agerar.8 Synsättet intresserade oss eftersom vi ville undersöka våra informanters 
inställning till ämnet. Vi hoppades på så sätt få tillfälle att höra hur de beskriver sitt arbete och 
uppdrag utifrån deras egna tankar och formuleringar. 
 
Vi var i detta skede också intresserade av diskussionen om vem som har tolkningsföreträde i 
konflikter världen över, något som uppmärksammats i Afghanistan- och Irakkriget. Medierna 
kritiserades, eftersom de nästan aldrig visade vad ländernas folk och människor ansåg. Man 
efterfrågade i debatten att medier skulle låta berörda människor träda fram och berätta om 
sina upplevelser och åsikter. Detta synsätt ville vi dra lärdom av i vår studie. 

                                                 
6 Said (2002) s. 65 f.f. 
7 Hawk (1992) Africa’s Media Image. 
8 Widerberg (2002) s. 100. 
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2.2 Kunskapsprocess 
 
Widerberg talar om att man skall skapa sig en kännedom om fältet för att närma sig sitt ämne, 
det vill säga att man sätter sig in i de empiriska och teoretiska förhållandena.9 För att ta reda 
på fakta om de empiriska förhållandena letade vi information om bibliotekssystemet i 
Tanzania och information om landet i synnerhet.  
 
För att öka vår kännedom inom det teoretiska fältet sökte vi information om 
biblioteksforskningen i Tanzania och framträdande personer där, men också om internationell 
forskning om offentliga bibliotek i Afrika och Tanzania. Vi sökte bland annat artiklar om 
Tanzania och bibliotek i databasen LISA (Library and Information Science Abstracts), som är 
en databas inom biblioteksarbete, informationsvetenskap, elektronisk publicering och 
bibliotekshistoria med mera. Där fann vi spridd forskning om olika biblioteksämnen. I detta 
skede stötte vi på olika biblioteksaktörer så som TLA och dess ordförande Alli A. Mcharazo, 
som vi nämnt tidigare. Vi satte oss in i TLA:s roll för biblioteksvärlden i Tanzania och tog 
kontakt med organisationen för att höra om man kunde hjälpa oss med att få tillträde till 
biblioteksvärlden. De välkomnade oss till Tanzania och vi kom så småningom att inleda det 
samarbete, som vi redogjorde för ovan.  
 
Därefter började vi formulera vår problemställning, som handlade om att se 
regionbibliotekens verksamhet utifrån experternas, det vill säga regionbibliotekariens ögon. 
Det är viktigt i detta skede, menar Widerberg, att man reflekterar över vad ens studie kan 
bidra till.10 För vår del kom syftet främst att handla om att genom vår uppsats skapa en 
djupare förståelse för var det innebär att arbeta som bibliotekarie i Tanzania, samt att lyfta 
fram vad fältstudien gett oss för tankar och idéer. Vårt induktiva förhållningssätt leder oss 
även fram till att skapa kunskap om hur man bör gå till väga för att studera vårt ämne i 
framtiden.    
 
 
 
2.3 Plan för genomförandet 
 
Nästa stadium kom att handla om att skapa en plan för genomförandet för vår fältstudie och 
slutliga uppsats. Här handlade det om att anpassa studien efter de förhållanden som vi skulle 
komma att möta i Tanzania. Ett tillfälle som var startpunkten för detta var när vi fick 
möjlighet att diskutera vår fältstudieplan med erfarna antropologer, Afrika- och 
Tanzaniakännare på Sidas förberedelsekurs i Göteborg. Detta var ett forum som alla som fått 
stipendiet blev inbjudna till. De flesta råd som vi fick där handlade om att inte ha för fasta 
former och praktiska planer för studien innan man bekantat sig med miljön och mötte 
verkligheten. När vi utbytte våra idéer kring vår studie, mötte vi ett positivt bemötande 
angående genomförbarhet och relevans. Widerbergs råd på denna punkt handlar om att se till 
att ha en fungerande strategi för sin studie och inte vara för omfattande eller vidlyftigt.11 Vi 
formulerade i detta skede att vi skulle resa runt i Tanzanias olika delar och besöka fem 
regionbibliotek och intervjua bibliotekarierna.  
 

                                                 
9 Widerberg (2002) s. 36-37. 
10 Widerberg (2002) s. 36-37. 
11 Widerberg (2002) s. 36-37. 
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Det finns över tjugo regionbibliotek i landet, dessa är placerade i regionstäderna 12. Urvalet av 
bibliotek gjordes efter de platser som skulle vara möjliga för oss att resa till under några 
veckors tid sammanlagt. Därför var det viktigt att det inte tog mer än en dagstur i restid 
emellan biblioteken vi skulle besöka. De bibliotek vi slutligen valde var belägna både i norr 
och söder, vid kusten och inlandet. På så sätt hoppades vi att vi skulle få tillfälle att besöka 
regioner med olika karaktär och villkor. Vi planerade att stanna på varje bibliotek under några 
arbetsdagar. Målet var att vi under hela resan skulle ha utrymme att samla in sådan 
information och sådant material, som vi skulle behöva för vårt uppsatsskrivande i Sverige. 
Som en del av detta tänkande beslutade vi oss, som ovan nämnts, att besöka TLA:s konferens 
på Zanzibar, men också att göra ett besök på landets biblioteksskola i Bagamoyo. Alla våra 
erfarenheter av biblioteksvärlden kommer vi att presentera i kommande delar.  
 
Vi funderade också på innebörden i etisk försvarbarhet.13 För oss handlade det om att veta om 
regionbibliotekarierna skulle vilja ta emot oss och låta sig intervjuas. I detta fall behövde vi 
någon typ av klartecken från någon instans inom biblioteksvärlden för att det skulle vara 
möjligt. Vi skulle också besluta hur vi skulle gå till väga för att skydda våra informanter, så 
att de skulle kunna känna sig trygga att lämna information till oss. Vi rådgjorde med flera 
experter på området och kom då fram till att vi skulle berätta om var vi varit någonstans i 
Tanzania, men inte lämna ut information som skulle kunna härledas till något enskilt bibliotek 
eller någon enskild bibliotekarie; de skulle förbli anonyma. För att kunna skydda våra 
informanter beslutade vi oss också för i det här skedet att utforma en analysmetod som skulle 
lyfta fram personernas röster, men inte utlämna dem som enskilda personer. 
 
För att förbereda oss på att komma ut på fältet och genomföra vår studie på biblioteken var vi 
noga med att pröva vår uppsatsidé inom olika instanser. Detta handlade om handledarträffar, 
möte med stipendieansvariga och Sidas förberedelsekursseminarier. I Tanzania diskuterade vi 
med vår kontaktperson i fält, TLA:s ordförande och hade en träff med en representant på 
Nationalbiblioteket. Genom hela denna period av möten kom vi att modifiera uppsatsämnet 
och angreppssättet.  
 
Efter att ha fått klartecken att sätta igång vår studie, förberedde vi oss på att hitta ett sätt att 
presentera vårt projekt för våra informanter. Vi visste att alla fem regionbibliotekarierna hade 
tackat ja till projektet och det var väsentligt att göra ett gott intryck på dem för att intervjuerna 
skulle bli bra. Vi formulerade vår uppsatsidé i korta ordalag på engelska för att kunna lämna 
den till våra informanter vid mötet, men vi beslutade också att bjuda våra informanter på 
lunch som tack för att de ställde upp. Vi planerade hur vi skulle lämna informationen om hur 
vi skulle skydda dem, så att de vågade lämna ut information till oss. Vidare formulerade vi 
hur vi skulle beskriva vårt syfte med studien, vår utbildning och vårt stipendium. På detta sätt 
skulle vi klargöra för våra informanter att vi skulle färdigställa våra resultat i en 
magisteruppsats på bibliotekshögskolan i Sverige och att vi sedan skulle skicka dem en 
rapport med våra resultat till dem på engelska.  
 
 
 

                                                 
12 Vi har ingen tillförlitlig siffra på hur många bibliotek som finns, på grund av de olika uppgifterna vi fått från Tanzanias 
offentliga biblioteksorganisation (TLS). Enligt en TLS-talesman vi mött är det organisationens mål att varje region i 
Tanzania skall ha ett regionbibliotek, men så är det inte i nuläget. Detta beror på att det tillkommer nya regioner och att alla 
inte heller har ett bibliotek ännu. Det är, enligt TLS, tre eller fyra av landets närmare trettio regioner som inte har ett 
regionbibliotek.  
13 Widerberg (2002) s. 36-37. 
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2.4 Intervjustrategi 
 
Som Widerberg och Thomson talar om i sina intervjumetodböcker är det viktigt att ha 
funderat på hur man praktiskt skall gå till väga vid intervjun. Vi var två personer som skulle 
möta regionbibliotekarien på biblioteken. Därför undrade vi vilka roller vi skulle inta som 
intervjuare för våra informanter. Vi beslutade oss för att en av oss skulle presentera oss och 
ställa frågorna, medan den andra skulle anteckna svaren, samt en sammanfattning av våra 
observationer på biblioteken och sammanställa intervjuerna skriftligen efter varje 
intervjutillfälle. Detta beslut berodde på vi ansåg att det är lättare för oss och dem att inta fasta 
roller vid intervjuerna. En av oss hade möjlighet att bli trygg i sin intervjuroll, medan den 
andre av oss fick rutin på att anteckna och göra samma typ av observationer. På så sätt trodde 
vi också att våra informanter skulle relatera enklare till oss om de visste vem av oss som 
gjorde vad.  
 
Vi önskade att vi skulle få tillåtelse att spela in intervjuerna på band, och vi hade prövat ut en 
tillfredsställande inspelningsutrustning innan vi åkte till Tanzania. Vi skulle spela in 
intervjuerna på villkor att informanterna gav sitt medgivande och att materialet inte kom i 
orätta händer, eller användes på ett felaktigt sätt. Vi använde en minidisc kopplad till en 
mikrofon, som hade mycket bra ljudupptagningsförmåga. Varje inspelningsdisc varade i cirka 
tre timmar, vilket gjorde det möjligt att låta apparaten ligga på bordet utan att man behövde 
kontrollera inspelningen under intervjun. Inspelningsapparaten var dessutom diskret, så att 
varken mikrofonen eller inspelningsapparaten skulle störa mer än tvunget.   
 
Intervjuerna skedde på engelska och språket utgjorde inga större hinder för vare sig 
bibliotekarierna eller oss. Bibliotekarierna hade alla genomfört sin högre utbildning på 
engelska och huvuddelen av materialet var på engelska i biblioteket. Detta innebar också att 
bibliotekariernas fackspråk och terminologi var på engelska. De officiella språken i Tanzania 
är swahili och engelska. För vår del kom det engelska språket inte heller att vara något hinder. 
Att intervjua och föra en dialog på engelska om bibliotek, gick förhållandevis bra, eftersom vi 
genom vår utbildning kommit i kontakt med engelsk biblioteksterminologi. Intervjuerna är 
översatta till svenska.    
 
Våra observationer på biblioteken innebar att vi tecknade ner information från vår 
rundvisning på biblioteket och på det sättet kan man säga att observationerna utgjorde ett 
delmoment av intervjuerna. Observationerna handlade om vad vi lade märke till i biblioteken, 
till exempel vad användarna gjorde, var böckerna var placerade och hur de var indelade. Vi 
presenterar också hur bibliotekarierna beskriver sitt bibliotek och vad vi diskuterade.  
 
När vi formulerade våra intervjufrågor tematiserade vi dem så att de handlade om det som vi 
hade hört var viktiga frågor för regionbiblioteken. Men vi formulerade också generella frågor 
om vad ett bibliotek är, vad en bibliotekarie är och vad användarna är för några. På detta sätt 
hoppades vi att få förutsättningar för att konstruera en sammanhängande bild av yrket och 
verksamheten. Utifrån de frågor vi formulerade beslutade vi oss för att följa upp unika inslag i 
varje intervju, så att vi skulle få olika infallsvinklar på vårt material och ämne. Detta kunde 
handla om specifika projekt som bedrevs på biblioteket, eller en enskild bibliotekaries strävan 
att fortbilda sig. På detta sätt blev varje möte med informanterna unikt. Samtidigt jämförde vi 
den sammantagna informationen som alla informanterna gav inom ett visst tema.  
 
När man skall företa en relativt omfattande kvalitativ intervju med en person får man också, 
liksom Thomsson och Widerberg påpekar ställa in sig på ett unikt möte, som fungerar olika 
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med olika individer. Vi kom som två relativt unga kvinnliga biblioteksstudenter från Europa, 
närmare bestämt Sverige. Deras bemötande av oss kunde man föreställa sig skulle präglas av 
deras tidigare upplevelser av liknande möten, eller kanske av andra förutfattade meningar. Vi 
var inställda på att alla våra informanter var relativt vana vid att möta människor från väst, på 
grund av att Tanzania har haft ett omfattande biståndsarbete i landet, men vi visste inte hur 
personernas upplevelser av vita, européer eller svenskar var och vad det skulle komma få för 
innebörd för vårt möte. Det samma gällde oss. Eftersom vi befann oss i en främmande kontext 
fick vi anledning att fråga oss själva vilket bemötande och vilken roll vi borde inta vid mötet. 
Vi tyckte det var viktigt att betona vår roll som studenter och att vår uppsats var del av en 
läroprocess, utbildning och examen. Vi ville särskilt förtydliga att vi inte kom till deras 
bibliotek i egenskap av bibliotekarie eller forskare. En annan aspekt av detta var att vi genom 
vår anknytning till Sida och stipendiet kunde förknippas med Sveriges relativt välkända 
biståndsorganisation. Därför var vi noga med att förtydliga att vi inte var anställda av Sida, 
eller utförde ett uppdrag för dem, som skulle kunna påverka biståndsbeslut och så vidare. Vi 
förberedde oss på att möta våra informanter i deras funktion som bibliotekets chef, eftersom 
det var de som drev biblioteksservicen i regionen. Vi visste att de hade en position med stor 
ansvarsbörda på olika sätt och det var därför vi vände oss till dem.  
 
För oss innebar också mötet med våra informanter att finna en bra metod för hur man bäst 
påbörjar, inleder och avslutar en intervju. Detta är viktigt för att informanterna skall få tillfälle 
att vänja sig vid intervjusituationen, så att de kan slappna av. Vi strävade efter att finna ett 
unikt samspel mellan oss och dem, som stimulerade deras vilja att berätta och associera fritt. 
Detta gjorde vi genom att gå lugnt till väga initialt och att prata med dem tillräckligt länge för 
att både vi och de skulle kunna påbörja intervjun på ett avslappnat sätt. På samma sätt kom vi 
att känna efter hur länge vi kunde hålla våra intervjuer med informanterna. Vi såg därför till 
att det fanns möjlighet att fortsätta intervjuerna nästkommande dag om det fanns behov. På så 
sätt valde vi att inte påbörja och avsluta vår intervjuprocess under en dag, vilket vi trodde 
skulle ge mindre press på dem och oss att genomföra varje intervju på ett bra sätt. Vi beaktade 
både deras och vår ”dagsform” i detta hänseende. Men vi hade ändå förhoppningar om att den 
största delen av intervjuerna skulle klaras av under första dagen av det avtalade mötet, för att 
vi nästföljande dag skulle kunna fördjupa vår kunskap om sådant vi fann intressant i varje 
intervju och i varje informants berättelser. Den andra dagen skulle vi ha tillfälle att avsluta 
vårt besök på biblioteket om vi kände att det var önskvärt, men vi lämnade det öppet, så att 
varje besök på biblioteket kom att vara två till tre dagar.  
 
 
 
2.5 Tolkning av materialet och analys 
 
Thomsson skriver om hur man skall förhålla sig analytiskt till det material som man skall 
tolka. Hon förespråkar en reflexiv ansats där forskaren fritt kan associera kring sitt material 
och det unika mötet med informanterna. Om man angriper sitt material reflexivt bör man 
enligt Thomsson vara mycket noggrann med hur man presenterar sina tolkningar på ett 
konsekvent och vetenskapligt sätt. Detta är ett analyssätt som vi ansluter oss till i tolkningen 
av vårt material. En god tolkning bör kunna ifrågasättas utifrån andra tolkningar och 
argument. ”Den bör också tillföra något nytt, eftersom varje tolkning sker i en ny historisk 
situation”. 14 Thomsson menar också att tolkningsmönstret bör vara logiskt, så att läsaren kan 
hänga med i resonemangen som förs. Det är också viktigt att ”läsaren skall kunna ta del av 

                                                 
14 Thomsson (2002) s. 34. 
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forskarens förståelse, teoretiska utgångspunkter och perspektiv för att kunna göra sin egen 
bedömning av de tolkningar som presenteras”. 15  
 
Våra resultat presenteras i en sammanhängande berättelse, med syfte att bringa förståelse för 
det ämne vi problematiserar; detta metodologiska upplägg anknyter till Thomssons reflexiva 
ansats. För att belysa och exemplifiera våra tolkningar och resonemang lyfter vi fram våra 
informanters utsagor. Våra läsare skall förstå syftet med vår studie och våra metodologiska 
ansatser.16 
 
Materialet analyseras tematiskt, så att olika delaspekter av ämnet problematiseras och 
fördjupas. Vi har gått till väga på följande sätt: först lät vi de intervjuer som bringade en 
särskild typ av förståelse eller fördjupning bilda ett mönster för vårt ämne. Därefter analyserar 
vi vårt material. Samtliga intervjuteman har utgjort ett sammantaget material, som jämförs 
och analyseras. Slutligen presenteras en övergripande bild av vårt material som vi placerar i 
ett större sammanhang för analys. 17  
 

 
 

                                                 
15 Thomsson (2002) s.35. 
16 Thomsson (2002) s 34-35. 
17 Inspirerat av Thomsson (2002) s. 153-160. 
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3 Litteratur och tidigare forskning  
 
Litteraturen som vi valt är skriven av författare och skribenter som skildrat ämnet offentliga 
bibliotek i Afrika, med betoning på regionbiblioteken i Tanzania. En del av författarna och 
skribenterna är afrikaner, som Alli A. Mcharazo, Ezekiel E. Kaungamno och Charles S. 
Ilomo. Resterande skribenter och författare är från väst och har levt eller arbetat i Afrika, 
nämligen Paul Sturges och Richard Neill, Anthony Olden samt Pema Malmgren. Vårt urval 
av författare har en direkt koppling till våra metodiska föresatser, där vi strävat efter att välja 
sådana som lever i Afrika eller är mycket insatta i vårt ämne, offentliga bibliotek i Afrika.  De 
författare vi använt oss av beskriver biblioteksproblematiken i Afrika och Tanzania utifrån till 
exempel historiska och sociala fakta och etnicitet, dessa har därför bidragit med intressanta 
perspektiv till vår studie.  
 
 
 
3.1 Litteratursökning 
 
I vår sökning efter relevant litteratur om Afrika insåg vi att litteraturtillgången är begränsad i 
Sverige och att det kan vara svårt att veta vilka informationskällor som är lämpliga.  
 
För att få en uppfattning om hur tillgången till information utarbetade vi en sökmetod som var 
anpassad till vårt ämne, offentliga bibliotek i Afrika. I ett första steg ville vi få en uppfattning 
om hur stort vårt ämne var, hur mycket som var skrivet om det och vad som var skrivet.  
 
I databasen LISA påbörjade vi vår sökning. Våra ämnesord var: public library, Africa, 
Tanzania, education. Databasen gav oss träffar på relevanta artiklar som berörde den 
offentliga biblioteksproblematiken i Tanzania. Efter databasen LISA gjorde vi en sökning i 
Sidas publikationsdatabas. Där fann vi utredningar som behandlade den offentliga 
bibliotekssektorn i Afrika, och använde oss av utredningarnas litteraturreferenser för att gå 
vidare. Referenserna ledde oss till bibliotekskatalogen NOAK (Nordiska Afrika Institutets 
Online Katalog) där vi kom i kontakt med referensboken, Att studera Afrika: Vägar till 
källorna, av Kristina Rylander.18 Boken finns både i tryckt form och på nätet i pdf- format: 
Guide till Afrikastudier. Bokens första del är en vägledning till hur man söker fakta och 
litteratur med hjälp av bibliografier, databaser, handböcker, Internet, tidskrifter, statistik, 
kartor och offentliga tryck. Den andra delen innehåller introduktioner till ämnesområdena 
historia, politik, ekonomi, geografi, antropologi och utbildning. Boken har utförliga 
litteraturlistor. Nätupplagan är dessutom försedd med många aktiva Internetlänkar. 
 
På plats i Tanzania fick vi en vidare tillgång till litteratur och information som vi inte hade 
möjlighet att skaffa i Sverige. Vi deltog bland annat på en bibliotekskonferens arrangerad av 
Tanzania Library Association. Vi besökte Tanzanias Nationalbibliotek, bibliotekshögskolan i 
Bagamoyo och biståndsorganisationen Bamvita. Besöken gav oss relevant information om 
Tanzanias bibliotekssituation. Vi har valt att inte redovisa besöken som enskilda intervjuer 
utan använder intervjuinformationen som komplement och stöd till vår litteratur. 
 
 
 

                                                 
18 Rylander, Kristina (2004) Att studera Afrika: Vägar till källorna. 
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3.2 Vald litteratur 
 
Inom detta avsnitt presenteras författare som verkar som stöd och bakgrund till vår tolkning 
av Afrikas situation när det gäller informationsförmedlingen i stort och de har alla något 
intressant att säga om Tanzania och kontinentens bibliotekssituation. Avsnittets avsikt är att 
presentera sådant material som anknyter till uppsatsens frågeställningar och ämne.  
 
Under vår förundersökning kom vi i kontakt med flera LISA-artiklar som berörde viktiga 
frågor om regionbiblioteksutvecklingen i Tanzania. Dessa artiklar har två betydelser för vårt 
uppsatsarbete. För det första hjälpte de oss att fördjupa oss i vårt ämne när vi arbetade fram 
våra intervjufrågor och vi fick tack vare dessa artiklar en inblick i regionbibliotekariernas 
situation som hjälpte oss att också att hitta vår ämnesinriktning för studien.   
 

Två artiklar som berör bibliotekens betydelse för människors informationsbehov är: Mcharazo 
2000. ”Public Libraries and Distance Education in Tanzania: Issues and Dilemmas”19 och 
Sturges och Wallis ”Performance Measurement and Project Evaluation for African Rural 
Information Service”.20 Den första artikeln redogör för distansutbildningen (OUT) som är 
stationerad på regionbiblioteken och här påpekas vilken betydelse tillgången till utbildning 
har för samhällets medborgare. Den andra artikeln redogör för projekt kring 
informationsservicerörelsen till landsbygdens befolkning i Tanzania. Dessa projekt har haft ett 
lyckat utfall. Författarna anser att informationsprojekt lämpar sig för Tanzania, eftersom icke 
läs- och skrivkunniga, fattiga och isolerade samhällsmedborgare möts och deras 
informationsbehov kunnat tillfredställas. 
 
En annan artikel som också berör biblioteken roll i det tanzaniska samhället är: ”Tanzania: An 
Overview of Information Communications technology (ICT) Development in Libraries and 
Information Service” skriven av Mambo.21 ICT förkortas IKT på svenska (Information 
Kommunikation Teknologi), i vår uppsats kommer vi att använda den svenska förkortningen. 
Artikeln berör Internetutvecklingens etablerande och betydelse för Tanzanias biblioteks 
informationsförmedling. Författarna konstaterar att Tanzanias bibliotek inte fullt ut har 
resurser att följa med i samhällets Internetutveckling, därför förespråkar författaren 
styrdokument som möjliggör en IKT- utveckling på biblioteken.  
 
Två andra artiklar som berör biblioteksservicen och biblioteksutvecklingen i det tanzaniska 
samhället är:”The Intra-African Book Support Scheme and publishing and library supply in 
Kenya and Tanzania” skriven av Mcharazo & Olden22och “The future of library and 
information services in Tanzania”skriven av  Nawe. 23 I den första artikeln berör författarna 
bibliotekens boktillgång och det faktum att Afrika inte själva har bokförläggare. Tillgången 
till böcker är begränsad i Tanzania på grund av detta. Speciellt saknas swahililitteratur och 
böcker skrivna av afrikanska författare. Författarna beskriver att regionbiblioteken inte fullt ut 
tillfredställer sina användare så länge som biblioteken endast erbjuder donerade böcker från 
Book Aid International. Den andra artikeln redogör för att det är ett problem att det inte finns 
en nationell koordinerad utvecklingsplan för informationsservicen i Tanzania. Avsaknad av en 
                                                 
19 Mcharazo, Alli A. (2000) ”Public Libraries and Distance Education in Tanzania: Issues and Dilemmas”. 
20 Sturges, Paul & Wallis, Suzanna (1999) ”Performance Measurement and Project Evaluation for African Rural Information 
Service”. 
21 Mambo, Henry L. (2001) ”Tanzania: An Overview of Information Communications technology (ICT) Development in 
Libraries and Information Service”. 
22 Mcharazo, Alli A. & Olden, Anthony (1996) ”The Intra-African Book Support Scheme and publishing and library supply 
in Kenya and Tanzania”. 
23 Nawe, Julita (2001) “The future of library and information services in Tanzania”. 
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sådan beror på att Tanzanias informationsservice utvecklades från början med stöd från olika 
biståndsländer och individuella organisationer. Biståndsstödet har medfört att en del av de 
bibliotek som idag existerar i Tanzania finansieras av en organisation utifrån en individuell 
utvecklingsplan och inte utifrån en nationell sådan. 
 
För att ge en djupare förståelse för uppsatsens ämne och resultat redogör vi för Tanzanias 
bibliotekshistoria, samhälle och kultur i kapitel Bakgrund. I kapitlet ges en beskrivning av 
Tanzanias bibliotek, kultur och sociala historia där vi bland annat använder magisteruppsatsen 
”Demokrati i Tanzania – från Ujamaa till idag”, skriven inom ämnet Internationella relationer 
på Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms universitet och är författad av Persson24, men 
också boken Libraries, Vital Factors in Development av Kaungamno & Ilomo.25Den gavs ut 
till Tanzania Library Service board Silverjubileum, och täcker åren 1964 till 1989. Författarna 
hade ledande positioner inom TLS då boken skrevs år 1989. Boken har varit betydelsefull för 
oss, eftersom vi hade problem att finna litteratur och källor som på ett ingående sätt 
redogjorde för hur Tanzanias offentliga bibliotek vuxit fram. Boken är den enda som vi 
kommit i kontakt med som på ett detaljerat sätt beskriver Tanzanias offentliga 
bibliotekshistoria. Uppsatsen beskriver landets politiska historia. Vi vill rekommendera en 
läsning av uppsatsen om man vill vidga sitt perspektiv på den tanzaniska 
samhällsutvecklingen och demokratiseringsprocessen. 
 
Till sist presenteras de författare som vi valt att vidare redogöra för i avsnittet Tidigare 
forskning. Författarnas arbeten anknyter till uppsatsens frågeställningar och ger exempel på 
tidigare forskning som bedrivits inom vårt ämne. Dessa författare verkar som stöd för oss i 
vår förståelse av Afrikas bibliotekssfär: Sturges och Neills bok The Quiet Struggle26och 
Oldens bok Libraries in Africa27 har varit betydelsefull för oss, eftersom böckerna beskriver 
de forskningsfrågor som existerar kring bibliotek- och informationsvetenskap i Afrika. 
Författarna redogör för betydelsen av det faktum att biblioteken i Afrika utgår från specifika 
fysiska och geografiska premisser i sitt sätt att verka i samhället. Deras åsikter finner vi därför 
också relevanta att återkomma till i vår analys av den roll som biblioteken spelar i den 
tanzaniska samhällsutvecklingen. Sturges och Neill arbetar på Loughborough University 
respektive University of Botswana. Båda författarna har skrivit och producerat texter om 
biblioteks- och informationsvetenskap i Afrika. Deras bok redogör för aspekter som berör 
befolkningens informationsbehov i Afrika, samt idéer och experiment som idag existerar i 
skapandet av en informationsservice som syftar till att överensstämma med samhällets behov. 
Författarna har genom sina studier av Afrikas bibliotekssfär blivit refererade till, särskilt i de 
sammanhang som berör Afrikas biblioteksproblematik.  
 
I Oldens bok, Libraries in Africa, tas ett antal fallstudier upp från bibliotekens etablerande i 
Afrika från 30-talet till 60-talet. Olden jämför fallstudierna med 90-talets bibliotekssituation. 
Boken är från 1995 vilket inte hindrar att den fortfarande är givande. Boken illustrerar hur 
biblioteken skapades i Afrika och hur bibliotekariernas arbetssituation sett ut.  Författaren 
varvar fallstudier med intervjuer av människor som har arbetat med afrikanska bibliotek. 
Fokus ligger på att redogöra för hur biblioteken introducerades. Dessa är sprungna ur en 
västerländsk biblioteksmodell med västerländska idéer. Olden är lektor på Thames Valley 
University i London och har undervisat ibland annat i London och Nigeria. Han är dessutom 

                                                 
24 Persson, Nina (2004) ”Demokrati i Tanzania – från Ujamaa till idag” . 
25 Kaungamno, Ezekiel E. &  Ilomo Charles S.(1989) Libraries, Vital Factors in Development.  
26 Sturges, Paul & Neill, Richard (1998) The Quiet Struggle-Information and Libraries for the people of Africa. 
27 Olden, Anthony (1995) Libraries in Africa – Pioneers, Policies, Problem . 
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en flitig skribent i akademiska och professionella sammanhang och inom bibliotek och 
information och han behandlar ofta perspektiv inom utvecklingsländers bibliotek. 
  
Malmgrens magisteruppsats är skriven vid BHS 2002,”Surviving - not Living: A Study of a 
Library and its Users in Northern Tanzania”. 28 Malmgrens studie är en användarundersökning 
av biblioteksanvändarnas användning av bibliotek och deras attityder till biblioteket. 
Malmgren undersöker också den skrivna och den muntliga litteraturens betydelse i Tanzania. 
Undersökningen skedde på Arushas regionbibliotek, som även vi, som sagt, kom att besöka. 
Hennes forskning finner vi högst relevant att redogöra för, eftersom hon ämnesmässigt ligger 
oss nära.   
 
 
 
 
3.3 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt fördjupar vi vårt ämnesval genom att redogöra för forskning som berör vårt 
ämne. Först presenteras böckerna The Quiet Struggle och Libraries in Africa skrivna av 
Sturges & Neill och Olden. Vi har valt att ta upp vad författarna anser är viktiga 
förutsättningar för en fungerande biblioteksservice i Afrika idag. De tar bland annat upp hur 
informationsservicen bör behovsanpassas för samhällets medborgare. Sist presenteras 
Malmgrens magisteruppsats “Surviving - not Living: A Study of a Library and its Users in 
Northern Tanzania”. Malmgrens studie är en användarstudie av biblioteksanvändare på ett 
offentligt bib liotek i Tanzania. Den har till syfte att ge en vidare förståelse av hur användarna 
uppfattar bibliotekens roll i samhället. Författaren redogör för hur ett bibliotek bör 
behovsanpassas för regionens och landets medborgare. Vi kommer att återknyta till denna 
forskning i vår analys, stycke 6.2. 
 
 
 
3.3.1 Biblioteksservicens förutsättningar i Afrika  
 
I ”The Quiet Struggle” berör författarna bibliotekens betydelse för människor i Afrika. Ordet 
struggle i deras titel ska enligt dem, i detta sammanhang, förstås som de svårigheter 
befolkning har haft och har att skapa stabila länder efter att kolonialmakterna lämnat Afrika, 
särskilt när det gäller att upprätta nya politiska och administrativa institutioner. Titeln betonar 
afrikanernas kamp för att forma en kulturell identitet, bort från den kulturella imperialismens 
homogena syn på Afrika. Kampen förs enligt Sturges och Neill av afrikanska författare, 
journalister, förläggare, lärare och professionella inom bibliotek. Det är kamp för information 
och kunskap.29 
 
För att beskriva bibliotekssituationen i Afrika redogör författarna för på vilket sätt biblioteken 
introducerandes. Denna bakgrund anses som viktig att redogöra för eftersom den enligt dem 
har till syfte att förklara dagens afrikanska bibliotekssituation.  Författarna skildrar hur den 
angloamerikanska bibliotekstraditionen exporterades till Afrika. Biblioteksmodellen var från 
början utformad och finansierad av internationella donatorer och anslag. Byggnader, personal, 
medieutbud och klassificeringssystem var och är fortfarande inspirerade av västerländska 
                                                 
28 Malmgren, Pema (2000) “Surviving – not Living. A Study of a Library and its Users in Northern Tanzania” . 
29 Sturges & Neill (1998) s. 2. 
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biblioteksmodeller.30 Under kolonialperioden fram till självständigheten var biblioteken 
snarare en symbol för den civilisation som koloniserade, än ett instrument för utvecklingen av 
Afrika.31 Olden beskriver att när sedan den offentliga biblioteksmodellen introducerades fick 
de framförallt rollen att verka som en utbildningsfunktion i samhället.32 Den stora andel av 
befolkningen som hade läs- och skrivsvårigheter och inte behärskade engelska hade inte 
tillräcklig kunskap för att tillgodogöra sig biblioteksutbudet. Därför kom bibliotekens 
viktigaste roll att utvecklas till att bli en utbildningsinstitution. Denna funktion är även den 
dominerande idag. 33  
 
Enligt Sturges, Neill och Olden skedde en omdefiniering av bibliotekarierollen i början av 70-
talet i afrikanska samhällen. 34 Afrikanska bibliotekarier och forskare började göra sina röster 
hörda på internationella konferenser, inom bibliotekslitteratur och press. Afrikanska 
bibliotekarier, internationella bibliotekarier, och forskare började i en öppen debatt 
argumentera för bibliotekarieyrkets roll i Afrika. Det betonades att Afrikas bibliotekarier 
verkade i en annorlunda fysisk, materiell och geografiska omgivning och detta måste 
förutsätta en egen biblioteksutveckling. Enligt Sturges och Neill låg fokus i debatten på de 
negativa effekter som de koloniala influenserna bidragit till. De internationella liksom de 
afrikanska bibliotekarierna och forskarna ansåg att man borde ta hänsyn till Afrikas egna 
sociala och kulturella värden. Grunden för biblioteksutvecklingen och inspirationen till den 
borde vara sprungen ur den egna kulturen. Under denna tid krävde även bibliotekarierna i 
Afrika mer resurser från sina regeringar, eftersom de ansåg att biblioteken kunde uppnå bättre 
resultat, genom att bland annat förbättra den dåliga användarstatistiken. Bibliotekarierna 
formulerade sina ståndpunkter om vad som saknades för att utveckla biblioteken, men 
regeringarna nekade oftast biblioteken stöd på grund av att de var tvungna att göra andra 
prioriteringar.35 Det mantra från denna tid, som bibliotekarierna skapade hörs fortfarande 
idag: 
 

Where the Government realises that information constitutes the key ingredients in the national 
economic, scientific and technological development, libraries are bound to flourish. 36 

 
Under denna tid på 70- och 80-talet ändrades bibliotekariernas mål till att försöka nå de mest 
utsatta i samhället. Detta skedde i samband med att bibliotekariernas professionella rörelse 
växte fram, men också genom att man antog utmaningen att nå lingvistiska och kulturella 
minoriteter.37 Sturges och Neill säger att denna strävan finns kvar idag, men att den inte har 
kunnat förverkligas som man önskade. De betonar dock att diskussion idag handlar om att 
bryta upp från det gamla biblioteksparadigmet, istället för att skapa ett nytt.38  
 
För att bryta upp från detta anser Sturges och Neill att det krävs en reformering av 
bibliotekarierollen och en ny form av informationsservice som till viss del bör ersätta den 
biblioteksmodell som idag finns i Afrika. De anser att Afrika behöver bibliotek som är mindre 
formella, mindre fokuserade på böcker och bättre anpassade till det lokala samhällets faktiska 
målgrupper.39  

                                                 
30 Sturges & Neill (1998) s. 88. 
31 Sturges & Neill (1998) s. 90. 
32 Olden (1995) s. 119. 
33 Sturges & Neill (1998) s. 89. 
34 Sturges & Neill (1998) s. 130. 
35 Sturges & Neill (1998) s. 118. 
36 Sturges & Neill (1998) s. 118. 
37 Sturges & Neill (1998) s. 132. 
38 Sturges & Neill (1998) s. 136. 
39 Sturges & Neill (1998) s. 227. 
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Enligt dem innebär det att Afrika måste konstruera en informationsservice som överstämmer 
med ländernas begränsningar och finanser. Det rör sig om begränsningar som är konsekvenser 
av fattigdom, eftersom det inte är någon idé att kämpa för att inneha en service som inte är 
konstruerad efter de omständigheter som både människor och den nationella budgeten 
befinner sig i. 40 De påpekade faktumet att Afrika är en fattig kontinent och att deras offentliga 
informationsservice bör vara konstruerad utifrån ländernas ekonomiska verklighet och att 
servicen också bör vara konstruerad för att bekämpa fattigdomen. Man bör konstruera en 
service som tillfredställer medborgarnas faktiska informationsbehov, vilket i sin tur även 
innebär att fattigdomen bekämpas. Detta kan endast göras av Afrikas egna intellektuella som 
kan skapa och initiera en service som passar dem. Denna utveckling har ännu inte kommit 
särskilt långt.41  
 
Det är även centralt att informationsservicen utformas utifrån den verkligheten som den är 
verksam inom för att kunna förbli hållbar på längre sikt. Vad de åsyftar är att det måste finnas 
en medvetenhet hos dem som är verksamma inom informationsförmedlingen i Afrika att 
verksamheten eller projektet har förutsättning att fortsätta existera efter att finansiärerna 
avslutar sina utbetalningar. För att undvika kortsiktiga projekt bör validiteten prövas inom 
varje informationsservicesystem. Vidare bör finansiärer ha ett ansvar att själva pröva att varje 
projekt eller verksamhet är hållbara på längre sikt. De bör också se till att kunskapen som 
förmedlas också förankras i organisationen. 42 På så sätt skulle till exempel de som arbetar 
inom Tanzanias informationsservice och bibliotek ställa krav och ge förslag till finansiärerna 
vad de anser är hållbara projekt, som också gynnar befolkningen.   
 
Informationsservicen i Afrika bör även verka för medvetandegöra samhällets medborgare så 
att de får möjlighet att delta politiskt. Biblioteken måste verka utifrån en demokratisk tanke 
där alla medborgare har lika rätt till information och inte bara de som har pengar och kan läsa 
och skriva. Tanken på att biblioteken skulle inneha ett sådant uppdrag har på senare tid, enligt 
Sturges och Neill lett till positiva förändringar inom informationsproduktionen i Afrika, 
eftersom den skapat en strävan och förutsättningar till att ha ambitionen att försöka nå hela 
befolkningen. 43 För att göra detta måste biblioteken komplettera sina tryckta medier med 
bland annat muntlig information och information på minoritetsspråk.  

 
För Sturges och Neill innebär en ny informationsservice också att biblioteken i Afrika måste 
sträva efter en informationsservice som kan förmedla den information som människor 
efterfrågar, oberoende av när och var de vill ha den. Det är därför viktigt att man genomför 
löpande användarundersökningar. Viktigt är även att hänsyn tas till samhällssituationens 
utveckling i stort. Detta område anser författarna är betydande för Afrikas 
informationsservice, eftersom man på detta sätt kan ta reda på vilken information människor 
saknar. Detta skulle kunna ge en service som är sprungen ur användarnas behov. 44  
 
Samtidigt säger författarna att det inte räcker fullt ut att bara ge den information som 
användarna är i behov av, utan informationsservicen måste också hjälpa till med tolkningen 
av informationen.  Informationsservicen blir på detta sätt demokratisk och öppen och ger plats 
för en dialog mellan informant och respondent.45 Det händer nämligen att användarna kanske 
                                                 
40 Sturges & Neill (1998) s. 137. 
41 Sturges & Neill (1998) s. 138. 
42 Sturges & Neill (1998) s. 138. 
43 Sturges & Neill (1998) s. 139. 
44 Sturges & Neill (1998) s. 140. 
45 Sturges & Neill (1998) s. 141.  
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inte förstår den information som förmedlas, bland annat på grund av språkbarriär, och det är 
därför viktigt att servicen även innefattar att hjälpa användare med att tolka, förstå och 
acceptera informationen. Den informationsbehovsforskning som gjorts inom olika målgrupper 
i Afrika har även visat att folk inte alltid vet att de har ett informationsbehov. De ser frågan 
som alltför abstrakt. Detta beror bland annat på att människor inte har en klar uppfattning om 
vad ett informationsbehov innebär, ännu mindre vet de om vad ett bibliotek kan bistå med.46  
 
 
3.3.2 Biblioteksbehovet i Tanzania 
 
Malmgrens uppsats behandlar ett regionbibliotek i Arusha, Tanzania och dess användare. Hon 
undersöker den skrivna och den muntliga litteraturens utbredning, användningen av bibliotek 
och attityderna gentemot biblioteket. Malmgren undersökning är byggd på föresatsen att 
bibliotekssituationen skiljer sig från den som finns i västvärlden och därför fick det henne att 
vilja undersöka de tanzaniska biblioteksförhållandena.47 Malmgrens undersökningsmetod 
bestod av att hon muntligen, med hjälp av ett enkätunderlag, intervjuade biblioteksbesökare 
på Arushas regionbibliotek. Enkäterna bestod av 30 frågor, indelade i tre huvudgrupper: 
vanor, praktik och attityd. Informanterna bestod av 18 män, 19 kvinnor och 20 skolbarn. I 
undersökningen intervjuades även bibliotekspersonalen. 48 
 
Malmgren konstaterar att de afrikanska biblioteken är en kolonial kvarleva och därför inte är 
anpassade till exempelvis det tanzaniska samhället. Hon anser därför att biblioteken bättre 
måste anpassas.49 Hon säger att hon har en förståelse för att den muntliga traditionen är väl 
förankrad i den afrikanska kulturen och är viktigare än det skrivna ordet.50  
 
Hennes studie ger en bakgrund till och en beskrivning av Afrikas läsvanor och 
litteratursituation. Hon kommer här fram till att skönlitteraturläsning inte är vanlig i Tanzania, 
inte heller är det många som läser. Dessutom menar hon att böcker är dyra och svåra att få tag 
på och att få har tid till nöjesläsning. 
 
Hon redogör även för svårigheterna rörande tillgången till böcker: att det inte finns någon 
direkt publiceringsindustri i Afrika och att man sällan har resurser till utländska bokinköp.51 
 
I studien redogör hon även för Abraham Maslows behovstrappa och Peter Lors invändning 
mot denna. Vad Maslow anser är att de fundamentala behoven som hunger, törst och trygghet 
först måste tillfredställas hos människan innan hon kan gå framåt i behovstrappan till läsning 
och bildning. Malmgren instämmer i Lors kritik vilken betraktar Maslows behovstrappa som 
en förenkling av förhållanden. Han menar att det inte är nödvändigt för människan att först 
tillfredställa sina fundamentala behov för att gå framåt i behovstrappan.

 52 
 
Vidare redogör hon för informanternas uppfattning om läsning. De ansåg bland annat att 
läsning inte var vanligt bland dem, och att skolorna inte uppmuntrade skönlitteraturläsning. 
De intervjuade trodde dock att skönlitteraturläsning var vanligast bland eliten, högt utbildade 

                                                 
46 Ikoja-Odongo, Robert & Ocholla, Dennis N. (2003) “Information needs and information-seeking behavior of artisan fisher 
folk of Uganda”. 
47 Malmgren (2000) s. 7-9. 
48 Malmgren, (2000) s. 10f. 
49 Malmgren, (2000) s. 16. 
50 Malmgren, (2000) s. 41f f. 
51 Malmgren, (2000) s.14f. 
52 Malmgren, (2000) s.14f. 
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och framstående personer. Hon tyckte att informanterna verkade förvånade då de fick frågor 
om skönlitteraturvanor, men trots detta uppfattade Malmgren att informanterna tyckte det var 
positivt med läsning. Biblioteket förknippade informanterna med skola, och tyckte att det var 
till för folk i utbildning. I undersökningen sa informanterna att de betraktade biblioteket som 
en plats som hade till uppgift att uppmuntra utbildning genom att hjälpa skolans elever. En del 
av informanterna önskade en förbättrad mediesamling med exempelvis videokassetter och en 
upprustning av biblioteksbyggnaden samt att få en bättre biblioteksservice.53 
 
Bibliotekspersonalen ansåg att biblioteket var en del av utbildningssystemet. Bibliotekarierna 
påpekade att deras verksamhet var viktig, eftersom de såg utbildning som det enda sättet för 
Tanzania att utvecklas och bryta sin fattigdom. Bibliotekariernas viktigaste uppdrag var att 
värna om utbildningsmaterial och skolböcker.54  
 
Malmgren trodde att det låga användarantalet på biblioteket i Arusha, i jämförelse med hur 
många som bodde där, kunde bero på att avståndet till biblioteket hindrade folk från att 
använda det. Tidigare fanns det även ett fungerande filialbibliotek, men detta hade fått läggas 
ner på grund av brist på resurser. Hon trodde även att de införda medlemsavgifterna från 
år1996 gjorde att folk inte hade råd att använda biblioteket.55 Det var även ett hinder att 
biblioteket hade så lite information på språket swahili. Allt detta, ansåg hon gjorde att 
befolkningen inte i större utsträckning nyttjade biblioteket.56  
 
Malmgrens slutsats är att för att kunna tillfredställa befolkningens informationsbehov måste 
Arushas bibliotek rikta sig mer till personer som inte kan läsa eller skriva och utveckla sin 
mediesamling mer mot den muntliga traditionen. Samtidigt säger hon att biblioteket borde 
inrikta sig mer på de vuxna användare som nu tycks tro att biblioteket endast är för studenter. 
Dessutom skulle fler vuxna besökare ge högre inkomster till biblioteket i form av 
medlemsavgifter.57 Hon konstaterar att det var en liten del av Arushas befolkning som 
använde sig av biblioteket och att det var en liten del av biblioteksbesökarna som hade ett 
skönlitteraturintresse. Studien visade även att skönlitteraturen och biblioteket inte har en stark 
koppling i Arusha. Malmgren tror att det kan bero på att bibliotekarierna ser sin verksamhet 
som en förlängd institution av utbildningsverksamheten i landet och detta har medfört att de 
vuxna användarna känner sig ovälkomna på biblioteket. Hon anser även att det borde finna 
rum för de vuxna på biblioteket.58 
  
  
 
 

                                                 
53 Malmgren, (2000) s. 41f f. 
54 Malmgren (2000) s. 39f f. 
55 Malmgren (2000) s. 31. 
56 Malmgren (2000) s. 41f f. 
57 Malmgren (2000) s. 41f f. 
58 Malmgren (2000) s. 44. 
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4 Bakgrund 
 
Nedan presenteras flera olika delar som har till syfte att vara en introduktion till landets 
kultur, samhälle och offentliga bibliotek. Dessa stycken innehåller fakta som vi anknyter till i 
uppsatsens analysdel. 

 
 

 
 

Karta av Tanzania. 59 
 
4.1 Introduktion till Tanzanias kultur och samhälle 
 
Först presenteras landet i allmänhet, sedan gör vi en egen presentation av de platser vi 
besökte. Därefter förklarar vi kort landets historia för att föra fram viktiga händelser som 
präglar landets kultur. Under rubriken demokrati berättar vi om landets 
självständighetsprocess och demokratiska strävanden. Här redogörs för den ideologi som 
präglat landet, men också vilket arbete som gjorts för att öka befolkningens välfärd. Det 
senare är också ämnet för vårt nästa stycke om landets samhälle. Där presenteras de främsta 
samhällsproblem som hör till fattigdomsproblematiken.  
 
I nästföljande stycken förklarar vi olika aspekter av landets kultur och en fördjupning om 
människors syn på det skrivna ordet i samhället. Detta lyfts fram för att ge ett vidgat 
perspektiv på människors användning av kultur.   
 
 
 

                                                 
59 Copyright CIA (2004-11-24). http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html  
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4.1.1 Tanzania 
 
Det finns lämningar från förmänniskor i Tanzania, längre tillbaka än någon annanstans i 
världen, nämligen 3-4 miljarder år tillbaka i Rift Valley. Landet kom tidigt att präglas av att 
det befolkades av många olika folk och kulturer. Vid kusterna upprättade man på 700-talet 
handelskontakter med araberna från Oman, som kolonialiserade kustområdet och spred islam. 
Det var i dessa områden som swahilikulturen och språket swahili utvecklades; båda är en mix 
afrikanska språk och kultur och dito arabisk. Därför kan man fortfarande se att den muslimska 
kulturen har sina starkaste fästen just vid kusterna och på öarna.  
 
På 1500-talet blev Östafrika ekonomiskt intressant på grund av elfenben och slavhandeln och 
genom slavkaravanerna in mot västra delarna av Afrika spreds språket swahili. Under denna 
tid dominerade även portugiserna handeln under en epok. På 1830-talet flyttade sultanen av 
Oman sin huvudstad till ön Zanzibar, där större delen av den omfattande slavhandeln 
administrerades. Européer var delaktiga i denna handel under en tid, men kom efterhand att 
handla med andra typer av varor på Tanzanias fastland. Under mitten av 1850-talet kom de 
första missionärerna till landet och de hade störst framgång på de områdena där människorna 
inte tillhörde islam, det vill säga inne på fastlandet.60  
 
Under imperialismens tidevarv, då Afrika delades upp under Berlinkonferensen 1884, 
tilldelades Tanganyika Tyskland. (Tanganyika är det tidigare namnet på Tanzanias fastland) 
Landet behölls av tyskarna fram till dessas förlust i första världskriget, då det anslöts till det 
brittiska protektoratet som sedan Berlinkonferensen administrerat sultanen på Zanzibar. 
Under denna tid väcktes frihetssträvandena, som successivt ledde till landets 
självständighetsförklaring 1961. Tanganyikas självständighetsprocess såg därför lite 
annorlunda ut än Zanzibar, 1964 kom de att bilda en union tillsammans under namnet 
Tanzania.61                      
 
Tanzania är en förhållandevis ung nation, men är ändå ett av de länder på kontinenten som 
blev ett föredöme när det gäller politisk och social utveckling på 1960-70-talet. Landets första 
president Julius Nyerere var den som drev självständighetsprocessen ifrån kolonialmakten på 
1950-60-talet. Landet är en union mellan fastlandet, före detta Tanganyika, och öriket 
Zanzibar, vilket inkluderar öarna Pemba och Mafia. Landet karaktäriseras av en blandning av 
olika kulturer och naturen har en omfattande variation så som bergsområden, stäpper och 
skogar. Detta beror till stor del på landets storlek. Tanzania sträcker sig ifrån de stora sjöarna i 
nordväst och väst med Victoria-, Tanganyika- och Malawisjön till Indiska Oceanens kust i 
öster. Befolkningen består av 120 olika grupper, varav majoriteten tillhör bantufolken, men 
det finns även minoriteter av nilotiska folk, såsom massajer och kushitiska folk. Det talas 
cirka 120 olika språk i landet bland de olika etniska folken, men kommunikationsspråket är 
swahili, som de flesta förstår, vilket tillsammans med engelskan är landets officiella språk. 
Landets befolkning uppgår till cirka 37 miljoner invånare och är spridd över hela landet.62 
Vissa områden är tätt befolkade, så som norra delen kring Kilimanjaro där städerna Arusha 
och Moshi finns och kring Victoriasjön där städerna Mwanza och Bukoba finns samt i Dar es 
Salaamregionen där landets officiella centra är beläget. Tanzania är ett av Afrikas minst 
urbaniserade länder; majoriteten av befolkningen lever på landsbygden. Befolkningen är till 
största del kristna och muslimer och utövare av traditionella religioner.63 

                                                 
60 Länder i fickforma, Tanzania (2003) Utrikespolitiska institutet . s. 11-18. 
61 Länder i fickforma, Tanzania (2003) s. 11-18. 
62 En uppskattad beräkning av Tanzanias myndigheter, URL: http://www.tanzania.go.tz/population/  år 2004. 
63 Länder i fickforma, Tanzania (2003) Utrikespolitiska institutet . s. 2-32. 
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All denna variation som Tanzania har att erbjuda betyder att varje resenärs bekantskap med 
landet blir olika beroende på vart man väljer att resa. En resa genom landets stora trafiknät 
från städerna Dar es Salaam vid landets östkust till Arusha i nordmellersta delen av landet kan 
gå förhållandevis snabbt på ca 10 timmar. Detta beror på ett utbyggt vägnät, medan en resa 
inom dessa distrikt tar betydande längre tid. Detta beror till stor del på att landet inte har något 
utbyggt vägnät på landsbygden. Skall man resa här kan det handla om flera dagsresor.  
 
Har man aldrig befunnit sig vid ekvatorn eller i ett utvecklingsland förut, blir man vid första 
mötet mycket förbryllad av alla nya intryck som man måste sortera och försöka förstå. Det 
handlar både om människornas sätt att agera och hur saker och ting fungerar. Livet i Tanzania 
har vi som nordbor inte alltid några referensramar till. Detta handlar bland annat om att 
majoriteten av landets befolkning aldrig tagit del av någon egentlig välfärd. Den globala 
ekonomin och konsumtionssamhället omger dock även människorna här, särskilt i städerna. 
 
Vår resa präglades av vår resrutt, framförallt till de fem regionstäderna Arusha, Moshi, Tanga, 
Morogoro och Iringa, men även till Dar es Salaam. Dessa platser tillhör de urbana delarna av 
Tanzania, men var förhållandevis olika till sin karaktär. Detta handlade inte bara om olika 
befolkningsmängd, utan framförallt om den ekonomiska situation som människor levde 
under, det vill säga sysselsättningsgrad och levnadsförhållanden.  
 
Dar es Salaam präglades av dess egenskap som landets officiella centrum. Här finns viktiga 
myndigheter, universitet och olika företagskontor, men också handelscentra, särskilt 
marknader, hamn och fabriker. Staden har en befolkning på ca tre miljoner. Många livnär sig i 
den så kallade informella sektorn, det vill säga med olika typer av försäljningsjobb och 
serviceyrken. Här finns många människor som kommit för att söka arbete och försörjning från 
övriga delar av landet. Under de senaste åren har Tanzania och framför allt statsregionerna 
kommit att präglas av en ökad handel och ett större flöde av varor, vilket har stimulerat 
landets ekonomi. Det har även gjort att personbilsparken ökat kraftigt. Dar es Salaam hade 
tidigare den typiska prägeln av swahilikulturens kuststäder, där framför allt arabiskt 
inflytande funnits under flera hundra år och där större andelen var muslimer. Men under de 
senaste decenniernas urbaniseringsprocess har befolkningen blandats med olika grupper av 
människor från resterande delen av landet. I Dar es Salaam liksom i övriga städer har en stor 
del av handeln utvecklats av den indiska, arabiska och europeiska minoriteten.        
 
Städerna Arusha och Moshi i norr präglas mycket av turistindustri, men också jordbruk och 
gruvindustri. Turisterna kommer framförallt till Arusharegionen för att besöka 
nationalparkerna Serengeti, Ngorongoro, Arusha och Manyara där djurlivet är rikt. I Moshi 
vid Kilimanjaros fot och Arusha som ligger vid berget Meru lockas turisterna till 
bergsklättring. Arusha är en relativt tättbefolkad stad, med många människor som arbetar i 
den informella sektorn. Det kan vara olika typer av försäljning eller förmedlande av tjänster 
till turister. Här finns också viktiga ädelstensföretag och kontor, därför är regionen är 
förhållandevis välmående. I Arusha finns också viktiga konferenscentra, Östafrikanska 
samarbetet och FN: s Rwandatribunal verkar exempelvis där. Majoriteten av befolkningen är 
kristen, men präglas också till stor del av massajfolkets speciella kultur och levnadssätt. De är 
traditionellt boskapsskötare och deras samhällen är uppbyggda i en klanstruktur, och de 
härstammar från denna region. 
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Moshi präglas på samma sätt som Arusha av sin gruvindustri, men har också en betydande 
jordbruksproduktion av värdegrödor, särskilt kaffe. Här finns även en av den kristna 
missionens viktigaste centra i landet och väletablerade skolor.  
 
Tanga är en muslimskt präglad kuststad vid Indiska Oceanen. Regionen har förlorat större 
delen av sina viktiga industrier. Numera lever regionen främst på export och transport genom 
hamnen och järnvägen vilket bringar vissa inkomster. Liknande förhållanden råder i Iringa i 
Tanzanias södra inland, som också avfolkats till följd av nedlagda industrier. Iringa präglas 
likt Moshi av jordbruksproduktion och ett omfattande missionsarbete, med satsningar på 
utbildning.  
 
Morogoro är en mycket centralt belägen stad som ligger i angränsning till viktiga 
nationalparker, så som Mikumi. Stadens centrala placering har gjort att den blivit en 
utbildnings och handelsstad präglad av det närbelägna Dar es Salaams inflytande i öster. I 
Morogoro finns omfattande utbildningsprojekt, särskilt jordbruksuniversitetet Sokoine. 
Staden har också en majoritet av kristna.          
 
 
 
4.1.2 Demokrati och samhälle 
 
Tanzania är ett land som kommit att präglas av en mans politiska idéer, nämligen Julius 
Nyerere, landets första president 1962-1985. Han ledde självständighetsprocessen, skrev 
landets konstitution, Arushadeklarationen 1967, och introducerade en egen politisk ideologi – 
afrikansk socialism under beteckningen Ujamaa. Nyereres förhoppning var att samhällets 
viktiga familjestrukturer skulle vara en idealbild av hur hela samhällets skulle fungera – hela 
samhället skulle verka som en stor familj som skulle sträva mot landets bästa. Denna tanke 
vann insteg i landet, eftersom familjen och släkten står i centrum. Nyerere förde i 
Arushadeklarationen fram människors lika värde, och en socialistisk modell för hur landets 
produktion skulle regleras i femårsplaner. Jordbruket skulle ske i statligt styrda 
kollektivjordbruk, de så kallade Ujamaabyarna. Utvecklingen av industrier och övrig 
produktion skedde också genom statlig kontroll. Staten skulle förse människor med sjukvård 
och utbildning, och på detta sätt utvecklades Tanzania positivt under en tioårsperiod. 
Analfabetismen sjönk och landets ekonomi gick på stark tillväxt, bland annat till följd av 
generösa bistånd till landet från exempelvis de skandinaviska länderna. Den goda tillväxten 
berodde också på förmånliga handelsförhållanden, där kaffeexporten var den viktigaste 
inkomstkällan. Man kan nog anta att landets sammanhållande ambitioner och identitet kom att 
stadfästas, tack vare Nyerere. Människor uppmanades att vara stolta över sitt ursprung, men 
också över sin nation. På så sätt skulle staten garantera att ingen diskriminering på grund av 
etnisk härkomst skulle förkomma. Nyerere skapade också en gemensam strävan att utveckla 
en samhällskultur och institutioner där språket swahili blev officiellt och 
utbildningssatsningar skulle ge människor lika rättigheter att utvecklas.64 
 
På 1970-talet kom de första tecknen på att landets första positiva år av utveckling sviktade. 
Tanzania drabbades av försämrad ekonomi, bland annat på grund av torkperioder och en 
kostsam militär konflikt med grannlandet Uganda, men också därför att världsmarknadspriset 
på kaffe sjönk.65 Alla dessa faktorer, plus det försämrade världsmarknadsläget till följd av 
oljekrisen, ledde till en ekonomisk krissituation. Ytterligare problem uppenbarade sig också i 
                                                 
64 Länder i fickforma, Tanzania (2003) Utrikespolitiska institutet. s. 2-23. 
65 Tanzania förde krig mot Uganda 1979-1981, i samband med detta störtades Ugandas diktator Idi Amin. 
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Tanzanias samhällsuppbyggnad som kom att bidra till att 1980-talet får betecknas som en 
mycket allvarlig krisperiod, som landet fortfarande försöker ta sig ut ur. Tanzania är 
fortfarande ett av världens fattigaste länder idag, men reformförsök har gjort så att man under 
senare år har lyckats vända den negativa utvecklingen. 66 
 
Anledningen till den djupa krisen var att produktionen inom olika sektorer inte var tillräckligt 
stark. Människor uppmanades inte att effektivisera den egna produktionen. Byråkrati, 
priskontroller och korruption ledde också till stagnerad produktion. Folkets missnöje med 
systemet visade sig i Nationalförsamlingens val 1980, då hälften av ledamöterna röstades 
bort. Landet led av toppstyrning, ineffektivitet och biståndsberoende, vilket fick till följd att 
internationella biståndsgivare ställde ultimatum till landets regering för fortsatt stöd. Detta 
ledde till att Tanzania hamnade i en regeringskris och Nyerere valde att avgå 1985. Nästa 
president som röstades fram var den förre vicepresidenten Ali Hassan Mwinyi. På grund av 
den omfattande kritiken mot Tanzanias ickedemokratiska utveckling under 1980-talets slut 
införde man till slut flerpartisystem 1992. Detta blev det formella genombrottet för demokrati 
efter att det socialistiska partiets varit det enda tillåtna partiet i landet åren 1977-1992.67  
 
Under 1980-talets kännetecknades landets ekonomi av en akut skuldkris. För att ta sig ur 
situationen och återfå förtroende från bidragsgivare tecknade landet ett 
strukturanpassningsavtal 1986. Detta handlade om att släppa statens monopol på 
produktionsmedlen. Valutan skulle devalveras på grund av inflationsläget, utrikeshandeln 
liberaliseras och företag som tidigare varit privata skulle bjudas ut till försäljning. Dessa 
reformer bidrog tyvärr inte till att förbättra landets situation nämnvärt. Till följd av 
reformerna slogs inhemsk produktion i stället ut, men inte heller inflationen hämmades 
nämnvärt. Budgetnedskärningarna drabbade i stor utsträckning de i samhället som hade minst 
resurser till följd av landets nedmontering av den sociala välfärden. 68  
 
1995 valdes landets nuvarande president Benjamin Mkapa, vars främsta vallöfte var kampen 
mot korruptionen. Hans tid vid presidentmakten kännetecknas av något stabilare förhållanden 
ur ekonomisk synvinkel. 1996 genomgick landet ett program för att kunna reducera sina 
skulder till världsbanken, vilket innebar att hälften av landets skulder avskrevs och nya 
reformer infördes. År 2000 påbörjades nästa strukturanpassningsreform, som fick till följd 
omfattande liberaliseringssträvanden av den finansiella sektorn och ett upprättande av 
stödfonder för fattiga familjer. De demokratiska strävandena i samhället under det senaste 
decenniet har varit positiva. Pressfriheten har inneburit att omfattande korruption kommit till 
ytan och att landet har fått ett bättre anseende internationellt. Genom flerpartisystemet och 
organiseringsfriheten har det blivit möjligt att utöva sin yttrandefrihet i större utsträckning. 
Denna rättighet står inskrivet i landets konstitution, men har först på senare år varit möjlig att 
utöva i praktiken, på grund av demokratiseringsreformer. Landet har numera fri press, radio 
och en officiell TV-station. 69   
 
Majoriteten av Tanzanias befolkning lever på landsbygden och många av dem beräknas leva 
under inkomstgränsen för fattigdom. Fattigdomen är också utbredd i städerna och då särskilt i 
den informella sektorn, vilket är samlingsbeteckningen för olika former av svartjobb. Detta 
gör att den största delen av befolkningen inte är formellt anställda. Till de mer allvarliga 
samhällsproblemen kan också sjukdomar som HIV, malaria, TBC, amöbadysenteri och difteri 

                                                 
66 Persson (2004) s. 15, 28-33. 
67 Länder i fickforma, Tanzania (2003) Utrikespolitiska institutet . s. 2-23. 
68 Persson (2004) s. 15, 28-33. 
69 Persson (2004) s. 34-48. 



 

 30 

räknas. Omfattande försök har gjorts för att bekämpa spridning av HIV och dödlig utgång av 
sjukdomen malaria; den senare hotar särskilt barns liv.70  
 
Tanzania har under sin självständighet haft höga ambitioner att få människor i utbildning. 
1987 kunde nio av tio vuxna läsa och skriva, vilket berodde på landets omfattande kampanj 
mot analfabetism. Men på grund av den problematiska ekonomiska situationen kom 
statistiken att försämras, alla barn kunde inte erbjudas skolplats, och utbildningens kvalité 
blev kraftigt försämrad. Idag är en fjärdedel av landets befolkning analfabeter, vilket till stor 
del beror på att av barnen under 1990-talets mitt var det bara hälften som gick igenom den 
sjuåriga grundskolan (primary school) och endast fem procent som fortsatte till den frivilliga 
sexåriga gymnasieskolan (secondary school). Men regeringen har vidtagit åtgärder för att få 
alla barn igenom grundskolan och förverkliga den rådande skolplikten år 2015. Ett steg i 
denna riktning var slopandet av skolpengen år 2001. Skolans främsta problem idag är bristen 
på skollokaler för alla barn, bristen på lärare och bristande uppsättningar av skolmaterial.71  
 
 
 
4.1.3 Kultur 
 
Tanzania har en rik kultur i form av muntliga berättelser, sagor, myter, ordspråk och gåtor, 
konsthantverk såsom smycken och dekorerade nyttoföremål, men även musik och dans. 
Musiken framförs traditionellt med trummor, men också med rytm-, sträng- och 
klaviaturinstrument med arabiska inslag. Dans och musik är vanliga inslag i människors liv, 
till vardag och fest. 
 
Kulturen och människors sociala relationer inom släkten skiljer sig åt mellan olika 
folkgrupper, men framträdande för majoriteten av alla folkgrupperna i Tanzania är att 
faderskapslinjen inom släkten räknas som viktigare än moderslinjen. Tanzania är liksom 
flertalet andra länder ett traditionellt mansdominerat samhälle, men reformer har gjorts för att 
stärka kvinnornas rätt i samhället. Bland annat finns uppsatta mål för att få in fler kvinnor i 
skola, arbetsliv och politik.  
 
Det skrivna ordets roll i Tanzania har en annan kulturell status än i till exempel i Sverige, 
vilket är viktigt att förstå om man skall studera de allmänna bibliotekens roll i landet. FN:s 
generalsekreterare Kofi Annan har sagt: 
 

I Afrika säger man att när en gammal man dör så försvinner ett bibliotek. Det påminner oss om 
den viktiga roll som äldre personer spelar som länken mellan dåtid, nutid och framtid, och om 
den verkliga tidsaxel som de utgör i samhället. Utan de äldres kunskap och visdom skulle 
ungdomar aldrig veta var de kom från eller var de hör hemma. Men för att de gamla skall kunna 
dela ett språk med de unga måste de få möjlighet att fortsätta lära genom hela livet.72 

 
Berättelser har traditionellt traderats muntligt i den afrikanska kulturen. Syftet med dessa 
berättelser var att utbilda, underhålla, utveckla och stimulera människors fantasi och estetiska 
sinne. Det var genom dessa berättelser som barn eller den yngre generationen fick lära sig om 
sig själva och sin kultur av de äldre. Därför har den muntliga berättartraditionen haft en stark 
roll i kulturen. De muntliga berättelserna förmedlas oftast inom människors familjer, varför de 
                                                 
70 Länder i fickforma, Tanzania (2003) Utrikespolitiska institutet . s. 2-23. 
71 Länder i fickforma, Tanzania (2003) Utrikespolitiska institutet . s. 2-32. 
72 United Nations Information Centre for the Nordic Countries.[http://www.un.dk/swedish/ageing/faktablad5.htm] 
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finns oftast bevarade på det egna folkspråket. Genom dessa berättelser hålls det egna 
folkspråket levande och utvecklas. Detta gör att människors berättelser inte finns tillgängliga 
på de officiella skriftspråken swahili och engelska, och få försök har gjorts för att översätta 
och publicera de traditionella berättelserna till allmänheten. Det finns alltså en rik 
berättartradition i Afrika, som få utomstående kommit i kontakt med.73   
 
Denna kultur syns därför inte i de offentliga biblioteken i Tanzania. Vad som finns där är i 
huvudsak engelskpublicerad skönlitteratur och facklitteratur, och några få böcker på swahili. 
Dessa förhållanden gör att få människor i det tanzaniska samhället fått kontakt med böcker 
publicerade på ett språk som ligger dem nära och som de lätt kan förstå.  
 
Böcker på folkspråket publiceras ej och på swahili publiceras få titlar. Detta har att göra med 
att förlagsindustrin och bokmarknaden håller på att utvecklas, men detta sker förhållandevis 
långsamt. I Afrika finns också få inhemska författare, som skriver på språk som swahili.74 
 
Människors första kontakt med det skrivna ordet är i skolan och där råder ofta stor brist på 
skolmaterial och böcker. Därför är det få barn som introduceras till skönlitteraturen där. Den 
engelskspråkiga litteraturen som finns kan endast åtnjutas av ett fåtal människor i samhället, 
eftersom många människors färdigheter i engelska språket är bristande, detta till följd av deras 
utbildningsnivå. Engelska är ett språk som introduceras i grundskolan (primary school) och 
undervisas i gymnasiet (secondary school) och på högre utbildningar. Ett annat problem är 
människors bristande tid och möjlighet att ägna sig åt till exempel nöjesläsning. Få människor 
upptäcker skönlitteraturkulturen eller har råd att köpa böcker, eller tid att läsa dem. Trots detta 
finns det dock en positiv utveckling av lästrenden i Afrikas länder genom att fler får möjlighet 
till utbildning. I Tanzanias fall handlar det om de senaste årens utbildningssatsningar för att 
öka kvalitén på utbildningar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att den skriftliga kulturen sent 
under 1900-talet introducerats i Afrika bland befolkningen i stort, och då kommit att 
framförallt förknippas med utbildning och skola. Alla dessa faktorer har inneburit att 
människor värderar det skrivna ordet på ett annat sätt än i väst.75 

 
 
 
4.2 Tanzanias offentliga bibliotek 
 
Först presenteras Tanzanias offentliga biblioteksutveckling och sedan görs en presentation av 
biblioteksaktörer. Denna presentation ska ge en bild av de institutioner och organisationer 
som berör Tanzanias offentliga biblioteksverksamheter. Dessa lyfts fram för att ge läsaren ett 
vidgat perspektiv på informanternas utsagor.  
 
 
 
4.2.1 Bibliotekens framväxt 
 
Tanzanias offentliga bibliotekshistoria inleddes av att kolonialmakten Storbritannien 
inrättande East African high Commissions 1948. Kommissionen var under denna tid central 
för hela Östafrika. Huvudkontoret var placerat i Nairobi och hade till uppgift att stödja en 

                                                 
73 Malmgren (2003) s. 17-18, 41-44. 
74 Samtal med representant på Nationalbiblioteket och för TLS i Dar es Salaam (2004-02-13). 
75 Samtal med representant för TLS (2004-02-13). 
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offentlig biblioteksservice i Östafrika. Stödjandet innebar att kommissionen publicerade 
böcker på ländernas lokala språk och inrättade en central biblioteksservice. Under 
kommissionen inrättades även East Africa Literature Bureau (EALB) som bland annat 
tillhandahöll Östafrika med böcker. Kommissionen och EALB uppgifter överlämnades efter 
självständigheten till de enskilda ländernas regeringar. I Tanzania tog den offentliga 
biblioteksservicen över av Tanganyika Library Service.76 

 
Efter självständigheten 1961, startade Tanganyikas regering olika projekt som skulle stödja 
utbildningen i landet och påskynda landets biblioteksutveckling.77 Under åren1961 till 1963 
antog Tanganyikas regering en treårig självständighetsplan som innebar att regeringen 
formade en ny lagstiftning Tanganyika Library Service Board Act 1964 och landet fick med 
den en egen nationell biblioteksservice.78 Lagen innebar också att TLS blev en 
självförsörjande organisation under Ministry of Education. TLS fick nu till uppgift att ansvara 
och administrera filialbiblioteken, och att en perfekt kopia av varje bok som var publicerad i 
Tanganyika skulle överlämnas till University Collage of Dar es Salaam, under akten Deposit 
of Books 1962. (Efter 1967 överlämnades böckerna till Nationalbiblioteket).79 Lagen innebar 
också att den offentliga biblioteksservicen skulle vara avgiftsfri i hela landet. TLS 
biblioteksservice utvecklades snabbt under treårsplanen och man hade som mål att bygga sex 
filialbibliotek med hjälp av utvecklingslån från Storbritannien. 80 
 
Under åren 1964-1969 antog regeringens en femårig utvecklingsplan under vilken TLS 
planerade att byggda 17 regionbibliotek över landet. 1964 byggdes det första filialbiblioteket i 
Iringa och 1967 öppnades Nationalbiblioteket i Dar es Salaam. 81 I boken Vital Factors in 
Development skriver författarna att det först var efter 1965, som biblioteksservicen kom i 
gång i Tanzania. Öppnandet av Nationalbiblioteket 1967 i Dar es Salaam var en stor 
framgång, trots att det från början var framförallt skolbarn, studenter och utlänningar från väst 
som nyttjade biblioteket.82 Under denna tid fanns det inte någon bibliotekarieskola i Tanzania 
och landet hade inte heller några utbildande tanzaniska bibliotekarier. Detta innebär att 
bibliotekspersonalen bestod av volontärer. TLS började dock under denna tid att sända 
tanzanier utomlands till enklare kurser i bibliotekskunskap.83 
 
1975 introducerades Tanzania Library Board Act, den var en kopia av 1964 års akt men den 
gav TLS styrelse ökat ansvar och maktbefogenheter.84 Styrelsen skulle genom detta ansvara 
över biblioteksservicen, dokumentservice, bibliotekarieutbildningen, kontroll och tillsyn av 
offentliga bibliotek, samt att främja läs- och skrivkampanjer. Styrelsen skulle även stimulera 
intresset för tanzanisk litteratur, genom att bland annat främja utvecklandet av inhemsk 
litteratur.85  
 
Under 1980-talet avstannade Tanzanias biblioteksservice på grund av världens ekonomiska 
och politiska kriser, detta till följda av bland annat kalla kriget som påverkade Afrika i stort. 
Tanzania hade även samhällsproblem till följd av en finansiell kollaps, korruption och 
regeringskriser. Landets ekonomiska kris under 1980-talet kom att bland annat att leda till att 
                                                 
76 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 444-450. 
77 Olden (1995) s. 99. 
78 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 444-450. 
79 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 73. 
80 Sturges & Neill (1998) s. 92. 
81 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 94. 
82 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 93. 
83 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 17. 
84 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 444-450. 
85 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 77. 
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man blev tvungen att säga upp periodiska prenumerationer inom biblioteken och att TLS 
tvingades att sluta köpa in böcker.86 Den ekonomiska krisen visade sig även när 
befolkningens skriv- och läsfärdighet sjönk och skolorna blev tvungna att introducera 
skolavgifter.87 Likaså blev de offentliga biblioteken tvungna att ta ut en avgift av sina 
besökare 1996. 88 
  
 
 
4.2.2 Organisationer och institutioner som berör Tanzanias offentliga bibliotek 
 
 

Ministry of Education  
 
Ministry of Education är en enhet inom regeringen i Tanzania som ansvarar över utbildning 
och bibliotek. År 1964 beslutade Ministry of Education att TLS skulle verka under dem, som 
en indirekt statlig styrd organisation. År 1985 offentliggjorde Ministry of Education en 
utredning som förklarade att TLS styrelse skulle inneha det fulla ansvaret för Tanzanias 
offentliga biblioteksutveckling, vilket TLS även har i dag. Landsbygdsbiblioteken ansvarar 
både Department of Adult Education och Tanzania Library Service över.89 
 
 

Nationalbiblioteket 
 
På Nationalbiblioteket i centrala Dar es Salaam administrerades insamlandet av 
nationalsamlingen och sammanställandet av nationalbibliografin, men också landets officiella 
biblioteksservice under beteckningen TLS. I denna institution inryms även Dar es Salaams 
regionbibliotek.90 
 
 

Tanzania Library Service Board (TLS) 
 
Sedan 1964, har TLS finansierats av regeringen genom Ministry of Education. 91 TLS styrelse 
har sitt huvudkontor på National Central Library i Dar es Salaam. Styrelsen består av en 
ordförande som utnämns av presidenten och 7-10 styrelsemedlemmar, som är valda av 
utbildningsministern. Medlemmarna väljs utifrån deras erfarenheter från bibliotekssfären. 92  
 
TLS ansvarar för region- och distriktbibliotek, men även för boksamlingar och bybiblioteken. 
Institutionen har till uppgift att distribuera biblioteksservice till invånare som bor i avlägsna 
områden genom region- och distriktbibliotek, landsbygd- och bybibliotek. TLS har också 
cirka 300 bybibliotek och boksamlingar som drivs av volontärer. Institutionen stödjer och ger 
utbildning till landsortsbibliotekspersonalen. Den stödjer även publiceringsindustrin i 
Tanzania och ger service till universitet och collage.93 
 

                                                 
86 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 444-450. 
87 Olden (1995) s. 121. 
88 Mcharazo (2000) s. 295-301. 
89 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 444-450. 
90 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 444-450. 
91 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 444-450. 
92 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 73. 
93 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 174. 
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Sedan 1964 har det, enligt författarna till Libraries, Vital Factors in Development har det 
byggds och startat 27 bibliotek av Tanzania Library Service Board. Dessa bibliotek är 
National Central Library i Dar es Salaam, som består av både Dar es Salaams regionbibliotek 
och nationalbiblioteket, men även landets regionbibliotek Arusha, Bukoba, Dar es Salaam, 
Iringa, Kigoma, Mbeya, Morogoro, Moshi, Mtwara, Musoma, Mwanza, Shinyanga, Songea, 
Sumbawanga, Tabora och Tanga. Distriktsbiblioteken är Biharamulo, Kahama, Kilosa, 
Lushoto, Makete, Mbozi, Ngudu, Njombe, Pangani och Rombo. Slutligen har man också 
divisionsbiblioteken, som är Kinondoni (i Dar es Salaam) Lupembe (i Njombe distrikt), men 
det finns också cirka 300 bybibliotek. Dessa består oftast av en liten samling böcker och de 
drivs med hjälp av volontärer och verkar inom de regioner där inte Department of Adult 
Education har ett landsortsbibliotek och där det finns ett regionbibliotek. Bybiblioteken tar 
bokdepositioner från regionbibliotekens samlingar och distribuerar dem, tidigare hade dessa 
även hjälp av bokbussar till detta. TLS har även till avsikt att stödja Department of Adult 
Education inom regionbiblioteksutvecklingen. 94 
 
 

Department of Adult Education (DAE) 
 
Department of Adult Education, är ställd under Ministry of Education och Tanzania Library 
Service Board. Avdelningen ansvarar för landsortsbibliotek i Tanzania och de har ett 
huvudkontor, samt regions- och distriktskontor. Biblioteken drivs av volontärer men inom de 
stora regionerna arbetar det anställd personal, som får lön av regionerna. 1990 fanns det 2000 
landsbygdsbibliotek och DAE organiserar seminarium för landsortsbibliotekens anställda. 
Varje bibliotek har cirka 500 titlar, men böckerna består mestadels av vuxenlitteratur på 
swahili och läs-, skriv- och studiematerial.95 
 
 

Distansutbildningen inom Open University of Tanzania (OUT) 
 
Regionbiblioteken ger service till distansstudenter vid Open University of Tanzania. OUT 
startade 1997 och har haft stor genomslagskraft i Tanzania enligt Mcharazo. År 2000 fanns 
det över 5000 studenter anslutna till OUT. Dessa studenter är direkt i beroendeställning av 
regionbiblioteken, eftersom de distribuerar studielitteraturer som finansieras från OUT. På 
varje regionbibliotek skall det finnas en speciell hylla med litteratur för dessa studenter.96 
 

 
Local Government 

 
Sedan 1964 var TLS i stort sätt enbart försörjd av regeringen. Mellan 1962-1975 ville man 
från regeringens sida att biblioteken som byggts av TLS skulle bli stödda av bidrag från de 
enskilda regionerna och styrelserna där. 1982 upplöstes landets regering och i samband med 
detta kom vissa av den förut statliga servicen att hamna under regions- och 
distriktsverksamheterna. Detta innebar att TLS region- och distriktbibliotek inte längre fick 
stadsans lag. Regionerna och distriktens styrelser blev tillfrågade om de ville finansiera TLS 
bibliotek, men de nekade. De uppfattade förfrågan om att själva försörja TLS som mycket 
godtyckligt på grund av att det inte fanns någon generell lag, och de flesta regioner och 
distrikt hade inte pengar till att så göra. Detta innebar att regeringen 1975 blev tvingad att ge 

                                                 
94 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 131. 
95 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 173. 
96 Mcharazo (2000) s. 295-301. 
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TLS stadsanslag, för deras överlevnad. Även idag finns det från regeringens sida 
förhoppningar på att regionernas och distriktens styrelser skall stå för regionbibliotekens 
försörjning. Detta betonade även representanten vi talade med från TLS, eftersom personen 
ansåg att man inom organisationen hade ett alltför resurskrävande uppdrag att tillgodose alla 
TLS:s bibliotek centralt.97  
 
 

Bibliotekarieutbildningen 
 
1977 inrättades Tanzanias första biblioteksskola av regeringen. Skolan kom att bli en del av 
Dar es Salaams Universitet Collage. Ministry of Education och Universitet av Dar es Salaam 
fick dela på ansvaret.98 1989 grundades ytterligare en biblioteksskola av Ministry of 
Education i Bagamoyo. Skolan har endast behörighet att examinera för diplom i 
bibliotekskunskap på grundnivå. Biblioteksskolans utveckling i slutet av 70-talet ledde till att 
landet fick egna utbildade bibliotekarier och fick till följd att dessa nyutbildade bibliotekarier 
successivt övertog ansvaret, utvecklingen och skötseln inom TLS.99 
 
På biblioteksskolan i Bagamoyo fick vi en bild av dagens biblioteksutbildning. På skolan 
mötte vi rektorn, som förklarade syftet med utbildningen och hans visioner. Han tyckte det 
var viktigt att hans elever fick praktiska erfarenheter av bibliotekssektorn, detta har skolan 
inrättat genom ett praktikprogram. Eleverna fick även i sin utbildning tillfälle att fördjupa sig 
inom ett ämne och skriva fältstud ierapport. Rektorn berättade att de höll på att genomföra en 
nybyggnation av skolområdet och han hade förhoppningar om att kunna inleda internationella 
samarbeten för att utbyta kunskaper inom biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskningsområden. I mötet med oss sade han att han efterlyste internationella samarbeten. 100  
 
 

Tanzania Library Association (TLA) 
 
TLA etablerades 1973 efter att den Tanzaniska biblioteksstaben lämnat East African Library 
Association (EALA) och bildat en egen biblioteksförening. TLA är den enda professionella 
bibliotekssamanslutning som finns i Tanzania. Föreningsmedlemmarna består av 
bibliotekspersonal som verkar inom olika typer av bibliotek. Numera anordnar organisationen 
workshops, professionella samtal, kurser i professionsutveckling, årliga sammanträden och 
publicerar ett eget nyhetsblad (Revival of Matukio). Föreningen finns representerade på 
internationella bibliotek- och informationsmöten och är aktiva i samarbetet med 
internationella biståndsstödda biblioteksverksamheter (bland annat IFLA och UNESCO). 
Organisationens finansiella situation är svag, och detta har påverkat organisationens 
utveckling som förening. Deras inkomster består av mestadels medlemsavgifter men även 
interna och externa bidrag. 101 
 
TLA säger själva att de verkar för att ge evenemang för dem som arbetar inom bibliotek- och 
informationssektorn. Organisationen ska verka som ett forum där man träffas, utbyter 
erfarenheter och lär av varandra. Deras mål är att ger service till medlemmarna genom 
expertis och där organisationen skall verka för medlemmarnas angelägenheter och intressen. 

                                                 
97 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 105. 
98 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 155. 
99 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 104. f f. 
100 Intervju med informant, Bagamoyo (2003-03-30). 
101 Tanzania Library Association (2004). “Five year rolling strategic plan for 2004-2008: TLA”. 
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Under vårt besök på organisationens årsmöte på Zanzibar gick organisationen igenom vad de 
åstadkommit och vad de planerade göra. Detta års särskilda tema var IKT-utvecklingen, det 
vill säga situationen för informationsteknologin i landet.102  
 
Vi förstod genom vårt deltagande på konferensen att det kunde vara kostsamt att deltaga på 
dessa evenemang för vissa bibliotekarier. Det visade sig att endast två regionbibliotekarier var 
med på konferensen och dessa var från Zanzibar, övriga hade förmodligen svårt att hitta 
finansiering. Resterande av mötesdeltagarna bestod av representanter från universitets- och 
institutionsbibliotek som hade bättre finansieringsmöjligheter.103 
 
TLA är en dock en organisation under uppgående och man säger från organisationens sida att 
ån 1996-2000 var TLA prestation dålig, bland annat för det fanns bristande samarbeten 
mellan TLA och dess medlemmar, samt ett svagt ledarskap.104 

 
 

Biblioteksutveckling med hjälp av donatorer 
 
Tanzanias bibliotekssektor utvecklas till stor del av olika former av bistånd. Strax innan 
självständigheten och fram till 1973-74 strömmade det in volontärer och bidragsanslag till 
Tanzania. I början av 70-talet avstannade anslagen på grund av inbördes kriser och 
världskriser.105 Efter att västvärldens länder återhämtat sig ekonomiskt, startades en ny typ av 
biståndsstrategi. Denna innebar att u- länderna själva skulle ta initiativ till biståndsprojekt, det 
så kallade hjälp till självhjälp. Idag influeras och planeras också Tanzanias framtida 
bibliotekssektor utifrån internationella trender inom biblioteksutveckling. 
Biblioteksutvecklingen förs bland annat fram av The United National Educational Scientific 
and Culture Organisation (UNESCO) och International Federation of Library Association 
(IFLA). Deras möten besöks av tanzaniska biblioteksrepresentanter. Inom landet förs en 
biblioteksdiskussion som berör frågor av global karaktär, exempelvis om hur IKT frågan ska 
lösas, distansutbildningar, bibliotekarieprofessionens utveckling och hur biblioteken skall 
verka i ett mångkulturellt samhälle. Tanzanias biblioteksverksamhet har liksom tidigare ett 
omfattande beroende av ett fortsatt stöd och bidrag. 106  
 
Bamvita, är en paraplyorganisation för bok- och lässtimulerande åtgärder och är initierad av 
UNESCO för att stödja läsningen i Afrika. Olika biståndsorganisationer som Svenska Forum 
Syd stödjer organisationens arbete. Forum Syds representant och vår handledare i fält var 
Helene Lindh. Hon arbetar som bibliotekarie/biståndsarbetare på Tanzania Book 
Development Council, Bamvita i Dar es Salaam (2003-2004). Bamvita har bland annat 
initierat projektet Book Box som startade 2002, grundtanken för detta var att ge 
lågstadielärare en låda full med böcker. Denna låda skulle cirkulera från skola till skola och 
detta gav barn en möjlighet att få tillgång till skönlitteratur på landsbygden. Innan projektet 
Book Box sattes gång hade man projektet Children’s Reading Tent. Detta innebar att 
organisationen donerade böcker till olika ensligt belägna skolor. Skolorna skulle på detta sätt 
delges en möjlighet att bygga upp ett eget skolbibliotek.107  
 

                                                 
102 Tanzania Library Association (2004). “Five year rolling strategic plan for 2004-2008: TLA”.   
103 Tanzania Library Association (2004). “Five year rolling strategic plan for 2004-2008: TLA”.   
104 Tanzania Library Association (2004). “Five year rolling strategic plan for 2004-2008: TLA”.    
105 Kaungamno & Ilomo (1989) s. 275. f f.    
106 Tanzania Library Association (2004). “Five year rolling strategic plan for 2004-2008: TLA”.    
107 Lindh, Helene (2003)  “Book Donation 2002, as a part of Rural Library Development programme: Forum Syd”. 
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Book Aid International startade för 40 år sedan och de är den största enskilda donatorn av 
böcker till Tanzanias bibliotek. Deras syfte är att förse biblioteken med engelskspråkiga bättre 
begagnade böcker. Böckerna har samlats ihop i Storbritannien och är donationer från företag 
och privatpersoner. I Tanzania kommer de till TLS, som har till uppgift att distribuera dem till 
sina olika bibliotek. TLS väljer i tur ordning ut ett regionbibliotek som får komma till 
Nationalbiblioteket och vara den första att välja böcker som passar just deras bibliotek (detta 
sker var 16 år). Resterande böcker fördelas över resterande bibliotek och det är nu 
bibliotekens uppgift att hämta böckerna på eget initiativ på Nationalbiblioteket i Dar es 
Salaam. 108 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fotograferad av författarna i Tanzania(2004) 
 

 
 

                                                 
108 Mcharazo & Olden (1996) s. 179-191. 
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5 Intervjuundersökning 
 
Vi har tidigare i vårt metodkapitel berättat om tillvägagångssättet för vår studie. Kort och gott 
kan vi säga att vi började våra intervjuer genom att vi först slog oss ner på 
chefsbibliotekariens kontor där vi påbörjade vårt samtal. På alla bibliotek blev vi väl mottagna 
och informanterna gav oss ungefär samma bild av bibliotekssituationen, även om varje enskilt 
biblioteks möjligheter och problem såg olika ut. Alla bibliotekarierna var mycket verbala och 
aktiva personer. De hade olika projekt på gång i sina verksamheter, som de talade om med 
engagemang.  
 
 
 
5.1 Tematisk indelning 
 
När vi åkte ut till regionbiblioteken hade vi konstruerat en frågeguid som vi skulle ha som 
stöd för de teman vi ville beröra. Denna enkät finns som bilaga till vår uppsats, men den 
kommer inte att ge en rättvisande bild av hur vi gick till väga i vår undersökning. Detta beror 
på att vi kom att samtala fritt med våra informanter om olika delaspekter kring våra utvalda 
teman. Därför har vi utifrån hela vårt omfångsrika material gjort en ny tematisering, så att alla 
ämnesdelar skulle kunna representeras.  
 
Våra teman presenteras i olika kapitelrubriker, med en introduktion för att förklara hur vi 
resonerade kring ämnesvalet. Därefter kommer varje kapitel att innehålla underrubriker så att 
alla delämnen inbegrips under varje tema. Slutligen sammanfattas varje temakapitel för att 
viktiga resultat skall betonas. Efter att vi sedan gått igenom alla teman finns en 
sammanställning av intervjuundersöknings resultat.  
 
Informanternas röster presenteras sammanvävda i varandra. Vi vill på så sätt ge en bild av hur 
regionbibliotekarierna sammantaget resonerar för att kunna exemplifiera hur 
biblioteksförhållandena i allmänt ser ut. För att alla våra informanters röster skall föras fram 
tvingas vi ibland lyfta fram faktainnehåll och resonemang, som upprepar sig. Vi har valt att 
presentera innebörden i informanternas berättelser genom att referera deras ord.   
 
 
 
5.2 Biblioteksmiljön som tema 
 
Materialet till temat biblioteksmiljön är hämtat ifrån våra anteckningar som vi gjorde under 
vår rundvandring på varje bibliotek. Vi blev då guidade runt av bibliotekarien och vi fick 
tillfälle att ställa frågor till dem och övrig bibliotekspersonal.  
 
 
 
5.2.1 Regionbibliotekariens kontor 
 
Alla våra visningar på biblioteket började på regionbibliotekariens rum, eftersom vi suttit där 
och genomfört intervjuerna. Dessa kontor kunde se lite olika ut, en bibliotekarie hade ett 
kontor med ett stort bord i en undanskymd del av biblioteket där det fanns utrymme för att 
hålla mindre konferenser. Informanten bekräftade att man under tidigare år sammanträtt med 
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personalen någon timma varje dag för att utveckla biblioteket. Idag fanns det få möjligheter 
till detta.109  
 
I två andra av regionbibliotekariernas rum fanns datorer med Internetuppkoppling. I ett av 
fallen var det bibliotekariens egen dator i det egna kontoret. Internet har för personen en 
viktig funktion, eftersom bibliotekarien var delaktig i olika e-postlistor och nätverk om 
datorer och bibliotek. Detta för att få möjlighet till att utbyta kunskap om exempelvis 
bibliotekets interna nätverk.110  
 
På den andra bibliotekariens kontor fanns två datorer med Internetuppkoppling för 
bibliotekets användare och personen satt med sitt skrivbord vänt mot dem och bibliotekets 
hylla med referenslitteratur. Vår informant visade datorerna och dessa verkade främst vara 
något de erbjöd sina användare att nyttja. Bibliotekarien hade genom datorernas och 
referenslitteraturens placering en överblick över bibliotekets dyraste medieutbud, som 
personen hade ett vakande öga över.111 
 
De två övriga bibliotekarierna hade varsitt kontor, som främst var avsett för administration. 112 
I rummet intill den ena informantens kontor fanns sex datorer för användarnas bruk. Även 
detta bibliotek hade fri uppkoppling, men den fungerande dåligt, eftersom datorernas 
operativsystem var för gammalt. (Windows 95) Därför använde man datorerna främst för 
skrivbruk. Bibliotekarien var inte nöjd med denna situation och förklarade för oss att de 
behöver datorer, skrivare och nya system för att de skulle fungera tillfredsställande.113 Om 
detta fanns skulle användarna som nyttjade ordbehandlingen kunna skiva ut sitt material. 
Hade datorerna och systemet dessutom varit nyare, skulle också bibliotekets installerade 
Internetuppkoppling kunnat utnyttjas.  
 
 
 
5.2.2 Bibliotekets medieutbud och lokaler 
 
Ett bibliotek hade arrangerat ett kontor för allmänheten i biblioteket där de kunde få tillgång 
till två datorer, en skrivare och kopiator. Denna utrustning hade man som en betalservice för 
att få pengar till biblioteket. Servicen kallade man för sekreterarservice och bibliotekarien 
sade till oss att biblioteket var privilegierat. Personen nämnde andra bibliotek som fanns i de 
mer glest befolkade delarna av landet, västerut. Dessa sades inte ha några resurser, jämför 
med detta bibliotek, som överlever genom inkomsterna från kopiatorsservicen. 114  Det var 
enligt vår informant så att på de biblioteken vi besökte fanns det datorutrustning på alla 
bibliotek utom ett. Även detta bibliotek hade TLS tilldelat en dator, berättade personen, men 
att de inte än hade hämtat den. 115 Denna uppgift hade vi ingen möjlighet att kontrollera med 
biblioteket. Men vi vill påpeka att anledningen till att en del bibliotek inte kommer och 
hämtar sina medier i Dar es Salaam är att de inte har resurser till att betala, eller arrangera 
transporterna till sin region. 
 

                                                 
109 Intervju B. 
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Ett bibliotek som vi besökte hade över tio Internetuppkopplade datorer och man väntade på 
ytterligare ett antal. Sammanlagt skulle datorantalet uppgå till arton stycken. Dessa hade blivit 
tilldelat biblioteket genom ett särskilt projekt. Bibliotekarien hade aktivt sökt stöd för att 
datorisera biblioteket, men fått avslag från organisationer som UNESCO och IFLA. 116 Vår 
informant hade därefter fått möjlighet att medverka i ett samarbetsprojekt, som regionstaden 
hade med sin vänstad i Finland. Bibliotekariens ansökan var en av fem som fick sin 
projektplan beviljad och samarbetet pågår nu sedan några år.117 En av förhoppningarna med 
projektet var att användarna skulle kunna få tillgång till Internet fritt, men vår informant 
påpekade att i dagsläget var kostnaderna för uppkopplingen så stora att man tyvärr kommer 
att bli tvungna att avgiftsbelägga servicen. 118 Internetservicen var här i en slags etableringsfas, 
därför talade inte bibliotekarien om vilket utfall projektet hade fått än. Däremot var det tydligt 
att användarna uppskattade och uppmärksammade servicen och de lockades med stora skyltar 
utanför biblioteket, som påpekade att man hade fri Internetservice.119 
 
Alla bibliotek vi besökte hade ett liknande upplägg utom ett som skiljde sig något från de 
andra, eftersom det var byggt under kolonialtiden. Annars var byggnaderna, utrustningen och 
medierna av samma karaktär. Detta berodde på att det var byggda efter en viss 
biblioteksmodell för TLS och under biståndsfinansiärers regi. Alla bibliotek hade ett stort rum 
vid entrén där man släppte in användarna. Vid expeditionen lånade personalen ut böcker. Här 
ställde användare sina frågor och personalen tog hand om användarnas väskor, som de var 
tvungna att lämna in. 120 Biblioteken tog en medlemsavgift på 3000 tanzaniska shilling för 
vuxna och vuxenstuderande, 2000 för secondary school students, det vill säga gymnasieelever 
och 1000 för barn och primary elever, alltså grundskoleelever.121 Det rådde delade meningar 
om denna avgift. En bibliotekarie påpekade att 3000 shilling är mer än fyra mål mat för en 
familj, därför har inte lågavlönade människor råd.122 
 
 
 
5.2.3 Biblioteksadministrationen 
 
I varje bibliotek fanns ett kontor, eller ett rum där man förde in böckerna i bibliotekssystemet. 
De anlända böckerna låg i lådor, som skulle katalogiseras och indexeras och föras in i 
kortkatalogen. Man arbetade på lite olika sätt på de olika ställena. Inget av biblioteken 
verkade ha någon särskild brist på böcker, utan flera av bibliotekarierna bekräftade att de var 
tvungna att gallra ut böcker på grund av brist på hyllor.123 Ett bibliotek gav bort sitt 
boköverskott under bokfestivalen, 124 medan ett annat berättade att de gav bort sina böcker till 
institutioner i regionen. Böcker som man i detta biblioteks fall skulle donera var de som 
funnits i den transportabla125 biblioteksservicesamlingen. Denna service lades ner i mitten på 
1980-talet på grund av resursbrist.126  

 

                                                 
116 Intervju A. 
117 Intervju A. 
118 Intervju A. 
119 Intervju A. 
120 Rundvisning på samtliga bibliotek A, B, C, D och E. 
121 Detta är i svenska kronor cirka, 23, 15 och 7,5. 
122 Intervju B. 
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124 Intervju D. 
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I biblioteket där man hade ett datoriseringsprojekt, höll man på att föra över kortkatalogen till 
en databas. Bibliotekariens förhoppning var att den skulle finnas på Internet och i bibliotekets 
interna nätverk. Detta var ett omfattande arbete och vår informant berättade att alla 
bibliotekets böcker skulle läggas in där och göras sökbara i flera fält, så som författare och 
titel. Biblioteket hade valt en programvara från OPAC för detta ändamål och den fanns nu 
tillgänglig på två av deras datorer. Alla bibliotekets böcker som fanns inlagda i databasen var 
markerade på böckernas ryggar. Regionbibliotekarien verkade ha flera av sin personal 
sysselsatta med detta och man hade som målsättning att datorisera sitt in- och 
utlåningssystem. 127 
 
De andra biblioteken hade en kortkatalog som skrevs med hjälp av en skrivmaskin. Denna 
konstruerade man på egen hand efter Dewey klassificeringssystem. På ett bibliotek bekräftade 
man att man försökte förenkla och användaranpassa biblioteket, så att användarna lättare 
skulle kunna orientera sig bland böckerna. Detta kallade man för processing books, vilket 
kunde innebära att man gjorde dem sökbara i katalogen genom titel, ämne och författare. Man 
försökte också göra en överskådlig indelning av fackböckerna ämnesvis, så att användarna 
lättare kunde orientera sig bland dem.128 I tre bibliotek hade man något man kallade för 
display boards, vilket var en centralt placerat skyltställ för att locka användarna att titta på de 
nyinkomna böckerna.129 I ett av dessa bibliotek hade man detta ställ utanför för att locka 
människor in till besök.130    
 
 
 
5.2.4 Användaranpassning och bibliotekets mediesamling 
 
I alla bibliotek spelade studieplatserna en viktig roll. Detta var utplacerade bord och stolar 
som fanns till olika grupper av studenter. Störst plats fick gruppen av secondary school-
studenter, eftersom de omnämndes av bibliotekarierna som bibliotekets största 
användargrupp. Även primary-eleverna hade på varje bibliotek en stor avdelning. Materialen 
till dessa studentavdelningar var avpassade för dem. För primary-eleverna handlade det om 
skolans läroböcker och barnböcker på swahili och engelska, men även lättlästa engelska 
böcker. Oftast fanns bibliotekets barnböcker i boktråg på golvet så att även de små barnen 
lättare skulle kunna leta bland dem. För secondary- eleverna hade man också skolans 
läroböcker, tillsammans med ett utbud av en omfattande samling facklitteratur, främst på 
engelska. En annan grupp som biblioteken vi besökte också tillgodosåg var Open University-
studenter. De hade en egen samling på varje bibliotek. På ett bibliotek påpekade man att man 
inte hade fått de studieböcker som användarna hade efterfrågat, vilket tyder på att servicen 
inte fungerar helt tillfredsställande.131 
 
På alla bibliotek hade man en plats var man förvarade bibliotekets referenslitteratur och andra 
dyrbara oersättliga böcker. Två av biblioteken hade dem under bibliotekspersonalens uppsikt. 
I ett fall fick de endast läsas i ett rum där man hade vakt. På två andra bibliotek hade man valt 
att låsa in dessa böcker. I ett fall fanns de i en låst hylla där användarna kunde se böckerna. 
För att få läsa dem krävdes att de lämnade sina värdehandlingar i pant.132 En bibliotekarie 
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kom dock med invändningar mot systemet med inlåsta böcker, eftersom många användare 
inte kom i kontakt med denna samling.133 
 
På alla bibliotek fanns ett bord, eller en centralt placerad hylla för bibliotekets dagstidningar 
och nyhetsmagasin. Dagspressen rörde sig oftast om två eller flera inköpta tidningar, som 
sedan samlades in och magasinerades i biblioteket. Detta tidningsmagasin, berättade en 
bibliotekarie efterfrågades av användare.134 De tidningsmagasin som biblioteken hade var ofta 
donerade från olika länders ambassader, så som Kinas och Indiens. Dessa ambassader, sade 
en bibliotekarie, var generösa. De svarade på deras brev och gav dem bidrag. 135 De flesta av 
regionbiblioteken vi besökte hade nyhetsmagasin. En bibliotekarie som ansåg att 
medlemsavgifterna var stora för vissa människor, sade trots detta att användarna som kommer 
hit och utnyttjar bibliotekets tillgång till två tidningar får en prisvärd service.136  
 
Den största andelen böcker på biblioteken var faktaböcker på engelska. Dessa var ofta 
donerade av TLS stora donator Book Aid International. En bibliotekarie uppskattade att de 
utgjorde åttio eller nittio procent av bibliotekets böcker.137 Majoriteten av bibliotekets 
litteratur var på engelska och detta sågs som ett problem för vissa användargrupper, eftersom 
de inte kunde tillägna sig språket på grund av bristande utbildning. En bibliotekarie uppgav 
att 70 procent av böckerna i biblioteket var på engelska.138 En informant påpekade att barnen i 
synnerhet är i behov av tillgång till swahililitteratur, eftersom de inte lärt sig tillräckligt 
mycket engelska under Primary School.139  
 
På varje bibliotek fanns det en samling skönlitteratur. Vissa bibliotekarier bekräftade för oss 
att det inte var många människor som läste dessa, men att man ville att de skulle upptäckas. 
Skönlitteraturen hade ingen framträdande plats i biblioteket om man jämför med 
facklitteraturen. Men om man ser till skönlitteraturutbudet i det tanzaniska samhället i stort, så 
var biblioteket den rikaste resursen som fanns av skönlitteratur för allmänheten i de 
regionstäder vi besökte.   
 
I två av biblioteken hade man en liten samling av hårt nötta böcker på språket gujarati. Detta 
var en samling av olika typer av böcker, så som skön- och facklitteratur för regionens indier. 
På ett bibliotek var samlingen mycket förfallen och placerad i skymundan, medan det andra 
biblioteket tog hand om sina böcker med en större varsamhet, eftersom dessa böcker var 
mycket populära. En del av bibliotekets indiska användare påstod att de hade läst varenda bok 
i samlingen. Bibliotekarien berättade att man tyvärr inte hade resurser att utöka denna 
samling.140 
 
Biblioteken hade också TV och videoutrustning, som användes bland annat för bibliotekets 
barnverksamheter.141 
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5.2.5 Bibliotekets lokaler och personal 
 
Alla bibliotekens lokaler var olika beskaffade, två av dem hade till exempel utrymmen, som 
man hyrde ut för konferenser. I ett bibliotek med orientalisk arkitektur, byggd av den engelska 
kolonialmakten, brukade det anordnas bröllop och fester. Vi frågade därför bibliotekarien om 
detta arrangemang lockade nya användare till biblioteket, men det trodde inte bibliotekarien. 
Däremot var vissa av dem som hyrde lokaler bibliotekets medlemmar.142  
 
I det andra biblioteket hyrde man ut ett konferensrum för 8000 shilling, men avgiften hade 
man beslutat att höja till 13 000.143 Det var uppenbart att lokalerna var olika underhållna. Två 
bibliotek hade just fått sina lokaler upprustade av biståndspengar, medan tre av dem sökte 
finansiärer för olika renoveringsåtgärder.144 Dessa bibliotekarier bekräftade att de hade 
problem med utrymme till material och användare. Detta berodde på att befolkningen i 
Tanzania ökat explosionsartat på vissa håll och att biblioteken var anpassade för en annan 
folkmängd.145 Det stora användarantalet på två bibliotek gjorde också att lokalerna blev 
nedslitna och sofforna till eleverna höll på att falla sönder.146 På ett annat bibliotek hade man 
problem med att hitta finansiering till det mest nödvändiga åtgärderna. Detta innebar att 
bibliotekets tak var i så dåligt skick på ett ställe att det regnade in och taket verkade vara nära 
att falla in.147 I detta fall innebar skadorna på biblioteket en hård press på 
regionbibliotekarien, eftersom de som var ansvariga för lokalunderhållet, det vill säga de 
lokala myndigheterna, inte tog sitt ansvar. Bibliotekarien sade till oss att man inte funnit 
någon som varit villig att finansiera reparationen. 148 
 
På varje bibliotek vi besökte arbetade upp till femton stycken med biblioteksservicen. En stor 
del av dessa var biblioteksassistenter. För övrigt hade biblioteken en eller två 
bibliotekarieutbildade, om man räknar in Regionbibliotekarierna själva. Regionbiblioteken 
hade också personal ute i distriktsbiblioteken.  
 
 
 
5.2.6 Sammanfattning av temat biblioteksmiljön  
 
På regionbiblioteken var datorerna placerade under uppsikt, i vissa fall på bibliotekariernas 
kontor eller i anknytande rum med personal som fanns i närheten. Användningsområdena för 
datorerna var olika, men en av bibliotekarierna använde datorn till sitt egna arbetsverktyg. 
Alla bibliotek som hade datorer betonade att de hade dem som en användarservice. Detta 
överensstämde också med våra intryck.  
 
När det gäller bibliotekets finansiella situation hade biblioteken börjat avgiftsbelägga servicen 
till användarna. Den så kallade medlemsavgiften hade införts sedan ett flertal år tillbaka. På 
ett hade man också skaffat extra inkomster genom en så kallad sekreterarservice. Samtliga 
bibliotek sökte även extra inkomster genom donatorer.  
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Medierna hämtades på TLS i Dar es Salaam. Detta tyckte en del bibliotekarier var 
problematiskt, eftersom biblioteken själva måste finansiera transportkostnaderna. Biblioteken 
ordnade sin egen mediesamling på ett användarvänligt sätt, det vill säga de indexerade och 
klassificerade böckerna så att de blev sökbara för personalen och användarna. Alla bibliotek 
gjorde egna kataloger. Dessa var inte tillgängliga för de andra biblioteken.    
 
Studenter och elever utgjorde bibliotekets största användargrupp. Både medier och utrymmen 
var anpassade till dem. Majoriteten av böckerna bestod av engelsk facklitteratur, men varje 
bibliotek hade också barnböcker på swahili och engelska. De engelska böckerna var 
donationer medan swahiliböckerna köptes in av varje bibliotek för egna pengar. Resterande 
var uppdelat i andelar av engelsk skönlitteratur, swahililitteratur i olika genrer, barnlitteratur, 
tidskrifter och dagstidningar. Bibliotekarierna berättade att de hade ett överskott av böcker. 
De mest åtråvärda böckerna placerade under uppsikt, till exempel inlåsta eller placerade 
bakom disk. I dessa fall hade användarna endast tillgång till dem på biblioteket. Alla bibliotek 
hade video och TV, som de använde till sin barnverksamhet.  
 
Samtliga bibliotek var uppbyggda efter samma modell från TLS och flera av dem var i dåligt 
skick. Detta berodde bland annat på att de inte var anpassade för den stora 
befolkningsökningen i landet. Lokalunderhållet var lokala myndigheternas ansvarsområde, 
men biblioteken var trots detta hänvisade till att finna egna finansiärer.  
 
 
 
5.3 Bibliotekarieyrket som tema  
 
Under temat bibliotekarien vill vi lyfta fram hur regionbibliotekarierna beskrev sitt yrke. Vi 
frågade dem därför frågor som vad är en bibliotekarie och vad är deras och övrig personals 
arbetsuppgifter.   
 
Regionbibliotekariernas roll, så som samtliga beskrev den, liknades vid ett chefsjobb. Detta 
inkluderade bland annat marknadsföring och att söka finansiering för verksamheten. 
Samtidigt var det också ett arbete som handlade om att ta ansvar för att möta användarnas 
behov.   
 
När de beskrev vad en bibliotekarie är, gick de flesta in på yrkesuppgifterna. En bibliotekarie 
sade att det är personens uppgift att se till att användarna får rätt information vid rätt 
tidpunkt.149 En annan menade att bibliotekarien ger information som människor vill ha, eller 
ett substitut.150 Substitut tolkar vi i detta fall som sådan information som finns på biblioteket 
som kan ersätta den som användarna efterfrågar. En annan informant sade att bibliotekarien 
berättar om var man kan få tag på information om till exempel massajernas historia. Detta för 
att ge exempel på att man måste kunna ta fram material som användarna efterfrågar.151 
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5.3.1 Synen på bibliotekarien 
 
En bibliotekarie betonade för oss att bib liotekarieyrket inte är så känt och uppskattat. 
Personen tog följande exempel: om en människa säger att man är en doktor eller lärare, så vet 
man vad det innebär, däremot vet de flesta inte riktigt säkert vad en bibliotekarie är. Denne 
bibliotekarie berättade också att vissa användare inte vet skillnaden mellan en bokhandel och 
ett bibliotek.152 Personen hade även stött på två olika bilder av bibliotekarieyrket: en är att 
man läser hela tiden och en är att man ordnar och lånar ut böcker.153 Informanten berättade för 
oss om hur man försökt ge människor en större förståelse att för bibliotek för att på sätt få 
människor att komma dit och göra det känt för allmänheten. 154 Bibliotekarien sade att man 
måste hela tiden dra uppmärksamhet till verksamheten bland människor och likställer yrket 
med prästens. Slutat de sprida sitt budskap glömmer människor.155 
 
 
 
5.3.2 Bibliotekariens yrkesuppgifter och roll som chef 
 
En annan bibliotekarie sade att denne ville uppmana människor att läsa mer, men också att 
skaffa sig kunskap om böcker och bibliotek. Därför träffade bibliotekarien elever i skolor och 
informerade dem om biblioteket. Personen sade att om de inte skulle göra detta, skulle 
människor inte veta vad biblioteket var för någonting. Bibliotekarien talade också med 
lärarna, så att dessa skulle uppmana eleverna att komma till dem.156 Bibliotekets uppdrag ses 
som att verka för läsfrämjande i samhället. För att locka allmänheten att läsa arrangerades bok 
festivalen Book-week tillsammans med organisationen Bamvita. Informanten sade att 
festivalen är till för att inbjuda andra grupper av människor än de som brukar besöka 
biblioteket. Genom bokfestivalen marknadsförde man sig till människorna. Då brukade 
bibliotekets personal till exempel gå ut på gatorna och ge böcker till allmänheten som en 
gåva.157 
 
Som de mer traditionella bibliotekarieyrkesuppgifterna nämnde informanterna till exempel att 
bibliotekarien skall organisera biblioteket analytiskt och serva människor med information. 
En bibliotekarie sade att de särskilt servade människor som vill lära sig mer, eftersom de 
riktar sig till dem som befinner sig i utbildning. Informanten betonade även att de flesta av 
bibliotekets användare är elever.158 
 
En annan bibliotekarie menade att bibliotekarieyrket kan innebära olika saker. Det kan vara 
en som tar hand om personal och personalfrågor, men också katalogisera, processa och 
indexera böcker, samt välja publikationer till biblioteket.159 Bibliotekarien är en 
informationsspecialist, som skall organisera och ge information till allmänheten, menade en 
annan bibliotekarie. Bibliotekarier, sade en tredje informant, var en som organiserar den 
information som finns i böcker och datorer. Personen konstaterade att böcker oftast är mer 
lätthanterliga än datorer.160 
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En bibliotekarie tog upp vad denne själv har hjälpt användare med. Personen berättade att det 
en gång varit mycket svåra tider i Tanzania, eftersom det inte gick att hitta sådant som 
människor var i behov av, så som till exempel tvål. Då kom det en man till informanten och 
bad personen om hjälp att hitta information om hur man tillverkar tvål. Personen hittade 
informationen till mannen, som därefter kunde tillverka tvål. En annan gång, berättade samma 
person, kom en man och frågade om det gick att få information om hur man tillverkar en 
satellit för TV. Denna gång hittade bibliotekarien inte informationen i biblioteket, men 
hänvisade personen till en satellittillverkare. Tillverkaren och mannen gjorde en 
satellitmodell, som kunde ta in flera stationer.161 Vår informant lyfte fram dessa berättelser 
som ett exempel på vilken roll personen tycker att biblioteket skall ha för att möta människors 
behov av olika typer av information.  
 
 
 
5.3.3 Regionbibliotekariens roll som chef 
 
Alla regionbibliotekarier betonade på olika sätt för oss deras position som chefer över övrig 
personal. En bibliotekarie beskrev att det är personens ansvar att se till att biblioteket 
fungerar. För att ge exempel på detta sade personen att man skall öppna verksamheten, låna ut 
böcker, svara på frågor, och se till hur personalen har det och att lokalerna sköts rätt. Vidare 
berättade informanten att till yrket hör att marknadsföra verksamheten, söka pengar, söka 
donatorer och skriva ansökningar.162 En annan bibliotekarie sade att personen administrerade 
biblioteket och för fram verksamheten och som stöd till detta arbete finns övrig personal. De 
jobbar under bibliotekarien, sade informanten och fungerar i ett lag. Bibliotekarien ser också 
som sin uppgift att sända ut dem som är lämpade på olika uppdrag. 163  
 
En annan informant sade att dennes uppgifter är att styra biblioteket, planera den offentliga 
biblioteksutvecklingen och distriktbiblioteken. Bibliotekarien administrerar verksamheten och 
letar efter resurser. Arbetet tog tid i anspråk, men personen sade sig uppskatta det.164 En 
bibliotekarie betonade också att regionbibliotekariens uppgift är att ansvara för 
biblioteksutvidgningen i distrikten. Informanten förklarade att bibliotekschefen också 
ansvarade för distriktbibliotekspersonalen. Samarbetet mellan region- och distriktbiblioteken 
innebar i huvudsak att förmedla böcker. Tidigare, sade informanten, hade de haft flera 
distriktbibliotek i regionen, två av dessa hade överlevt.  
 
Regionbibliotekarien ansvarade också i egenskap av chef för att biblioteksprogrammet 
fungerar. Att svara på brev, söka pengar och ta hand om personalfrågor och försöka lösa de 
tolv anställdas problem, hör till uppgifterna enligt en bibliotekarie.165 En annan beskrev sin 
chefsroll i termer av att vara manager för biblioteket.  Till personens ansvarsområde hörde 
också att hålla bibliotekets interna nätverk fungerande. Detta finns mellan bibliotekets datorer 
och det är ett krävande arbete, poängterade informanten. Till arbetet hör också, enligt 
informanten, att rapportera om bibliotekets verksamhet till TLS och TLA. Informanten 
berättade att man på biblioteket även varit med om att organisera seminarier för dessa 
organisationer.166 
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5.3.4 Bibliotekariernas arbete med marknadsföring 
 
Till informanternas arbetsuppgift ingår också att de skall göra reklam för biblioteket, genom 
att sprida information om det till användarna. Två bibliotek hade för detta ändamål låtit trycka 
broschyrer, som förklarade bibliotekets verksamheter på olika sätt.167 En av dessa 
bibliotekarier poängterade att man dock borde göra ännu mer reklam. Det som personen 
hitintills gjort var att informera om bibliotekets barnverksamhet genom radio, samt uppmana 
barn att ta med sig sina kompisar till biblioteket. Personen har också tipsat lärare om 
bibliotekets verksamhet.168  
 
En av våra informanter förklarade för oss, att marknadsföringens framgång beror på hur 
”aktiv och aggressiv” man är när det gäller att nå människor utanför bibliotekssektorn. Detta 
tolkar vi som att man inte får ge sig för lätt när man söker donatorer och uppmärksamhet för 
verksamheten. En bib liotekarie berättade att marknadsföring sker genom att man finner 
sponsorer och nya användare till biblioteket. Genom marknadsföringen blir människor 
medvetna om vilket material och vilken service biblioteket har att erbjuda. Detta sker genom 
TV, media och bokfestivalen, men också genom att man lockat användare genom affischering 
och broschyrer. Bibliotekarien berättade att ibland marknadsför man sig i kyrkorna. Då visar 
man upp sådana böcker som kan attrahera kyrkobesökare. Informanten betonade för oss att 
publicitet inte är dyrt.169 
 
En annan bibliotekarie berättade om sitt arbete med marknadsföring i samband med Book-
week festivalen som enligt personen är en utställning då biblioteket uppmärksammas och 
allmänheten får se dess böcker, eftersom de ställs ut. Till festivalen kommer, berättade 
informanten, allmänhet, politiker, skolor och kulturella grupper. För att nå ut till allmänheten 
på ett annat sätt, kan man enligt personen också skriva artiklar i tidningar, eller sända ut sitt 
budskap i radio och TV. Målet med publicitet är, enlig denna informant att uppmana folk att 
läsa böcker. För att göra detta har man deltagit i ett evenemang riktat till ungdomar för att 
berätta om bibliotekarieyrket och läsning. Informanten hade då berättat, att genom att läsa kan 
man skaffa sig kunskap om andra världsdelar och samhällen, eftersom att läsa är som att 
resa.170 
 
 
5.3.5 Sammanfattning av temat bibliotekarieyrket 
 
Bibliotekarierna beskrev sitt yrke som ett chefsjobb, som innefattade att organisera personal, 
marknadsföra verksamheten och att ansvara för att verksamheten går runt. Det senare 
handlade om att söka pengar till verksamhetens stående utgifter och nysatsningar. 
Informanterna påpekade att deras uppgift var att redovisa sin verksamhet, för att föra fram den 
och utvärdera den. De ansåg att det var viktigt att fortbilda sig, eftersom yrket också handlade 
om att vara informationsspecialist. På biblioteket ville man försöka möta alla användarnas 
behov, trots verksamhetens begränsade resurser. Samtliga bibliotekarier betonade att det var 
viktigt att ge information som användarna efterfrågade, så att servicen kändes 
tillfredsställande.  
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Informanterna uppfattade sitt yrke som relativt okänt för människor i samhället och de 
förklarade att många inte visste vad ett bibliotek, eller en bibliotekarie var. Därför var man 
måna om att särskilt möta människor som de visste hade behov av bibliotekets service och 
man vände sig på grund av detta till skolor. Bibliotekarierna ansåg att det var viktigt att visa 
att biblioteket var en levande institution, så att människor inte glömde bort verksamheten. 
Man riktade sig till barn genom en speciell verksamhet och samarbetade med organisationer 
för att till exempel verka lässtimulerande. Bibliotekarierna tryckte även broschyrer till 
användarna, samt mötte kyrkobesökare för att berätta om bibliotekets verksamhet.    
 
 
 
5.4 Biblioteket som tema 
 
Under temat biblioteket presenteras de svar som bibliotekarierna gav när vi ställde frågan: vad 
är ett bibliotek för dig? Vi undersökte på så sätt vad våra informanter  associerade till och hur 
de berättade om sin verksamhet i samhället.   
 
 
 
5.4.1 Vad är ett bibliotek? 
 
På ovanstående fråga, svarade en informant att biblioteket är en plats dit alla är välkomna att 
få kunskap och information. 171 Nästa person svarade på liknande sätt, nämligen att biblioteket 
är en demokratisk institution. Detta innebär, enligt informanten, att det skall finnas böcker för 
alla om exempelvis jordbruk. Dagstidningar och material till alla är deras mål. Personen 
menade att demokrati på bibliotek innebär att göra det som användare tycker är bra, utan att 
det går ut över någon annan. 172 En tredje informant beskrev att biblioteket är ett 
informationscentrum, vilket kan innehålla all möjlig information. Biblioteket skall, enligt 
personen, ge utbildning och information, eftersom det är mycket viktigt för ett outvecklat 
land. 173 En fjärde bibliotekarie menade att bibliotek är viktiga för alla samhällen, eftersom 
dess funktion är att vara ett informationscentrum för medborgarna. Personen sade att en del 
behöver bibliotek som ett stöd i utbildningen, eller som ett redskap att utveckla sig själv och 
sin profession. Informanten ansåg också att inget samhälle är bra utan ett bibliotek.174 Den 
sista informanten sade att bibliotek är ett ställe för all sorts information och ett centrum för 
utbildning och kultur. Personen menade att biblioteket innebär att det finns information 
organiserad i alla olika ämnen och sade att det skall vara ett lokalt utbildningscentrum.175  
 
 
 
5.4.2 Bibliotekets roll i samhället 
 
När vi bad våra informanter att beskriva vilken roll biblioteket har i samhället lyfte de fram 
sina uppsatta mål, men de pratade också om sina problem.  
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En bibliotekarie sade att biblioteket är viktigt för tanzanier, eftersom det har till mål att förse 
alla människor med fri tillgång till information. 176 Vi tror att personen menade att Tanzania är 
ett fattigt land, där invånarnas tillgång till information inte bör begränsas på grund av 
ekonomiska resurser. Detta såg informanten som ett problem, eftersom människor numera 
måste betala en medlemsavgift för servicen. Personen sade angående detta att när servicen 
tidigare var gratis hade biblioteket också ett större utbud av tidningar och betonade att 
verksamheten lidit av mycket neddragningar. Informanten sade dock, att i Tanzania är 
biblioteksservicen livsviktig, eftersom människor annars inte får någon fri tillgång till 
böcker.177 Personen betonade att biblioteket tyvärr förlorat sin standard sedan tidigare och 
detta har olyckligtvis inträffat när också medlemsavgifterna samtidigt infördes.  
 
En annan informant sade att biblioteket är lite efter i informationsutvecklingen, eftersom det 
inte är tillräckligt effektivt som informationsresurs.178 En annan sade att bibliotekets roll i 
samhället är omfattande, eftersom det tillhandahåller information till människor. Informanten 
menar att det kan vara inom ämnen som religion, handel, affärer, jordbruk och historia. 
Personens mål var att nå ut till människorna i byarna och ge dem tillgång till information. 179 
Informanten sade till oss att det inte finns några andra institutioner som servar människor med 
böcker och information i det tanzaniska samhället. Därför har biblioteket en viktig roll att 
spela, trots sina begränsade resurser.  
 
 
 
5.4.3 Sammanfattning av temat biblioteket 
 
Bibliotekarierna såg biblioteket som en institution som skall välkomna alla i samhället. De 
ville att det skulle vara en plats som förknippades med information och kunskap. Biblioteken 
sågs som demokratiska institutioner, med syfte att nå alla typer av människor med 
information. Biblioteken sågs också som ett informationscentrum, det vill säga ett ställe för 
utbildning och där människor kan utveckla sig själva, till exempel i sin profession. Detta 
ansåg en bibliotekarie som extra viktigt i det tanzaniska samhället, eftersom det finns ett 
behov av utveckling. Information skulle, enligt informanterna, inte vara begränsat på grund av  
fattigdom, därför såg de bibliotekens roll i samhället som viktig.  
 
Informanterna menade att biblioteksservicen var bättre förr. Idag saknades resurser och 
servicen har avgiftsbelagts sedan några år, men trots detta är biblioteken den enda institution 
som tillhandahåller information i samhället.    
 
 
 
5.5 Regionen som tema 
 
Under temat regionen beskriver vi de olika kulturerna och samhällena som biblioteken 
befinner sig i. I detta stycke är bibliotekariernas berättelser om sin egen region och 
människorna där i fokus.  
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När en bibliotekarie beskrev sin stad, nämnde personen att den är tättbefolkad och att det sker 
en stor inflyttning. Det är, enligt personen, till exempel gruvorna som lockar bland annat unga 
män att söka sig hit. Det är en typ av ädelsten, Tanzanite, som bryts och lockar kapital.180 En 
annan informant berättade att biblioteksregionen är stor och att regionstaden tidigare främst 
varit en industristad. Tidigare fanns det enligt personen en variation av fabriker, som förut låg 
utanför staden. Informanten sade att numera livnär sig människorna i denna region, likt andra, 
framförallt på jordbruk.181 En tredje bibliotekarie berättade att en del i regionstaden arbetade 
med olika typer av serviceyrken, men personen betonade att det tidigare fanns industrier, vilka 
lagts ned varför folk flyttat därifrån. Informanten sade att sju av tio fabriker har lagts ned och 
även ett college.182 
 
En informant sade att, människor i deras region främst är jordbrukare, fiskare och en del är 
även affärsmän. Regionen producerade, enligt personen, te, kaffe, citron, apelsin, ris, ananas, 
majs och potatis. Därför bedömde informanten att regionen är rik, vilket också gjorde den till 
den fjärde största skattebetalaren av regionerna i landet. Personen sade att turister kommer dit, 
samtidigt som staden är en viktig transportplats. Där finns enligt informanten en 
djuphavshamn och en järnväg för produkter, som kaffe och te.183 En annan bibliotekarie 
menade att dennes region var relativt välmående vid en jämförelse med andra regioner i 
Tanzania. Detta beror på dess stora turismindustri. Personen betonade att man har det mycket 
bättre ställt än i vissa regioner västerut, eftersom de regionerna inte har stora offentliga 
inkomster.184 
   
När en informant berättade om sin region, nämndes att biblioteket har svårt att nå användarna 
och de går miste om servicen. Personen sade att de som sällan kommer är de som har 
anställning någonstans, eller som är affärsmän. Därför är det enligt informanten inte många 
olika grupper som använder biblioteket och anledningen är att de inte har tid att komma under 
bibliotekets öppettider.185 En annan informant berättade att regionstaden liksom andra städer i 
Tanzania är präglat av affärsliv och affärsmän, men regionen i sin helhet är däremot präglad 
av jordbruk. Personen sade att regionen också länge har varit Tanzanias viktigaste 
kaffeproducent. En tredje bibliotekarie beskrev sin region som relativt fattig och berättar att i 
staden är löntagarna få. De som är det, enligt personen, är oftast statsanställda, så som 
doktorer, lärare och bibliotekarier.186 I en annan regionstad fick vi höra att de flesta som 
bodde i själva staden var affärsmän, men även studenter vid de många skolorna. Denna stad är 
enligt regionbibliotekarien känd för sina universitet. Därför kommer, enligt personen, 
studenter från hela landet och det finns mycket aktiviteter.187 
 
 
 
5.5.1 Sammanfattning av temat regionen 
 
Informanterna beskrev att det egna bibliotekets förutsättningar påverkades till stor del av 
regionens invånare. De bibliotekarier som beskrev sin region som rik och livaktig uppfattade 
att de hade bättre förutsättningar att driva ett fungerande bibliotek, än fattigare regioner. 
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Bibliotekarierna som verkade i en rik region beskrev att skatteinkomster var goda. Det fanns 
människor som hade sysselsättning, företagsverksamhet, infrastruktur, nyinflyttningar, 
utbildningsprogram och turistindustri. Bibliotekarier som verkade i en region med mindre 
skatteinkomster, berättade om industrier som lagts ner till följd av landets budgetkriser, men 
också om arbetslöshet och brist på utbildningsinstitutioner.    
5.6 Användarna som tema 
 
Under detta tema presenteras hur regionbibliotekarierna kategoriserade sina användare och 
synen på dem. För att undersöka ämnet ställde vi dessa frågor till informanterna: Vilka 
användare har ni och vad tycker folk i allmänhet om biblioteket?  
 
 
 
5.6.1 Vilka är användarna? 
 
Regionbiblioteken hade mellan 100 till 150 användare per dag i genomsnitt. Den största 
användargruppen var studenter och det var en större andel pojkar än flickor.  
 
Anledningen till att biblioteket hade färre kvinnliga användare, var enligt informanterna att 
flickor i mindre utsträckning än pojkar utbildar sig. 188 Vi bad dem att kommentera dessa 
förhållanden. En bibliotekarie sade att det beror på den afrikanska kvinnosynen och att 
kvinnor inte får vara ute på staden, utan måste hjälpa till hemma.189 En informant sade att idag 
kommer kvinnorna bättre fram i samhället än tidigare, trots allt. Detta beror enligt personen 
på att det finns fler organisationer och politiska röster som stödjer dem. 190 En annan informant 
sade att statistiken berodde på samhällets syn på män och kvinnor. Många män känner sig 
tvingade att studera, medan kvinnorna inte får den uppmuntran i samhället. På ett bibliotek 
påpekade man också att det för varje år som går kommer fler och fler andel kvinnor, eftersom 
de utbildar sig i högre utsträckning än tidigare.191 
 
 
 
 5.6.2 Människors inställning till biblioteket 
 
När vi diskuterade vad människornas inställning till biblioteket var svarade en informant att 
de som får vår service gillar oss och de andra vet inte om att vi finns. Personen sade att de 
utbildade förstår vår roll i högre grad än outbildade.192 På ett annat bibliotek berättade man att 
människorna tror att biblioteket är till för folk i utbildning och för barn, men de associerar det 
inte till fritidsläsning. Personen menade att biblioteksanvändarna gillar dem, särskilt elever 
och studenter, eftersom de har böcker som inte finns någon annanstans. Informanten betonade 
vikten av att biblioteket ordnat ett tyst rum och studieplatser för denna grupp.193 En annan 
informant förklarade för oss att biblioteket inte är välkänt för allmänheten, även om de som 
bor i staden vet mer om dem än de som lever ute i regionen. Personen ansåg att människor i 
allmänhet inte vet vad ett bibliotek är. Många bland allmänheten, menade informanten, tänker 
att det verkar vara en skola och de känner inte till användningen av ett bibliotek. Därför anser 
personen att myndigheterna borde lära folket vad biblioteket är. Denna bibliotekarie tyckte det 
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var beklagligt att inte människor visste vad bibliotekets roll är, nämligen att ge böcker och 
information utifrån människors behov. 194 En informant förklarade att allmänheten är positiv 
till biblioteket men att man vill förbättra verksamhet, så att människor får biblioteksvanor och 
på så sätt kan biblioteket enligt personen utöka servicen ytterligare.195 
 
 
 
5.6.3 Användargrupper 
 
Den största enskilda användargruppen på regionbiblioteken var elever på secondary-school. 
En bibliotekarie sade att 80 procent eller mer är elever och studenter. Biblioteket underlättade 
elevernas studier, menade personen, så att de kan klara proven. Informanten förklarade att det 
särskilt är primary- och secondary- elever, som kommer till biblioteket för att läsa och 
koncentrera sig för att klara sina prov och examen. 196 Samtliga bibliotekarier beskrev att detta 
var tydligast på elevernas skollov, då biblioteken är fulla med elever.197  
 
Vi kommer att fördjupa oss mer i bibliotekets roll för studenterna under temat utbildning, men 
användarna på biblioteket var nästan synonymt med elever och studenter. Trots detta försökte 
biblioteken också tillgodose andra användargrupper. En sådan grupp var barn, som en 
bibliotekarie uppskattade var ungefär fem procent av användarantalet. Denna grupp riktade 
samtliga bibliotek sig till genom barnverksamhet på lördagarna. En bibliotekarie berättade att 
på lördagarna kommer barn för att leka, titta på video och sjunga. En annan sade att de 
uppmuntrade barn att komma för att på sikt skapa sig biblioteksvanor. En av våra informanter 
hade ett alldeles särkilt projekt som riktade sig till en specifik grupp av barn, nämligen 
gatubarn. Personen berättade att de hade ett projekt för gatubarn varje lördag, tillsammans 
med en lokal hjälporganisation. Informanten sade att gatubarnen då fick tillfälle att läsa 
böcker och sjunga sånger. Denna verksamhet hålls varje lördag under två timmar och är en 
mycket viktig aktivitet för biblioteket, sade bibliotekarien. Personalen arbetar gratis för detta, 
eftersom biblioteket inte har råd att betala dem, sade informanten. Vidare berättade personen 
att hjälporganisationen hade flera projekt med dessa barn, bland annat såg de till att de skulle 
få en skoluniform så att de skulle kunna gå i skolan. 198 
 
 
 
5.6.4 Synen på användarfrågor 
 
Alla bibliotekens mål var att nå olika typer av användare med service, men informanterna 
betonade att vissa grupper är svåra att nå. Detta kan bero på att vissa bibliotek kände att de 
tvingas att koncentrera sig på sina största användargrupper och inte hade resurser över till 
annat. En bibliotekarie påpekade att det är beklagligt att man bara kan prioritera människor i 
utbildningen, därför att biblioteket borde stödja all sorts utbildning i hela regionen. Personen 
ville kunna ge information till alla sorters människor, som vill ha information om olika typer 
av ämnen. Bibliotekarien uttryckte att man kände sig handikappad av att människor går till 
Internetcafé i stället för biblioteket. Personen menade att de missade människor genom att inte 
erbjuda den servicen. Vidare beklagade man att biblioteket tog avgift för servicen och sade att 
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man inte gillade att utbildning och information skall kosta pengar. Informanten sade att det 
var fel att information om sjukdomen HIV och AIDS skall kosta pengar, eftersom sjukdomen 
sprider sig i landet. I lantliga delar, berättade personen, når man inte ut med informationen, 
därför borde man sprida information i böcker till dem. Problemet ligger i att dessa människor, 
enligt personen, inte har råd att betala för biblioteksservice.199 Bibliotekarien menade också 
att man idag hade problem att nå människors informationsbehov, det vill säga grupper som 
befinner sig utanför den formella utbildningen. Trots detta mötte dock bibliotekarierna 
användare som söker information om jordbruk, fiske, kaffe- och bananodling, men det är svårt 
att prioritera denna grupp av olika skäl. 200 
 
Bibliotekets stora arbete för sina användare är att ge service till människor i utbildning. Detta 
är enligt informanterna en strategi som handlar om att bidra till samhällets satsningar på att 
höja utbildningsnivån i samhället. En bibliotekarie kommenterade att bibliotekets 
utbildningsuppdrag handlade om att göra människor medvetna om sina rättigheter, genom att 
tillgängliggöra böcker till så många som möjligt. På så vis skall biblioteket enlig informanten 
se till att människor har tillgång till information. Personen berättade att Tanzanias första 
president Julius Nyerere sade att det bästa sättet att hjälpa de fattiga är att utbilda deras 
barn.201 
 
 
 
5.6.5 Bibliotekets kulturförmedlande roll 
 
Biblioteket hade också ett kulturellt uppdrag att förmedla skönlitteratur, men det var enligt 
informanterna inte många människor som tillägnade sig dessa böcker. Flera bibliotekarier 
påpekade att det är få som kommer till biblioteket för skönlitteraturens skull.202 Samtliga sade 
dock att statistiken säger att befolkningens läsförmåga och läsvanorna har förändrats till det  
positiva.203 En bibliotekarie påpekade att läsfrekvensen har ökat, det säger statistiken. 
Personen hade också sett att fler människor lånar fler böcker och kämpar med sina 
utbildningar och att utvecklingen har varit positiv i flera år. Informanten sade att användarna 
är beroende av bibliotekets böcker här, eftersom de inte har råd att köpa egna. Personen 
påpekade att människorna inte har några läsvanor med sig från barndomen. Informantens 
bibliotek gjorde dock en del för att sprida böcker till människor, men böcker räknas 
fortfarande som lyx. 204 En annan bibliotekarie påpekade att många människor vet om 
bibliotekets utbud av böcker, men de kommer inte på grund av att de inte anser att de har tid 
och läsa. Informanten konstaterade dock att många är nöjda med biblioteket, även om de inte 
har tid att komma hit. Trots detta läser människor mer nu än tidigare och statistiken ser bättre 
ut, sade personen. Vidare berättade informanten om att på 70- och 80-talet pågick 
läskampanjer för att öka läs- och skrivfärdigheterna bland befolkningen och att ett tag var det 
90 procent som kunde läsa och skriva. Sedan, fortsatte personen, gick statistiken ner ett tag, 
men då påbörjades läs- och bokfestivaler. Det var flera institutioner och organisationer som 
startade projekten. Bibliotekarien konstaterade att fler användare också kommer till 
biblioteket än tidigare. De som personen ser läser är framförallt gruppen studenter. Detta 
beror enligt informanten på att landet har fått mer flitiga studenter som kämpar med till 
exempel sin distansutbildning på det så kallade Open University. Det är en stor grupp och de 
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har heller inget annat bibliotek än regionbiblioteken som tillhandahåller deras böcker. Denna 
grupp, menade bibliotekarien, har framförallt ökat bibliotekets andel läsare av kurslitteratur 
och vetenskaplig litteratur.205  
 
En annan bibliotekarie trodde att läsare av skönlitteratur har minskat bland befolkningen 
sedan 60- och 70-talet. Detta på grund av att människorna måste arbeta längre, enligt 
personen. Därför har de inte tid att läsa och de måste klara överlevnaden. Vår informant sade 
vidare att i Tanzania läses mer facklitteratur än skönlitteratur, men att personen hört att man i 
England och Skottland gjorde det motsatta. Personen menar att människorna i Tanzania inte 
utvecklat sin vana att läsa för nöjes skull och att många inte förstår syftet med det hela. Nu för 
tiden, har tanzanierna vant sig vid att se människor läsa, till skillnad från förr då det hände att 
folk blev upprörda och tycka en läsande person verkade snobbig eller asocial. Bibliotekarien 
och sade sig önska att människor läste mer skönlitteratur. Anledningen till att människor inte 
gör det är två skäl, förklarade personen: de ekonomiska och de kulturella. De ekonomiska 
handlade om att människor inte har råd att köpa böcker, och att de inte har någon fritid att läsa 
dem på. De kulturella handlade om att läskulturen inte utvecklats här; läsning ses främst som 
någonting man gör för att det är nödvändigt och inte som ett nöje, menade informanten. 206 
 
 
 
5.6.6 Sammanfattning av temat användare  
 
Bibliotekarierna identifierade sina användargrupper som studenter, och många av dessa är 
pojkar. Detta berodde på att pojkar uppmuntrades mer till utbildning, även om statistiken sade 
att kvinnorollen höll på att förändras i samhället. Informanterna betonade att människornas 
inställning till bibliotek till största del var positiv. De som nyttjade biblioteken var oftast 
utbildade, eller befann sig i utbildning och dessa var tillfredsställda med servicen. 
Bibliotekarierna betonade att elever och studenter var deras största användargrupp. De såg 
även barn som en viktig målgrupp, eftersom de ville att de skulle skaffa sig biblioteksvanor. 
Informanternas syn på användarfrågor handlade om att se olika användargruppers behov, även 
om de flesta var tvungna att prioritera gruppen studenter. Flera bibliotekarier uttryckte att de 
var missnöjda med att de inte kunde tillfredsställa användare som hade behov av Internet. På 
senare år hade människor börjat uppskatta skönlitteratur mer. Att människor inte läste 
berodde, enligt en bibliotekarie på en annan relation till det skrivna ordet, men också på 
människors begränsade resurser.  
 
 
 
5.7 Utbildning som tema 
 
När vi åkte till Tanzania visste vi att biblioteket framförallt var en plats för människor i 
utbildning och att de spelade en viktig roll för landets elever och studenter. I Tanzania drev 
man stora projekt för att förbättra landets skolor, bland annat med hjälp av massiva satsningar 
med hjälp av biståndssamarbeten. Vi var därför intresserade av att fördjupa vår förståelse för 
vilken roll biblioteket hade för att stödja samhällets utbildningsprogram.   
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5.7.1 Bibliotekets stödjande av den formella utbildningen 
 
En bibliotekarie sade att, biblioteket stödjer utbildningen i landet genom att köpa in 
skolmaterial i form av läroböcker för att eleverna skall kunna få tillgång till dem. Skolorna 
har inte resurser att köpa in dem till eleverna. Informanten sade också att biblioteket är för 
eleverna en plats att kunna studera med tillgång till böcker.207 En annan bibliotekarie 
berättade att böcker finns i biblioteket för elevernas läsning. På detta sätt stödde biblioteket 
utbildningen i landet. Böcker är mycket dyra för skolorna och eleverna, därför har biblioteket 
köpt in läroböckerna och skolböckerna för att stödja dem. Många skolor i Tanzania hade inget 
bibliotek och bibliotekets användare är främst studenter, menade en informant.208 En annan 
bibliotekarie förklarade att bibliotek är till för människor i utbildning, eftersom de skapade en 
studiemiljö där eleverna har tillgång till skolböcker. Skolorna har inga bra böcker själva, de 
kanske endast har en hylla eller två, därför kommer eleverna hit för att läsa sade personen. 209 

En annan bibliotekarie menade att biblioteket direkt stödde utbildningen i Tanzania, genom 
att göra böcker tillgängliga till studenterna. Skolorna har inga bibliotek, vilket var ett misstag 
som myndigheterna begått, enligt informanten. Tidigare hade man i regionen haft en 
bokbusservice, som åkte runt till skolorna i regionen under 1970- och 80-talet. Detta projekt 
gick sedan inte att finansiera, enligt personen. 210  
 
De flesta bibliotekarier arbetade med att informera elever om biblioteket. På så sätt kan de 
genom bibliotekets resurser få stöd att klara sin utbildning. Informanterna talade också med 
lärarna för att de i sin tur skulle engagera studenterna.211 En bibliotekarie berättade att de 
vände sig till lärare och uppmanade dem att planera in ett besök hos dem med deras elever. 
De hade också, enligt personen samarbeten med lärarna på secondary-school för att visa 
bibliotekets nya titlar som skulle kunna vara passande för undervisningen och eleverna. 
Avslutningsvis sade denna informant att en del lärare samarbetade med dem, andra inte, men 
att de flesta lärare hade en stor samarbetsförmåga.212 En annan bibliotekarie sade att 
personens bibliotek sänder ut listor till lärarna om böcker som kunde vara användbara. 
Personen betonade dock att det är problematiskt för dem att försöker ge service till denna 
grupp för att biblioteket är hindrade av små resurser och att eleverna är en stor grupp att 
tillfredsställa.213 
 
 
 
5.7.2 Skolbiblioteksfrågan  
 
Bristen på skolbibliotek och skolmaterial i Tanzania har gjort att det startats projekt på en del 
regionalbibliotek för att förse skolan med böcker på olika sätt. En bibliotekarie berättade att 
de planerade att utveckla skolbibliotekscentra tillsammans med Bamvita. Detta projekt, 
förklarade personen, är fortfarande på diskussionsstadiet eftersom det inte finns någon 
finansiering. Informanten sade att det handlade om att biblioteket skulle skapa boklådor till 
skolorna med böcker för att vara en resursers för undervisningen. Denna låda skall skolorna få 
från biblioteket, informanten sade att man pratat med Bamvitas representant Helene Lindh. 214  
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En annan bibliotekarie arbetade med att uppmana skolorna att starta egna skolbibliotek. 
Personen sade att de stödjer lärare och elever genom att träna dem i informationskunskap, 
men de har också skolbiblioteksboxar till skolornas förfogande. I dessa ingår 300 till 400 
stycken böcker, enligt informanten som betonade att om detta projekt inte fungerar i praktiken 
är det skolan som har problem, på grund av att de inte kommer för att hämta dessa böcker. 
Personen berättar att man dock har fem stycken av skolorna i regionen som är med i detta 
projekt.215   
 
 
 
5.7.3 Service till studenter och elever 
 
Bibliotekarierna var alla överens om att studenterna är beroende av biblioteket för deras 
utbildning. Men de är också en resurskrävande grupp. En bibliotekarie påpekade att eleverna 
brukar besöka oss så länge de befinner sig i skolutbildning, men sällan efter att de har studerat 
färdigt.216 En annan informant sade dock, att studenterna också läser skönlitteratur, trots att de 
framförallt läser faktaböcker. Personen som sade detta verkade också i en region, där det bor 
många människor som kämpar med utbildning. Det var enligt bibliotekarien vanligt med 
avhoppare från skolan. Dessa försöker klara av sina examina på egen hand.217 
 
En annan grupp som ofta omtalades av bib liotekarierna är distansstudenterna. Dessa hade inte 
heller har någon annan tillgång till böcker än från biblioteket. Universiteten har därför 
förmedlat böcker till regionbiblioteken som distansstudenterna behöver för sina studier. En 
bibliotekarie berättade att de stödjer det öppna universitetet och dess studenter genom att 
tillhandahålla böcker till dem och anordna examinationer här till dem. 218 En annan 
bibliotekarie berättade att dessa studenter oftast är vuxna, som har arbete och vid sidan av och 
försöker skaffa sig en utbildning. 219 En informant förklarade att det är bibliotekets mål att ha 
material till alla grupper av användare, det vill säga till alla de olika studentgrupperna som 
kommer till biblioteket. Bibliotekarien betonade också att referensböckerna i biblioteket är till 
för studenterna främst. Biblioteket måste, enligt denna informant, också göra en undersökning 
av vilka böcker som eleverna behöver. Om de har meningslösa böcker, sade personen, tappar 
de sitt intresse. Dessutom sade informanten att man på biblioteket är intresserade av vad 
användarna läser och varför.220 
 
 
 
5.7.4 Biblioteket och medborgarutbildning 
 
Två av de biblioteken vi besökte hade också haft ett program under några år som handlade om 
att driva utbildning i samhället, så kallad Civic Education, vilket i detta sammanhang 
handlade om att utbilda medborgarna så att de skulle kunna få kunskap och utvecklas och 
kunna bli delaktiga i samhällsutvecklingen. Detta talade bibliotekarierna om i varma ordalag 
som ett bra initiativ. En bibliotekarie berättade att US-AID stödde dem 1997 då de hade ett 
utbildningsprogram för att stödja medborgarutbildningen, till exempel att utbilda kvinnor i 
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deras rättigheter. Under detta projekt, som varade mellan åren 1997-2000 bjöd de in olika 
lokala och internationella hjälporganisationer för att de skulle kunna informera befolkningen 
om sina verksamheter. Nu kan inte myndigheterna stödja dem som tidigare, berättade 
personen avslutningsvis.221 Den andra bibliotekarien sammanfattade Civic Educations 
grundidé genom att nämna att människorna skall få reda på sina grundläggande rättigheter, 
förstå hur myndigheterna styrs och sina egna rättigheter och skyldigheter gentemot 
myndigheterna. Bibliotekets delaktighet i programmet var att ge publicitet genom massmedia, 
samarbeta med olika hjälporganisationer, lokala som internationella och att ge användarna 
utbildning.222 Två bibliotekarier förklarade att denna verksamhet främst riktade sig till 
grupper i samhället som inte var utbildade och som led brist på information inom dessa 
ämnesområden. 223 
 
För samma medborgarutbildande ändamål inbjöd också den ena bibliotekarien en 
hjälporganisation till biblioteket under Book-Week festivalen. Det var SPW (Students 
Partnership World-Wide), som är från Storbritannien och som sysslar med HIV och AIDS-
information till secondary-school-studenter. Bibliotekarien berättade att man sedan dess 
fortsatt att utbyta information med dem. 224 
 
 
 
5.7.5 Sammanfattning av temat utbildning 
 
Bibliotekarierna uttryckte att samarbetet mellan bibliotek och utbildning är centralt i 
verksamheten. Samtliga sade att de stödde utbildning, både den formella och informella. Den 
formella stödde de genom att tillhandahålla skollitteratur, ordna en studiemiljö och inta en 
funktion som skolbibliotek. Det informella lärandet berättade bibliotekarierna om i samband 
med att de talade om lässtimulerande arbete. Detta handlade om att verka som ett 
informationscentra till medborgarna. Exempel på detta var informationsprojektet om kvinnors 
rättigheter och HIV- och AIDS-information till ungdomar. När de omtalade den servicen de 
gav till studenter och elever sade de att denna grupp var beroende av biblioteken. Detta 
berodde på att biblioteken tillhandahöll studiematerial. Informanterna berättade i detta 
sammanhang att man gick ut och frågade lärare vilka böcker de hade behov av och 
informerade om bibliotekets service. Bibliotekarierna såg studenter och elever i olika grupper 
med skilda behov, som de försökte tillgodose på olika sätt. Flera informanter berättade att de 
var delaktiga i att bygga upp skolbiblioteksprojekt för att förbättra skolornas material för 
undervisningen. 
 
 
  
5.8 Medier som tema 
 
Under rubriken medier kommer vi att beskriva regionbibliotekariernas inställning till de 
medier som biblioteket hade, men vi vill också undersöka hur systemet för medietillförseln 
och medieutbudet fungerade enligt informanterna.  
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5.8.1 Tillförseln av media 
 
När bibliotekarierna talade om medieutbudet betonade alla att biblioteket är centraliserat 
under nationalbiblioteket och TLS. Det är de som förser varje regionbibliotek med böcker. 
Nationalbiblioteket i sin tur fick böckerna till regionbiblioteket av donatorer från Book Aid 
International, en hjälporganisation från Storbritannien. En bibliotekarie sade att pengar för 
egna inköp av böcker inte finns medräknat i biblioteksbudgeten, när pengarna kom från TLS. 
Biblioteket fick de flesta böckerna från donatorer; majoriteten av böckerna som finns i 
hyllorna var från Book Aid International som sänds via TLS.225 En annan informant berättade 
att man inte kan påverka vilka böcker de får från TLS och att donatorerna gav ibland böcker 
som biblioteket inte vill ha. Det är, sade personen, TLS, som beslutar vilka böcker som är bra 
för regionen och biblioteket. Informanten sade att Book Aid International är mycket seriösa 
och kompetenta med material, till skillnad från myndigheter på TLS. Utan dem skulle 
biblioteket enlig personen inte ha några böcker och hyllorna skulle vara tomma.226 Denna 
informant kritiserade att biblioteket inte fått någon egen budget för medieinköp från 
myndigheterna, som i stället har valt att förlita sig helt på organisationen Book Aid 
International. För trots att den senare gör ett bra jobb, enligt denna bibliotekarie, lider 
biblioteket av att de inte kan köpa in medier som de är beroende av. En annan informant sade 
att böckerna till biblioteket kan komma från vem som helst, till exempel från fonder och från 
nationalbiblioteket. Informanten påpekade dock att biblioteket inte kan påverka vilka böcker 
som skall komma till dem. Många böcker, sade personen, kommer från nationalbiblioteket.227 
En bibliotekarie beskrev förhållandena på följande sätt: personens bibliotek köper de böcker 
de vill ha om de har pengar, vilket de sällan har. Personen sade också att de endast har råd 
med ett fåtal dags tidningar till biblioteket.228 En annan bibliotekarie berättade att det är viktigt 
att biblioteket köper in dagstidningar, men att man nuförtiden bara har råd att köpa in två 
stycken titlar. Personen menade att nyheter är viktiga för människor för att de skall kunna veta 
vad som händer runtomkring i världen, till i exempel i Afghanistan och Irak.229  
 
 
 
5.8.2 Swahililitteratur 
 
Ett bibliotek hade fått en donation från Tyskland för swahililitteratur och bibliotekarien talade 
också om swahililitteratursituationen. Biblioteket har, enligt informanten, få exemplar av 
böcker på swahili. Personen sade att det tär på bibliotekets resurser att köpa in dem, eftersom 
de måste köpa dem själva.230 En annan bibliotekarie berättade att personen inte sökte fonder 
till biblioteket, eftersom personen inte visste vem han/hon skulle vända sig till som 
tillhandahöll böcker. Böcker på swahili är svårt, enligt denna bibliotekarie, eftersom dessa 
böcker måste köpas in av biblioteken själva.231 Det pågick även en debatt om språkfrågan vid 
högre utbildning, eftersom secondary- school och högre instanser är på engelska. Det rådde 
delade meningar om vilket språk som skall gälla, swahili eller engelska, i samhället och även 
några bibliotekarier kommenterade utbildningsspråksituationen. En bibliotekarie sade att 
swahili är jämfört med engelska ett begränsande språk om man vill tävla internationellt.  
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Personen menade dock att det vore bra om utbildningen vore på swahili, eftersom språket 
talas i hela Tanzania. Vidare påpekade samma informant att om man ändrade på 
utbildningsspråket, så skulle det krävas översättningar från engelska till swahili.232 En annan 
informant sade att många människor vill ha utbildningen i Tanzania på swahili. Det vore bäst 
för eleverna, ansåg denna person, eftersom de skulle klara studierna bättre. Trots detta ansåg 
informanten att engelska är ett viktigt språk om man vill kommunicera med omvärlden. 233 En 
annan bibliotekarie kommenterade swahilidebatten genom att säga att språkfrågan inte 
spelade någon roll för biblioteket, eftersom man oavsett språk måste tillgodose studenter med 
böcker.234 
 
 
 
5.8.3 Fjärrlån  
 
Det förekom sällan fjärrlån mellan biblioteken, därför att det var för kostsamt och osäkert, 
enligt informanterna. Det berodde också på att biblioteken inte har de tillgång till varandras 
kataloger. En bibliotekarie sade angående fjärrlåneservice, att de inte har någon information 
om andra bibliotekskataloger i biblioteket. Detta fanns dock tidigare, enligt personen, men nu 
finns förmodligen inte resurser. Det var på 1970-talet det fungerade, berättade denna 
informant.235 En annan bibliotekarie sade att fjärrlån inte fungerar bra, eftersom de har för 
liten andel böcker på varje bibliotek.236 Nästa informant menade att böcker från andra 
bibliotek i form av fjärrlån, sker via Nationalbiblioteket i Dar es Salaam. Detta beror enligt 
personen på att systemet är centralstyrt och därför tar det två dagar att få böckerna därifrån. 
Regionerna kan inte fjärrlåna själva i enlighet med systemet, sade denna informant, men 
påpekade dock att det händer att de själv kontaktar andra bibliotek för att höra om de har 
böcker som deras användare efterfrågar. Personen påpekade dock att användaren själv fick 
betala fraktkostnaderna. Bibliotekarien konstaterade att fjärrlån sker med risk för att böckerna 
kan försvinna.237 I detta sammanhang talade informanterna om att bristen på böcker gör att 
allmänheten inte heller får låna så många böcker åt gången. På ett bibliotek berättade man att 
allmänheten får låna två böcker per månad och att studenterna vid det öppna universitetet få 
låna sex stycken per månad.238  
 
 
 
5.8.4 Sammanfattning av temat medier 
 
Regionbiblioteken fick sin största andel böcker från TLS, dessa är i sin tur donerade från 
organisationen Book Aid International. En informant sade att det var irriterande, eftersom det 
gjorde att de inte kunde besluta över vilka medier de ville ha och man ansåg att systemet 
ledde till att majoriteten av böckerna var på engelska. Informanterna berättade att 
myndigheterna förlitade sig endast på Book Aid International. Detta ansåg en bibliotekarie att 
biblioteken led av, då biblioteken inte fick tillgång till den litteratur de önskade, så som 
swahililitteratur.  
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Bibliotekarierna ansåg att det var svårt att söka bidrag till att köpa in swahililitteratur, vilket 
biblioteken behövde, eftersom de ej fick anslag ifrån myndigheterna till detta ändamål. De 
pengar de fick för medieanslag gick till skolböcker och dagstidningar. Dagstidningar 
prioriterades av informanterna, eftersom de ansåg att människor borde få tillgång till 
nyhetsförmedling.   
 
En informant ansåg att det var olyckligt att fjärrlåneservicen inte fungerade mellan 
biblioteken, eftersom varje bibliotek hade brist på olika typer av medier. Man kunde därför 
inte ta till vara på de resurser som fanns inom TLS, eftersom man inte hade vetskapen om 
varandras kataloger. En informant berättade att det hade funnits ett fungerande 
fjärrlånesystem, men idag saknades resurser. Man var också tveksam till ett sådant system, 
eftersom man befarade att biblioteken skulle kunna bli av med medier.    
 
 
 
5.9 Internet som tema 
 
Under temat Internet vill vi föra fram regionbibliotekariernas åsikter om Internetutvecklingen 
i samhället och dess påverkan på biblioteken. Tre av våra fem informanter hade Internet, men 
det var endast två som hade det på ett tillfredsställande sätt. 
 
 
 
5.9.1 Nyttan av Internet 
 
En bibliotekarie sade att Internet är en ny utveckling för afrikaner och det har inte fått så stor 
utbredning i samhället, eftersom det är för dyrt för privatpersoner. På två år har 
Internetutvecklingen skett i Tanzania, förklarade personen; tidigare fanns det knappt inte. 
Internet, ansåg denna bibliotekarie, var bra för människor för att kunna hålla sig informerade 
och kunna kommunicera. Personen såg också Internet som en informationsbank, där 
information finns organiserar i ett IR-system. På denna informants bibliotek har Internet ökat 
antalet användare till biblioteket. Denna service fungerar som ett substitut för informationen 
de hade i böckerna på biblioteket, menade denna person. 239 
 
Nästa bibliotekarie sade att Internet är ett alternativ till böcker. Internet är informationsservice 
där man kan få tillgång till uppdaterad information, menade personen och sade att denna 
funktion är viktig. Internetservicen såg informanten som en utveckling av deras service och 
ett alternativ till bibliotekets böcker.240 En annan informant menade också att Internet är bra 
om man vill ha information på minuten. 241 Nästa informant sade att de kände att människors 
informationsbehov kan tillfredsställas med Internet, eftersom det fungerar som ett bra 
komplement till böckerna. Personen berättade också att när de startat Internetservicen hade de 
önskat att den skulle vara gratis till alla. Detta gick inte, påpekade denna informant, eftersom 
uppkopplingen är en alltför stor kostnad.242  
 
En bibliotekarie som inte hade tillgång till Internet menade att Internet skulle ge biblioteket 
information inom olika ämnen gratis. Där finns mycket information om saker som biblioteket 
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aldrig skulle ha råd med att ha, sade personen. Om de hade haft Internet skulle personen vilja 
organisera sin service så att informationssökningsprocessen förenklades för sina användare. 
Personen påpekade också att Internet är som ett informationslager.243 En annan informant 
berättade för oss att biblioteket påverkades av att inte ha Internet, eftersom det kom färre 
användare. En annan informant sade att samhället lider av att inte ha Internet som fri service 
till allmänheten. 244 
 
 
 
5.9.2 Internetprojekt på biblioteken 
 
En bibliotekarie berättade för oss hur biblioteket fick Internet 1999 då de gjorde en 
bidragsansökan, baserad på ett initiativ från en lokal hjälporganisation. Ena datorn fick detta 
bibliotek finansierad av amerikanska ambassaden, den andra finansierades av kontakter på FN 
och den tredje finansie rades av en enskild företagare. Men även de lokala myndigheterna var 
med och finansierade, sade denna informant, och påpekade att om inte de varit med hade det 
nog inte blivit några pengar. Hjälporganisationen hette Node Marie och det var tack vare dem, 
enligt personen, som biblioteket fick fri Internetuppkoppling.245     
 
En annan bibliotekarie sade att de inte har haft Internet så länge på biblioteket. Personen sade 
att det inte var så bra för dem, eftersom det fungerar så långsamt. Denna informant 
konstaterade att Internet är ett problem, eftersom de har för gamla datorer och operativsystem. 
Däremot ansåg denna bibliotekarie att Internet i sig är bra för att leta information och vara en 
referenskälla när det gäller bibliotek och faktasökning.246 En annan bibliotekarie 
kommenterade att personen assisterar sina användare när de använder Internet. Användarna 
får dock söka själva. Denna person sade att de på biblioteket inte längre lär ut 
informationssökning och Internet till alla användare. Detta berodde på att det tog för mycket 
tid. De som numera använde tjänsten var självgående.247 
 
En bibliotekarie berättade att denne är mycket engagerad i datorer och IKT (Information 
Communication Technology). Personen var därför medlem i IEALF, som är ett nätverk som 
kunde lösa datorproblem. Detta nätverk bestod av datorexperter och ingenjörer, berättade 
denna informant. Personen fick från dem olika typer av nyhetsbrev och e-brevlådan var alltid 
full, eftersom det var så mycket information att ta emot. Vi frågade därför denna informant 
om det inte var lite för mycket information, alltså om det inte var frågan om Information 
Overload. Personen instämde då och sade att det var krävande att hela tiden uppdatera sig och 
hålla kontakten. 248  
 
En annan bibliotekarie skulle också gärna vilja använda Internet för att datorisera biblioteket 
och katalogen, samt använda det som kommunikationsverktyg. 249 Nästa informant sade att det 
var sorgligt att regionbiblioteken inte har Internet. Biblioteken var enligt personen inte 
uppgraderade tillräckligt så att de kan kommunicera med varandra, fjärrlåna, skapa en databas 
och ett bättra IR-system. Den information denna informant hade på sitt bibliotek, kan 
personen inte dela med sig på grund av att de andra biblioteken inte har Internet. På detta 
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bibliotek, höll man på eget initiativ på att skapa en databas för bibliotekskatalogen. 
Informanten sade att de genom eget initiativ skapat en programvara där de katalogiserade sina 
böcker. Deras syfte var, enligt denna person att datorisera utlåningssystemet på biblioteket.250 
 
 
 
5.9.3 Sammanfattning av temat Internet 
 
Två av biblioteken hade Internet som fungerade tillfredsställande, medan de andra tre inte 
hade fungerande anslutningar. Internet, berättade en informant, har funnits i landet i några få 
år och det har påverkat samhället. Bibliotekarierna såg nyttan i Internet, framförallt genom att 
människor kan kommunicera på ett lätt sätt, men också som en användbar informationsbank 
och den kunde därför fungera som ett alternativ till böckerna. Samtliga informanter påpekade 
vilken betydelse Internet skulle ha för att förbättra bibliotekets service. Internet och datorer 
ansåg flera bibliotekarier vara mycket kostsamt för samhället, och man led av att det inte 
fanns ekonomiska möjligheter att tillgängliggöra Internet till medborgarna.  
 
De bibliotekarier som skaffat Internet hade positiva erfarenheter av att kunna erbjuda det till 
användarna, eftersom de på egen hand utnyttjade servicen. De projekt som startas hade skett i 
samarbete med internationella och lokala biståndsprojekt. Informanterna var tacksamma för 
dem, men påpekade att det krävde stora resurser att för underhåll och även att bekosta 
uppkopplingen. Därför tog Internet och datorer mycket tid i anspråk för informanterna och 
man hade därför till exempel bortprioriterat användarundervisning. Bibliotekarierna såg 
Internet som en möjlighet för utbyte av information, till exempel för att kommunicera med 
sina kollegor.       
 
 
 
5.10 Biblioteksklimatet som tema 
 
Vårt tema biblioteksklimatet handlar om de samhällsförändringar som påverkat Tanzanias 
regionbibliotekssystem. Vi ville undersöka detta, eftersom vi fått en inblick i hur de 
ekonomiska och politiska konjunkturerna påverkar den sociala välfärden i fattiga länder. 
Därför ville vi tala med informanterna om hur de såg på förändringarna i bibliotekssektorn 
och samhället i stort. Detta var vi intresserade av, eftersom vi visste att biblioteksservicen lidit 
av kraftiga nedskärningar under en längre tid.  
 
 
 
5.10.1 Synen på biblioteksklimatet 
 
När vi undrade om det var ett bra biblioteksklimat i Tanzania förklarar en bibliotekarie att 
utvecklingen varit bra under 1970-talet. Nedskärningarna handlade, enligt personen, om 
landets ekonomiska situation och inte om biblioteksklimatet. Det är de dåliga statsfinanserna 
som påverkar biblioteksklimatet, menade denna informant och sade att det är svårt att jämföra 
då och nu.251 En annan informant menade att biblioteksklimat är bra, men att nedskärningarna 
sker i hela samhället. Mycket, fortsatte denna bibliotekarie, har förändrats under personens 
yrkesliv. Folk vet mer om bibliotek nu än tidigare, sade personen och påpekade att de har 
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marknadsfört biblioteket under många år. Ett exempel på detta var bland annat det 
transportabla biblioteket. Informanterna menade att denna service fick människor att bli 
medvetna och få kunskap om bibliotek. Därigenom började användarna komma på egna 
initiativ. På detta bibliotek hade man också etablerat bibliotek i skolor, för att locka elever till 
regionbiblioteket. Denna informant ville betona för oss att biblioteket har etablerats mer bland 
befolkningen, trots det försämrade ekonomiska läget och nedskärningarna. Personen berättade 
att det därför inte behövs samma arbete som tidigare för att locka människor till biblioteket.252 
 
 
 
5.10.2 Biblioteksorganisationens förändring 
 
Samtliga vi talade med om biblioteksklimatet berättade om hur biblioteksorganisationen 
förändrats under de senaste decennierna och vad det kommit att innebära för biblioteket. En 
bibliotekarie som varit med länge och följt utvecklingen inom biblioteksorganisationen TLS 
sade att organisationen har problem, eftersom det är en så stor verksamhet att administrera. 
Nationalbiblioteket började sin verksamhet 1961 och år 1963 berättade informanten, öppnades 
deras bibliotek, vilket är för 41 år sedan. Denna bibliotekarie menade att TLS organisation är 
gammal och den skapades då det fanns få invånare i Tanzania och endast åtta regioner. När 
befolkningen ökade, berättade personen, delades landet in i 21 regioner. Förändringarna till 
trots har TLS struktur inte ändrats, påpekade denna informant, och menade att organisationens 
centralstyre är ett problem. Vidare sade personen att TLS chefer idag är högutbildade i 
mycket högre utsträckning än tidigare, men denna informant ansåg att de inte gör något bättre 
jobb för det.253 En annan bibliotekarie förklarade Tanzanias samhällsomvälvningar och vad 
det kommit att innebära för biblioteket. Den stora befolkningsexplosionen har, enligt denna 
person, gjort att kostnaderna för den sociala servicen har blivit för stora för samhällsservicen 
och att resurserna inte räcker till. Tidigare, sade denna informant, kunde man köpa alla 
tidningar som fanns till biblioteket, men nu har man inte längre råd med det. Denna 
bibliotekarie berättade att landet är ett socialistiskt land, där mycket i samhället kollapsade på 
grund av ekonomiska problem och resursbrister. Men trots problemen har samhället börjat 
ändra sig, eftersom utländskt kapital introducerats. Detta har bland annat lett till att statliga 
fabriker tagits över av ut ländskt kapital. Omvandlingsprocessen kommer, enligt denna 
bibliotekarie, att ta tid och personen påpekar att den unga generationen är mer optimistiska än 
informantens egen.254 
 
En bibliotekarie berättade angående bibliotekets budget att personen först skapade en budget 
för sin verksamhet. Den skickades till TLS. TLS i sin tur skapade en budget för alla sina 
verksamheter, som skickades till utbildningsministeriet. Utbildningsministeriet skickade 
slutligen budgeten till parlamentet. Det som bibliotekarien tyckte var största problemet med 
detta system är att budgeten som TLS får inte redovisas inom organisationen. Därför beslutar 
TLS genom deras Director General hur han vill fördela medlen mellan verksamheterna. Den 
enda garanti denna bibliotekarie sade att regionbiblioteken hade inom detta system var att 
TLS skall sörja för bibliotekspersonalens löner. Denna informant sade att på grund av detta 
system viste inte biblioteken hur stor andel av de pengar de ansökt om, som de får. Personen 
förklarade också att TLS, berättat att de inte fick några stora medel att driva regionbiblioteken 
från staten. Denna bibliotekarie sade även att det framförallt var Nationalbibliotekets och TLS 
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organisation som fick den största andelen av pengarna inom systemet.255 Att inte budgeten 
redovisades inom TLS irriterar dock, enligt denna person, representanter på regionbiblioteken. 
Denna bibliotekarie sade att det borde finnas en bättre kommunikation mellan TLS och 
regionbiblioteken. 256  
 
 
 
5.10.3 De lokala myndigheternas ansvar 
 
Det som bibliotekarierna särskilt tyckte var angeläget var frågan om ansvar för 
regionbiblioteken. En informant sade att man efterfrågade en lag om lokala myndigheters 
ansvar för dem. Personen menade att ansvarsfördelningen annars inte fungerar i det här landet 
och idag är ansvarslagen för vagt formulerad. I och för sig är de lokala myndigheterna bundna 
till ansvaret, berättade denna bibliotekarie, men lagen borde vara tydligare. Personen 
efterfrågade också att ansvaret från centrala till lokala myndigheterna skall överföras långsamt 
annars, befarade denna informant, att biblioteken skulle dö ut.257 De andra bibliotekarierna 
sade samma sak: de lokala myndigheterna glömmer biblioteken. Även dessa hänvisade till 
brister i lagstiftningen. 258 Myndigheterna gav mer pengar tidiga re, sade en informant, men 
1982 fick de lokala myndigheterna större ansvar att ”direct and develop” biblioteken, som det 
står i akten. I akten står det även, visade en informant, att de lokala myndigheterna ”borde” i 
stället för ”skall” ta sitt ansvar för biblioteken. Dessutom efterfrågade denna bibliotekarie ett 
kontrollsystem som ser om de lokala myndigheterna verkligen sköter sitt ansvar från 
regeringen. Därför har biblioteket två herrar, Nationalbiblioteket och de lokala 
myndigheterna. Det är svårt att ha två herrar, påpekade denna informant. En annan 
bibliotekarie berättade att när denna lag kom till fungerade den inte, eftersom ingen av de 
lokala myndigheterna brydde sig om biblioteket. Personen sade att därefter krävde de statliga 
myndigheterna att de lokala myndigheterna skulle agera utifrån lagen. Nu finns det till följd 
av detta, enligt informanten, lokala serviceenheter som skjuter till pengar till 
lokalkostnaderna. Denna person påpekade dock att biblioteken inte helt är hänvisade till de 
lokala myndigheterna, utan även är under TLS och utbildningsdepartementets 
ansvarsområde.259 En annan bibliotekarie sade angående de lokala myndigheterna att de 
stöder biblioteken så gott de kan, men processen sker långsamt när det gäller 
ansvarsfördelningen. De lokala myndigheterna är närmare biblioteket, ansåg denna informant, 
och sade att dessa förstår bibliotekets problem. Även denna person hänvisade till att det inte 
finns någon lag som försvarar biblioteken. 260 De lokala myndigheternas resurser var för små 
för att sörja för biblioteken, ansåg en annan informant. Personen påpekade att biblioteket tas 
på allvar hos de lokala myndigheterna, men de lider av resursproblem. Om ekonomin kan 
förbättras, menade denna informant, så kan situationen för biblioteken förändras.261    
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5.10.4 De ekonomiska krisernas påverkan på biblioteken och följderna av dem 
 
Flera av bibliotekarierna tittade tillbaka på tiden innan neddragningarna kom till 
bibliotekssektorn. En informant sade att det var förr ett bra biblioteksklimat, men att stödet till 
biblioteken försvann 1982, då biblioteket, enligt personen, inte fick några pengar tilldelade till 
bibliotekets samlingar, medieinköp och utbildning av bibliotekets personal. Samtidigt drog 
myndigheterna också in på andra sektorer.262 En annan bibliotekarie sade att TLS system med 
böcker till biblioteket är mycket dåligt, eftersom det inte ger böcker som biblioteket vill ha, 
eller behöver utan endast ett substitut. Denna person påpekade att om ett enskilt bibliotek får 
böcker från andra givare, ger TLS dem böcker av lägre kvalitet. Detta berodde enligt personen 
på att TLS har dåliga resurser att ge böcker till alla regionbibliotek.263 En annan bibliotekarie 
sade att biblioteket fungerade bättre när det fanns ett direktstöd till dem från TLS och 
jämförde med den försämrade situationen idag då man måste förlita sig på de lokala 
myndigheterna. Denna person menade att problemen handlar om att de lokala myndigheterna 
saknar erfarenhet att driva bibliotek. Informanten sade att man på biblioteket känner sig 
bortglömda av myndigheterna. Personen betonade för oss att de lokala myndigheterna ser 
biblioteket som en börda och en utgift för dem.264 Bibliotekens överlevnad och utveckling 
berodde till stor del på hur aktiva bibliotekarierna var att söka bidrag och inkomster till den 
egna verksamheten, men också på deras förmåga att påverka de lokala politikerna. En 
bibliotekarie berättade för oss att man på biblioteket bestämde möte med den styrande Local 
Consul. 265 Detta för att han skulle bli mer insatt i bibliotekets verksamhet. Personen berättade 
att man på så sätt fick besluta vilka det var som skulle sitta i det lokala biblioteksrådet, det så 
kallade Regional Library Board. Dessa bestämmer över hur bibliotekets resurser skall fördelas 
lokalt. Denna person sade att man i regionen hade ont om pengar, men att det lokala rådet är 
väl insatta i bibliotekets verksamhet. Denna informant anser därför att myndigheterna vill 
stödja biblioteket, men de har mycket begränsade resurser att till exempel betala 
bibliotekspersonalens löner. Personen sade dock att myndigheterna måste stödja dem, 
eftersom biblioteket stöder utbildningen i regionen. 266  
 
Vi talade också med bibliotekarierna om hur servicen påverkades av de försämrade tiderna. 
Detta handlade om att viktig service nedlagts, så som en transportabel biblioteksservice och 
att medlemsavgifterna hade införts. En bibliotekarie berättade allmänt om sina upplevelser 
från förr, för att ge en förståelsen av situationen. Personen sade att TLS var bra förr på grund 
av att organisationen var liten. Förr fick vem som helst bli användare på biblioteken om 
han/hon bara hade en fast adress. Personen upplevde att deras resurser alltid räckte till och om 
man inte hade en biblioteksbok så kunde man köpa in den och man meddelade därefter den 
användare som efterfrågade den. 267  
 
Det sista ämnet som kom upp med våra informanter i samband med diskussioner om 
biblioteksklimatet var hur det påverkade deras förutsättningar som bibliotekarie. En 
bibliotekarie var kritisk till hur TLS nedmonterat det praktikprogram som förr fanns för 
bibliotekarier. Detta skulle de gå innan de började sin bibliotekarieutbildning. TLS avslutade 
detta system 1996 och detta har enligt bibliotekarien påverkat tillsättning av personal, 
eftersom det finns få tränade och erfarna bibliotekarier nu. Denna person sade att detta inte 
handlade om pengar, utan en del handlar om engagemang. Praktik av personal, exempelvis 
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kräver inga utgifter enlig denna informant. Anledningen till att praktikprogrammet uppstod 
var enligt vår informant att TLS insåg att bibliotekarieyrket inte var så populärt på 
arbetsmarkanden. Nu när detta borttagits undrade personen vem som skall kunna ta över efter 
de gamla erfarna bibliotekarierna.268 
 
Vi riktade i våra intervjuer vårt intresse på bibliotekariernas förmåga att uppdatera och utbyta 
information med varandra och fortbilda sig. Detta kom vi att särskilt fundera över med tanke 
på att det har blivit mycket svårare att vara regionbibliotekarie på grund av den ekonomiska 
situationen som råder. Vi frågade alla om de hade fått lära sig hur man sökte bidrag när de 
utbildade sig till bibliotekarier. Endast en regionbibliotekarie svarade att de i sin utbildning 
gjort detta.269 Detta var den bibliotekarie som utbildat sig senast i Bagamoyo, och personen 
berättade för oss att de hade betonat att det är viktigt att som bibliotekarie agera för att få 
pengar.270 Genom TLS anordnades också seminarier och konferenser för 
regionbibliotekarierna, så att de skall kunna utveckla sin verksamhet och kompetens. Vid en 
sådan konferens, berättade två informanter, hade man fördjupat sig i hur man söker bidrag 
från donatorer till sin verksamhet.271 En bibliotekarie sade att personen var på en konferens 
som hette Library in Society, som tog upp dessa frågor. Detta var en workshop i Morogoro 
2001 och den hölls av Mr Erik, sade personen, en brittisk man från Book Aid International. 272 
En annan bibliotekarie menade att information om biblioteksfrågor får man på seminarier, där 
man talar och utbyter erfarenheter. TLS som organisation har ett möte varje år. Till detta möte 
måste alla bibliotekarierna på regionbiblioteken skriva om sina erfarenheter ifrån den egna 
regionen och den egna verksamheten. Förra året, sade personen, handlade mötet om ämnet 
datorer och Internetservice. Avslutningsvis sade informanten att resultatet av seminariet 
rapporteras till medlemmarna i en rapport från TLS.273  
 
 
 
5.10.5 TLA:s roll för bibliotekarierna 
 
Alla regionbibliotekarierna vi intervjuat var också medlemmar i TLA (Tanzania Library 
Association) och de verkar varade vara nö jda med organisationens arbete, eftersom den blivit 
mer aktiv än tidigare. En bibliotekarie sade att TLA:s konferenser är mycket bra och att 
många deltar.274 En bibliotekarie berättade att TLA som organisation blivit mycket bra under 
dess ordförande Mcharazo, eftersom han är aktiv. Innan han kom, menade personen att 
organisationen höll på att dö ut. Informanten sade dock att det finns kostnadsproblem inom 
TLA, eftersom regionbibliotekarierna inte får stöd att deltaga på konferenserna. TLA, sade 
personen, har uppmanat dem och sagt att man som bibliotekarie inte kan sitta och vänta på 
pengar från myndigheterna. 275 En annan bibliotekarie berättade också om seminarierna att de 
vet vad som händer på dem, men att det är svårt att finansiera deltagandet. Personen menade 
att de får fakta, och kan ta del av deras information och på så sätt påverka med egna åsikter. 
Bibliotekarien berättade vidare att det är dyrt att åka till Zanzibar där nästa konferens skall 
hållas, men påpekade vidare att konferenserna hålls på olika ställen och att de bland annat 
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varit i regionbibliotekets stad.276 En bibliotekarie berättade om samma problem att man endast 
kan delta på seminarier om det finns någon som kan skjuta till pengar, till exempel från de 
lokala myndigheterna.277 Flera av bibliotekarierna påpekade att Mcharazo och TLA gör ett bra 
jobb för dem, genom att anordna kurser och seminarier. En bibliotekarie berättade i detta 
sammanhang att TLA undervisat personen om Internet i staden Tanga 2003.278 
 
 
 
5.10.6 Sammanfattning av temat biblioteksklimatet  
 
Nedskärningarna i samhället har påverkat biblioteken direkt, men trots detta så har 
biblioteksverksamheten blivit mer känd för allmänheten enligt en informant. Alla 
bibliotekarierna talade om hur biblioteksorganisationen förändrats under de senaste 
decennierna. De menade att TLS hade problem på grund av att landets regioner har blivit fler 
och befolkningen ökat markant. Därför har TLS organisation, som inte förändrats nämnvärt 
sedan 1960-talet, inte haft resurser att möta de behov som finns. På grund av detta har 
biblioteken fått mindre anslag och neddragna resurser. Biblioteken hade till exempel inte råd 
att köpa in alla dagstidningar de ville eller kunde sedan tidigare. TLS fördelningsförfarande 
upprörde bibliotekarier eftersom de inte fick reda på hur mycket anslag de blev tilldelade från 
år till år. Detta bidrog till att de ej kunde planera sin verksamhet. En informant önskade en 
bättre kommunikation mellan personens bibliotek och TLS.  
 
De lokala myndigheterna skulle börja stödja biblioteken under 1980-talet, ett ansvar som TLS 
tidigare haft. Detta var informanterna missnöjda med eftersom de inte skötte sitt ansvar, 
därför önskade de en tydligare lagstiftning om ansvarsfrågan. En informant sade att han 
upplevde att han hade två herrar, TLS och den lokala myndigheten, och att detta var 
besvärligt. Informanterna sade att det rådde olika förhållanden i olika regioner angående 
biblioteksstöd från de lokala myndigheterna. Detta handlade om hur rika och insatta de 
myndigheterna var när det gällde bib liotekens verksamheter. Informanterna påpekade att 
myndigheterna inte hade resurser att klara sitt uppdrag idag. 
 
De ekonomiska kriserna har negativa följder för servicen, särskilt när det handlade om 
medieinköp. Book Aid International såg flera bibliotekarier endast som ett substitut för att 
lösa bokbristen till följd av minimal mediebudget. En bibliotekarie kände sig bortglömd av 
TLS. Detta handlade om att det vilade ett stort ansvar på informanterna att själva finna bidrag 
för att får biblioteken att överleva. En bibliotekarie berättade också att TLS hade dragit ner 
sitt praktikprogram för blivande bibliotekarier, vilket fick till följd att man på sikt inte hade 
tillgång till kunnig personal.  
 
Samtliga av informanterna påpekade att TLA har en positiv roll för bibliotekarierna. De 
uppmanade biblioteken att aktivt söka pengar och organisationen vill utveckla bibliotekariers 
profession. Informanterna betonade att TLA hade hjälpt dem att utveckla sin egen profession 
genom viktiga kurser. Detta var enligt bibliotekarierna en positiv förändring som skett under 
de senaste åren i samband med att TLA stärkts som organisation.           
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5.11 Visioner som tema 
 
Under temat visioner vill vi lyfta fram vad våra informanter hade för förhoppningar om sin 
verksamhet i regionen. En övergripande vision som alla bibliotekarierna strävade efter var att 
förverkliga och att utveckla distriktbiblioteken. Detta mål härstammade från TLS, som enligt 
en bibliotekarie år 2002 beslutade att man skulle möta människors behov ute i distrikten. 
Därför lät bibliotekarien bygga distriktbibliotek och göra utställningar för att mobilisera 
folket.279 Tanken med distriktsbiblioteket var enligt denna informant att det skulle finnas 
samma material där som det finns på regionbiblioteket. Man syftade till att utveckla 
människors läsförmåga på distriktsnivå genom att människor i högre utsträckning fick tillgång 
till bibliotekets stöd. Regionbiblioteket, sade denna person, har ett utbytessystem med 
distrikten och biblioteken är mycket små och regionbiblioteket sörjde för distriktspersonalens 
löner.280 En annan bibliotekarie sade att man kan kalla de offentliga biblioteken i distrikten för 
Community bibliotek.281  
 
En informant sade att personens vision är att myndigheterna ska förstå att det är viktigt att nå 
ut till alla grupper i samhället, så som studenter i de lantliga områdena. Dessa har, enligt 
denna bibliotekarie, långt till bibliotekets service. Idag finns det, enligt personen, en stor 
skillnad mellan biblioteksservicen mellan stad och landsbygd. I städerna finns idag resurserna, 
medan landsbygden är dåligt uppdaterade och har bristfälligt material. 282  En annan 
bibliotekarie önskade att biblioteket genom att starta en transportabel service igen kunnde nå 
fler grupper, så som handikappade, gamla och kvinnorna med information. 283 
 
 
 
5.11.1 Bidrag och finansiering 
 
Alla våra informanter önskade även att biblioteket skulle förbättra sin service genom större 
resurser och bidrag, vilket också lyfts fram ovan. En bibliotekarie sade att genom att ta 
medlemsavgift av sina användare kunde biblioteket förbättra sina mediainköp till 
användarna.284 Medlemsavgifterna var dock problematiska för en del bibliotekarier, eftersom 
det påverkat vilka användare som kommer till biblioteket. Nu är det främst de som har råd, 
menade en informant, eller de som är i stort behov av att komma till biblioteket.285 

Extrafinansiering och bidrag innebar att man kunde hålla lokalerna i bra skick, och kunde 
göra fler medieinköp och på grund av detta var det flera bibliotekarier som sade att deras 
högsta strävan var att finna pengar och bidragsgivare. Två bibliotekarier sökte pengar till 
lokalunderhåll och ombyggnationer av biblioteket. Detta handlade enligt informanterna om 
akuta åtgärder.286 
 
Den största önskan från bibliotekarierna när det gällde servicen var trots allt att biblioteket 
skall kunna tillfredsställa användarnas behov i högre grad. En bibliotekarie sade att personen 
hade en vision om att biblioteket skulle fungera som ett riktigt informationscentrum.287 
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Informanten sade detta i samband med en diskussion om att skaffa Internet till verksamheten. 
Flera bibliotekarier påpekade att det var allvarligt att människor inte kunde få tillgång till 
Internet på biblioteken, utan i stället gick till Internetcaféer som fanns i alla regionstäder vi 
besökte. Genom dessa förhållanden, sade flera informanter, hade man förlorade användare, 
eftersom biblioteket inte kunde följa med teknikutvecklingen. En annan bibliotekarie 
hoppades på att biblioteket skulle kunna utöka sin service genom att också kunna låna ut film 
och musik.288  
 
Ytterligare en övergripande förhoppning som bibliotekarierna hade var att öka människors 
läsande, något man försökt med genom olika lässtimulerande åtgärder så som Book Week- 
projektet. En bibliotekarie sade att människorna som personen talat med ville ha böcker som 
de kunde identifiera sig i och som handlade om något som man var bekanta med. Barnen, 
sade personen, vill inte läsa om eskimåer utan om massajer och de har inte kunskap om vad 
snö är. Detta med anledning av att det finns få böcker på biblioteket för barn och vuxna som 
handlar om de afrikanska förhållandena.289 Hade det funnits det hade nog människor velat 
läsa mer, ansåg vår informant. 
 
 
 
5.11.2 Sammanfattning av temat visioner        
 
Samtliga informanter såg som sin uppgift att utveckla distriktsbiblioteksservicen. Visionerna 
handlade om att nå ut till landsbygdens folk med material till olika grupper som man ej kunde 
nå i dagsläget. En bibliotekarie hade önskan att starta en transportabel service till människor i 
distrikten, andra talade om att starta projekt att nå studenter i regionens olika delar. 
 
Informanterna önskade bättre finansiell grund så att de kunde förbättra sin service. Samtliga 
informanter sade att medlemsavgifterna bidrog till att finansiera fler och bättre service, men 
att de samtidigt missade besökare på grund av avgiften. De önskade också att tillfredsställa 
användarnas behov i större utsträckning. På så sätt kunde biblioteken fungera som ett viktigt 
informationscentrum, enligt en bibliotekarie. Idag bekräftade flera bibliotekarier att man såg 
sig utkonkurrerade av Internetcafé; dessa förhållanden ansåg samtliga att man måste förändra. 
 
En vision var att man ville utöka bibliotekets utbud till att innefatta film och musik. En annan 
önskan var att öka människors läsande. I detta sammanhang talades det om att skaffa böcker 
som innehöll ämnen som människor kunde relatera till och inspireras av.   
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6 Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras och analyseras våra undersökningsresultat. Detta görs i två delar, en 
där vi presenterar vår intervjuundersöknings resultat och senare en annan där vi presenterar 
våran analys under rubriken: analys av bibliotekariernas syn på bibliotekens roll i samhället. 
Efter dessa två delar presenteras uppsatsens slutsats.   
 
 
 
6.1 Regionbibliotekariernas arbetssituation 
 
Vi vill här ge en sammantagen bild av hur bibliotekarierna beskriver sin arbetssituation, 
genom att lyfta fram hur vi uppfattar den. Vi kommer att indela vår resultatdel i sex olika 
stycken som sammanfattar olika ämnen som informanterna uppehöll sig vid när de beskrev 
sin yrkessituation. Dessa handlar om synen på det offentliga uppdraget, projekt inom 
verksamheten, synen på deras egen roll, tankar kring den finansiella situationen, synen på 
användarservicen och bibliotekets medieutbud och slutligen deras tankar kring datorer och 
Internet.  
 
 
 
6.1.1 Regionbibliotekariernas syn på det offentliga uppdraget 
 
Hos samtliga av våra informanter fanns en medvetenhet om bibliotekets offentliga uppdrag. 
Detta gjorde att de hade höga krav på sig att kunna möta samhällets behov av 
biblioteksservice. Ambitionerna var att göra människor medvetna om bibliotekets service 
vilket var ett viktigt arbete, eftersom bibliotek och bibliotekarieyrket uppfattades som okänt 
bland Tanzanias folk. De i samhället som var mest upplysta om biblioteket var människor i 
utbildning, men också de som genomgått en utbildning. När det gäller användarnas 
uppfattning om bibliotek var informanterna tillfredsställda på grund av att bibliotekets 
användare sade sig vara nöjda med den service de fick. De som särskilt uppskattade servicen 
var elever och studenter. 
 
Vi uppfattade att bibliotekarierna var måna om att förmedla kunskap om bibliotekets 
målsättningar som handlade om att man strävade att nå ut till alla människor i samhället med 
service. Man betonade att alla människor skulle känna sig välkomna på biblioteket, eftersom 
verksamheten vilade på demokratiska grunder. Därför ville samtliga bibliotekarier sträva efter 
att möta alla användares behov. Samtliga arbetade också för att människor skulle förknippa 
bibliotekets verksamhet med information och kunskap. Arbetet för att nå ut till människor 
handlade om att marknadsföra verksamheten till olika användargrupper.  
 
Detta arbete innefattade också att nå människor som strävade efter kunskap och utbildning 
genom att anordna olika projekt och arrangemang. På så sätt eftersträvade man att biblioteket 
skulle vara ett centrum för utbildning i samhället. Man riktade sig i sin verksamhet både till 
den formella och informella utbildningen. När det gäller den formella utbildningen handlade 
det om att samarbeta med myndigheter och institutioner för att nå elever, studenter och lärare. 
Man hade bland annat startat skolbiblioteksprojekt för att förbättra undervisningsmateriale t i 
skolorna. För att delta i den informella utbildningen i regionen skapade man olika typer av 
arrangemang för att möta människors informationsbehov om till exempel sjukdomen HIV och 
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AIDS. Det hände också att man var med och arrangerade projekt för att sprida information om 
mänskliga rättigheter till olika samhällsgrupper.  
 
 
 
6.1.2 Projekt som informanterna lyfte fram 
 
Av tre projekt som biblioteken drev var det ett som handlade om att nå ut till samhällets barn 
för att de skulle få kontakt med bibliotek och böcker. Detta gjorde man genom att arrangera 
barnverksamhet på lördagarna i biblioteket, med sång, sagostunder och videofilmsvisningar. 
Detta var även ett sätt för personalen att ge barn kunskap om bibliotekets barnböcker och 
skolmaterial, vilket de också kunde ha glädje av när de blev äldre. Det fanns även exempel 
från ett bibliotek där man skapat en verksamhet för hemlösa barn, för att dessa gratis skulle få 
komma till biblioteket. 
 
Det andra arbetet handlade om att man startat olika typer av läskampanjer för att vara med i 
samhällets arbete för att öka befolkningens kontakt med böcker och läsning, detta för att bland 
annat bekämpa analfabetismen. Ett projekt som syftade till detta och som informanterna 
deltog i var Book-Week festivalen, vilken var initierad av organisationen Bamvita. I dessa 
sammanhang gjorde man reklam för bibliotekets skönlitteratur och läsning. 
Skönlitteraturutbudet på biblioteket var förhållandevis rikt om man jämför med de bokhandlar 
vi stötte på i regionerna. Bibliotekets deltagande i lässtimulerande arbete sågs av 
bibliotekarierna som något positivt, eftersom människor på senare tid i högre grad än tidigare 
ökat sin läsförmåga och utbildningsnivå.  
 
Det tredje och sista arbetet för att nå ut till regionen med service var utvidgningen av 
bibliotekets service till att omfatta distrikten. Detta ansåg bibliotekarierna som viktigt, 
eftersom människor i de avlägset belägna distrikten behövde tillgång till information, kunskap 
och skolmaterial. Projektet handlade om att bryta landsbygdens isolering, som bland annat 
berodde på en outvecklad infrastruktur. Distriktsbiblioteksverksamheten handlade om att man 
antingen startade läsrum, skolmaterials- och informationscentra, eller försökte erbjuda 
liknande service som regionbiblioteken hade, fast i mindre skala. Distriktsbiblioteksprojektet 
var initierat av TLS under år 2002. På biblioteken vi besökte var man olika långt komna, men 
flera talade om att man startat distriktbibliotekscentra. Även tidigare hade man i vissa 
regioner försökt upprätthå lla en transportabel biblioteksservice till människor ute i distrikten, 
men man hade lagt ner denna på grund av resursbrist. Detta tyckte bibliotekarierna var tråkigt, 
eftersom de sade att verksamheten varit fungerande och uppskattad.    
 
 
 
6.1.3 Regionbibliotekariernas syn på sin roll i verksamheten 
 
När bibliotekarierna talade om sin arbetssituation i den egna verksamheten sade de att de hade 
ett chefsansvar för den. Detta handlade om att man skulle se till att allt gick runt ekonomiskt 
och att man nådde ut till människor med marknadsföringen, samt organiserade sin personal så 
att den fungerade som ett arbetslag. Tankar som mötte oss hos informanterna var att det som 
sågs som viktigt var att ha en kontakt med sina kollegor inom den egna organisationen, 
eftersom man behövde utbyta idéer och erfarenheter. Ett arbete som de uppskattade i detta 
sammanhang var TLA:s, eftersom organisationen hade seminarier, kurser och utskick. TLA 
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hade på så sätt stärkt dem i deras roll och profession under senare tid då organisationen blivit 
mer aktiv.  
 
Svårigheter som omtalades i samband med bibliotekarieyrkets utveckling var att man sett hur 
det inte längre fanns resurser för att hålla möten tillsammans med de anställda för att kunna 
planera verksamheten. I framtiden såg man också hur nedläggningen av 
bibliotekarieutbildningens praktikprogram kunde få till följd att nyutbildad personal inte 
skulle ha samma kompetens som tidigare. Dessa förhållanden skapade en oro hos 
informanterna.  
 
 
 
6.1.4 Berättelser om bibliotekens finansiella situation 
 
När det handlade om de ekonomiska förhållandena på biblioteken sade informanterna att de 
kände sig osäkra på hur förhållandena skulle bli i framtiden. När det till exempel gällde 
medlemsavgifterna så hade dessa skapat en viss möjlighet för viktiga medieinköp till 
användarna och på så sätt förbättrat servicen till olika grupper. Därför sågs denna avgifts som 
nödvändig med tanke på dagens finansiella situation, men det fanns trots allt ett missnöje med 
den, eftersom den utestängde människor från besöka biblioteken. Det man gjorde för att 
kompensera medlemsavgifterna var att försöka skapa en prisvärd service till olika typer av 
grupper och försöka locka dem till verksamheten. Detta kunde handla om att köpa in 
dagstidningar och swahililitteratur med mera.  
 
Bibliotek som skaffat sig olika extrainkomster ansågs som privilegierade, eftersom de kunde 
förbättra och trygga verksamhetens överlevnad. En annan typ av trygghet som fanns på några 
av de biblioteken vi besökte var att de var belägna i en region med större offentliga resurser. 
Där fanns det möjlighet att kunna stödja offentlig verksamhet så som bibliotek. I realiteten 
präglades därför bibliotekariernas situation av de regionala offentliga finanserna. Det 
betonades också att det var viktigt att man som bibliotekarie fick gehör för sina 
biblioteksfrågor hos de lokala styrande för att få de medel som behövdes. Det största problem 
de upplevde med finansieringsmöjligheterna handlade om att det fanns en dålig 
kommunikation med TLS. Detta gjorde att man inte kunde planera och skapa en 
framförhållning i sin verksamhet. Problemen handlade om bristande kommunikation och 
insyn i TLS organisation. Ytterst innebar också de ekonomiska bekymmerna om att det 
behövde utkrävas ett ökat ansvar från de lokala myndigheterna. Bibliotekarierna ville ha en 
lag som skulle tvingade myndigheterna att bistå biblioteket med de utgifter som de idag enligt 
lagens formulering ”borde” göra. I praktiken ledde lagen till att man inte tog sitt ansvar. 
Frågan rörde framförallt de lokala myndigheternas ansvar att sköta bibliotekets 
lokalunderhåll. Följden blev att bibliotekarierna tvingades söka egna bidragsgivare för 
underhåll och lyckades man inte med detta började lokalerna att bli otjänliga.  
 
Ytterligare hård press på biblioteket lokaler var landets befolkningsexplosion som skett de 
senaste decennierna. Detta har gjort att biblioteket har svårt att ordna utrymmen till sina 
användare, särskilt på ställen där det var stor inflyttning till regionen. Därför behövde 
biblioteken större utrymmen Men även TLS hade fått problem till följd av landets 
befolkningsexplosion. Dessa handlade om att man inte har förändrat den offentliga 
biblioteksorganisationen, trots att befolkning ökat och flera regioner tillkommit. Därför fanns 
det i dagsläget inte resurser som tidigare att möta landets befolkning med biblioteksservice.  
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6.1.5 Informanternas syn på bibliotekets användarservice och medieutbud 
 
Bibliotekarierna berättade att biblioteken försökte att se till användarnas behov så gott man 
kunde trots de begränsade resurser man hade. Detta handlade om att anpassa bibliotekets 
medier på ett sådant sätt att användarna lättare kan orientera sig bland dem. Vidare ordnade 
man också utrymmen och medier efter sina olika användargrupper. Främst innebar detta om 
att man skapade studieplatser till studenter och elever, vilket gav dem plats att sitta ner och få 
studiero. Man ordande också resurser till att förse skolelever med material så att de 
exempelvis kunde få tillgång till skolans läroböcker. På sätt kunde de ägna sig åt självstudier 
för att hänga med i undervisningen och klara proven och examenstest. Bibliotekarierna 
omtalade att det saknades material i samhället för elevers och studenters utbildning. Därför 
var man delaktig i arrangerandet av skolbiblioteksprojekt. Ett annat problem som nämndes var 
servicen till landets Open University- studenter, det vill säga de som deltog i 
distansutbildningsprojekten. Till denna grupp fanns det en uppsättning material och man 
anordnade också examinationer på biblioteken. Det levererades ibland dock inga böcker till 
denna grupp och därför var denna service inte helt tillfredsställande, enligt informanterna.  
 
Bibliotekarierna prioriterade majoritetsanvändarnas behov. Detta handlade om att tillgodose 
bibliotekets största användargrupp, det vill säga elever och studenter. Bibliotekarierna 
betonade att det var viktigt, eftersom dessa användare var beroende av dem. 
 
Det hände också att man på biblioteken inte kunde tillfredsställa speciella användarbehov som 
man hade velat. Detta kunde till exempel handla om att köpa in böcker på språket gujarati, 
vilket regionens indier efterfrågade. Sådant hade man på biblioteken inga resurser till. I övrigt 
gick det inte heller att anpassa bibliotekets medier efter det som efterfrågades av användarna 
på grund av systemet av medier till biblioteket, detta gör att man sällan kan välja vilket utbud 
man får. Till exempel fanns det på biblioteken ett överflöd av böcker som man inte behövde. 
Därför hade man startat olika arrangemang för dessa böcker skulle komma till nytta någon 
annanstans i samhället. Detta handlade om att skänka bort dem till människor på 
bokfestivalen eller att ge dem till institutioner som startade bibliotek. På biblioteket fanns det 
också mycket eftertraktade böcker som biblioteket var tvungna att skydda, eftersom de var 
oersättliga. Detta tyckte informanterna var problematiskt, därför att det hindrade användarna 
att upptäcka dem. Exempel på sådana böcker kunde vara uppslagsverk och lexikon och men 
också andra dyrbara böcker.  
 
Andra böcker som människor framförallt behövde hade man inte heller någon möjlighet att 
köpa in, så som böcker på swahili. Sådana skulle vara viktiga för biblioteket, eftersom många 
människor i Tanzania inte behärskar engelska. Informanterna tyckte att det var problematiskt 
för bibliotekets service att majoriteten av litteraturen i biblioteket var på engelska. Detta 
berodde på att de flesta böckerna kom från Book Aid International donationer. Detta system 
gav dem bristande möjlighet att få det material biblioteket behövde. Utan systemet skulle 
dock hyllorna gapa tomma, enligt informanterna. Men de sade att systemet måste ses som ett 
nödvändigt ont.  
 
Samtliga bibliotekarier tyckte också att man borde utveckla ett fungerande fjärrlånesystem, 
eftersom de saknade möjligheten att kunna erbjuda denna service idag. Om den funnits skulle 
det offentliga bibliotekssystemets böcker bättre komma till nytta, på grund av att biblioteken 
hade olika behov av böcker. I dagsläget hade bibliotekarierna inte de andra bibliotekens 
katalog. Därför var det svårt att överblicka vilka resurser som fanns att utnyttja inom det 
offentliga bibliotekssystemet. 
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6.1.6 Regionbibliotekariernas syn på datorer och Internet 
 
Ett förhållande som definitivt var svårt för det offentliga bibliotekssystemet var också att man 
inte kunde erbjuda Internetservice på de offentliga biblioteken i Tanzania. Detta handlade om 
att man inte hade haft resurser att följa med i samhällets datorisering och teknikutveckling. 
Trots detta fann vi bibliotek som hade både Internet och datorer med hjälp av donatorer, men 
alla hade inte ett tillfredsställande system. Alla informanterna var dock överens om att 
Internet var ett självklart informationsverktyg för den offentliga biblioteksservicen och de var 
därför missnöjda med att de inte kunde erbjuda sina användare denna service. Samtliga 
bibliotekarier såg stora möjligheter med Internet, eftersom det var ett arbetsverktyg för deras 
profession. Därför var informanterna måna om att följa med i informationsutvecklingen 
genom kurser och självstudier. Internet såg de som ett verktyg för att kommunicera med sina 
kollegor och organisera sig, men också för att skaffa kunskap genom att deltaga i olika 
nätverk.  
 
De hinder som fanns för biblioteks anskaffande av datorer och Internet handlade om att det 
inte fanns tillräckligt med resurser eller bidragsgivare. Det som var dyrt var att bekosta 
Internetuppkopplingen till ett bibliotek, men vissa bibliotek var dock lyckligt lottade som 
hade fått det installerat utan att de behövde betala någon avgift. I deras fall kunde då 
problemet handla om att man inte hade råd att anskaffa ett fungerande datorsystem för att 
utnyttja uppkopplingen. Ytterligare ett problem man såg med Internet och datorer var att det 
krävde mycket tid för att sätta sig in i och det ansågs också resurskrävande att arbeta med 
informationsteknologi på bibliotek. Det var därför inte enkelt att finna utrymme till detta 
arbete vid sidan av all annan verksamhet man bedrev. 
 
Vi har nu presenterat olika aspekter av regionbibliotekariernas arbetssituation. Vi hoppas 
därigenom ha förmedlat en bild av hur de arbetar med sitt serviceuppdrag, men också hur de 
går till väga för att driva verksamheten utifrån sina förutsättningar. 
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6.2  Bibliotekariernas syn på bibliotekens roll i samhället 
 
Vårt induktiva arbetssätt har inneburit att vi så förbehållslöst som möjligt försökt närma oss 
våra informanter och ämnet vi studerat, för att på detta sätt finna mönster och teman som 
beskriver bibliotekens roll i det tanzaniska samhället. Härpå följer vår analys av ämnet vi 
studerat.      
 
Genom våra intervjuer har vi förstått att bibliotekens samhällsroll i första hand handlar om att 
verka för människor i utbildning. Detta genom att biblioteken möter skolelevers och 
studenters behov av material och studiemiljö. Informanterna menade att man såg till dessa 
grupper, eftersom det fanns brist på skolmaterial och studentlitteratur i samhället. Servicen till 
dem var ett medvetet val, eftersom behovet var omfattande. Bibliotekarierna sade att de fick 
gehör för servicen de gav; utan denna service skulle elever och studenter ha svårigheter att 
klara sig. För att tillmötesgå elever och skolor ytterligare drev informanterna också 
uppsökande skolbiblioteksprojekt i syfte att bistå med undervisningsmaterial och skolböcker. 
Bibliotekarierna betonade vikten av nå elever och studenter i de mer otillgängliga delarna av 
regionens landsbygd genom att initiera och stödja distriktsbiblioteksuppbyggnaden. De olika 
regionbiblioteken var i detta avseende olika långt komna i sin utveckling, men det fanns en 
potential att förbättra regionens biblioteksservice på distriktsnivå.       
 
Malmgren och Olden beskriver bibliotekens samhällsroll och bland annat hur de bidrar till 
utbildningen i Afrika och Tanzania. Malmgren betonar i sin användarundersökning på 
Arushas bibliotek i Norra Tanzania att skönlitteraturen fått en undanskymd roll, till förmån 
för utbildningsmaterialet. Detta har flera förklaringar; dels handlade det om bristen på böcker 
och inhemsk skönlitteratur, men också de prioriteringar som gjorts, vilket vi också omtalat 
tidigare, att särskilt tillmötesgå användares behov av facklitteratur och utbildningsmaterial. 
Att man prioriterade utbildning beror på att man från bibliotekens sida såg utbildningen som 
en av landets viktigaste hörnstenar för att kunna bryta fattigdomen och utveckla samhället, 
vilket även Malmgren konstaterar. Detta synsätt förmedlade samtliga av våra informanter till 
oss.  
 
Även Olden betonar i sin analys av de offentliga bibliotekens roll i Afrika att de främst verkat 
som en utbildningsinstitution. Detta beror på att det offentliga bibliotekssystemet har haft 
svårigheter att fylla den funktion, som man ursprungligen hade tänkt sig i det afrikanska 
samhället. Modellen är nämligen sprungen ur ett västerländskt tänkande. Det har särskilt 
funnits problem med verksamheter som haft ambitioner att sprida kultur och litteratur. Detta 
berättade också våra informanter, som omtalade att den importerade skönlitteraturen var något 
som få användare tog till sig. Anledningen till att de breda folklagren inte tillgodogjorde sig 
skönlitteratur var framförallt att det inte fanns någon läskultur att relatera till. De problem som 
Olden betonar att det offentliga bibliotekssystemet haft på denna punkt var bekant för våra 
informanter och de uppehöll sig särskilt vid att förklara den egna kulturens förhållande till det 
skrivna ordet. Våra informanter betonade även att arbetet som bibliotekarie handlade om att 
förmedla bibliotekets service och verksamhet till befolkningen, därför att många människor 
som var i behov av information behövde bli påminda om att verksamheten fanns. 
Bibliotekarierna sade att de också analyserade hur de skulle tillmötesgå användarnas behov 
för att nå ut till dem man kunde bistå. Genom våra informanter förstod vi att under de 
decennier som biblioteken verkat har man befunnit sig i en slags etableringsfas. Man hade 
under denna tid framförallt lagt sina resurser på att tillhandahålla böcker till de grupper som 
var i mest akut behov av böcker, nämligen elever och studenter. 
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Malmgren betonar att denna prioritering lett till att andra användargrupper hindrats att 
upptäcka bibliotekets service, eftersom bland annat de vuxna användarna i hennes studie känt 
sig åsidosatta i förhållande till användargrupperna som har anknytning till någon form av 
utbildning. Hon efterfrågade också att biblioteket skulle rikta sig till andra grupper av 
användare, till exempel genom att skapa utrymmen för dem. Malmgren ansåg även att man 
skulle kunna bekräfta den tanzaniska kulturen i större utsträckning. Detta genom att 
tillexempel tillhandahålla audiovisuella media med traditionella muntliga berättelser på de 
egna språken som fanns representerade i regionen. På så sätt hade hon förhoppningar om att 
biblioteken skulle kunna representera den kultur som ligger människorna nära. Vi instämmer 
med Malmgrens önskan om att biblioteken skulle kunna spela en kulturbärande roll för att 
förstärka landets kulturella identiteter, men detta kräver också att någon tar ett initiativ till att 
bevara och förvalta dessa.   
 
Den bild vi fått av regionbiblioteken är att de spelar en viktig roll för bekämpandet av 
fattigdomen. Arbetet att motverka fattigdom bedrevs på flera olika sätt, enligt våra 
informanter. Detta eftersom man arbetade med att sprida kunskap till samhälles invånare om 
böcker och information. På så sätt utgjorde bibliotekarierna den samhällsexpertis som fanns 
inom området och de verkade för att förmedla denna kunskap.   
 
Informationsbehovet mötte biblioteken med dagstidningar och nyhetsförmedling och om de 
hade möjlighet till det också Internet. Samtliga av våra informanter betonade vikten av att 
tillgodose befolkningens behov av att hålla sig informerade om samhällsutvecklingen. Detta 
gjorde man också genom att bidra till projekt med samhällsinformation som riktade sig till 
särskilda grupper. Projekten som vi tidigare nämnt gällde HIV och AIDS, mänskliga 
rättigheter och demokrati. Sådana arrangemang var enligt informanterna en del av den egna 
yrkeskårens strävan att sprida kunskap och demokrati till människor. Arbetet med att verka 
som en informationscentral var enligt informanterna strängt begränsat på grund av de små 
resurserna till verksamheten, men det fanns en medvetenhet och en ambition att tillmötesgå 
informationsbehovet som fanns bland människor i den egna regionen. Informanternas åsikter 
om en demokratisk informationsservice har många likheter med Sturges och Neills 
synpunkter om hur informationsförmedlingen bör utformas för att bidra till 
samhällsutvecklingen. I detta sammanhang handlar det om att se till vilka behov som 
användarna har av information, alltså vad de efterfrågar och saknar. Våra informanter 
betonade att det i samhället fanns ett stort behov av nyhetsförmedling, Internet och 
samhällsinformation. Detta arbetade man också med att bistå med i den utsträckning man 
kunde. Det fanns också en strävan bland våra informanter att stödja demokratiarbetet i 
samhället, något som också Sturges och Neill betonar är viktigt. Detta handlar, enligt dem om 
att möta de mest basala behoven av läs- och skrivutveckling och utbildning. Detta är viktigt 
enligt dem, eftersom kunskapsnivån i samhället ju har betydelse för utvecklingen av 
demokrati och tillgängligheten till information.   
 
Arbetet att nå ut till samhället med läskampanjer, böcker och kunskap anser vi är den mest 
centrala uppgiften som biblioteken bidrar till i samhället idag. Detta handlar, liksom Sturges 
och Neill betonar, om att kunna verka för att utjämna klyftorna i samhället. Man gör detta 
genom att verka i olika landsdelar så att befolkningsminoriteter, olika samhällen och sociala 
grupper kan nås. I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram betydelsen av 
distriktsbiblioteken och dess utveckling, något som våra informanter särskilt värnade om. 
Samtliga informanterna ville genom detta arbete kunna tillgängliggöra böcker, tillhandahålla 
information och skapa en studiemiljö. 
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Vilken roll spelar fattigdomen i Tanzania för bibliotekens arbete? Vi vill framförallt påpeka 
att fattigdom är ett komplicerat begrepp, så även i detta sammanhang, inte minst när man ser 
till den diskussion och kritik som Malmgren för fram i sin studie kring Maslows 
behovstrappa. I denna modell räknas, som vi tidigare nämnt, upp olika mänskliga behov som 
klassas efter olika väsäntlighetsgrad, där till exempel intellektuell stimulans ses som mindre 
viktig än att tillgodose törst och hunger. Sådana diskussioner är enligt oss ett trubbigt och 
förenklat sett att beskriva till exempel det tanzaniska samhälles behov av bibliotek och 
böcker. Trots att människor arbetar länge på dagarna och att man kämpar för överlevnaden på 
ett mycket påtagligt sätt skickar nämligen stora delar av landets befolkning sina barn till 
skolan för utbildning. Detta tyder på att man trots fattiga förhållanden kan våga satsa på 
utbildning till sina barn och tro på framtiden. Det är här bibliotekets roll blir central, eftersom 
de bistår landets elever och studenter med material som förbättrar deras möjligheter att lyckas. 
Bibliotekens problem i Tanzania handlar om att man lider brist på böcker och medier som 
man behöver för att se till hela befolkningens behov, men man saknar också resurser till 
underhåll och utveckling av verksamheten. Därmed vill vi poängtera att det inte saknas 
kunskap eller initiativförmåga bland bibliotekariekåren. Vi anser att det är viktigt att lyfta 
fram detta, eftersom fattigdomen i Afrika ibland omtalas på ett, enligt oss felaktigt sätt. Vår 
bekantskap med det tanzaniska samhället har fått oss att inse att det finns en stor aktivitet och 
en utvecklingspotential bland människor trots landets budgetnivå, skuldkriser och 
explosionsartade befolkningsökning. Detta gäller även den aktivitet och det arbete som 
gjordes på regionbiblioteken. Bibliotekarierna hade god kunskap om till exempel 
informationsförmedling och användarfrågor trots att bristen på resurser gjorde sig gällande. 
Med de små medel man hade försökte informanterna nå ut till samhället med böcker och 
kunskap. Samhällets behov av till exempel skolböcker på skolorna, förmedling av kunskap 
om barnlitteratur och bibliotek, information och kunskap inom olika fackområden och 
läskampanjer försökte man bemöta. Bibliotekarierna strävade efter att utveckla och förbättra 
servicen till användarna inom andra områden där behov fanns, så som tillhandahållandet av 
datorer, Internet och swahililitteratur.    
 
I sin analys av regionbiblioteket i Arusha betonar också Malmgren vikten av att kunna styra 
och förbättra bibliotekets medieutbud för att nå ut till fler användare med service. I det fall där 
biblioteket själv funnit resurser att köpa in skolböcker och material på swahili, datorer, 
Internet och tillhandahålla böcker för, till exempel distansutbildningen, hade man enligt 
informanterna verkat konkret för att försöka tillfredsställa olika grupper. Då man inte kunde 
styra sin verksamhet och endast tvingades förlita sig på donationerna uppstod problem med 
hur man till exempel skulle kunna tillgängliggöra sina medier till användarna.  
 
Sturges och Neill beskriver de strävanden som finns att använda biblioteken och 
informationsservicen i bekämpandet av fattigdomen i Afrika, genom att utforma en service 
anpassad till de behov som finns i samhället. Denna service bör också vara ekonomiskt 
hållbar. Informanters beskrivning av verksamhetens ekonomiska situation är att den är 
instabil. Detta beror naturligtvis på de osäkra finansieringsmöjligheterna. Det saknas ett 
hållbarhetstänkande, vilket Sturges och Neill menar är viktigt. För att uppnå en i högre grad 
självständig och behovsanpassad biblioteksservice krävs alltså stabilare 
försörjningsmöjligheter, men också en hållbar utvecklingsplan. Sammanfattningsvis har vi 
förstått att de tanzaniska biblioteken gör ett omfattande servicearbete för att nå ut till 
människor med kunskap, medier och information. Detta sker trots små resurser och det påbud 
som idag kräver att man måste ta ut medlemsavgifter till användarna. 
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 6.3 Slutsatser  
 
Vår studie visar att bibliotekariernas arbetssituation var direkt påverkad av de tanzaniska 
samhällsförhållandena, därför lider bibliotekssektorn av resursbrist och maktlöshet att 
upprätthålla en fungerande offentlig biblioteksverksamhet. Trots dessa förhållanden strävade 
informanterna efter att nå ut till alla samhällsmedborgare med service. De kände också väl till 
olika användargrupper som fanns i regionen de verkade i och de visste även vilken typ av 
medier som efterfrågades av dessa.  
 
Bibliotekarierna menade att deras arbetssituation blev lidande av att det inte fanns ett 
fungerande nätverk mellan de olika biblioteksverksamheterna i landet. Man ansåg att ett 
fungerande fjärrlånssytem skulle underlätta och effektivisera arbetet. Ytterligare önskades det 
att de offentliga bibliotekens mediebestånd skulle kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt 
genom en central ordnad och datoriserad katalog. Informanterna ansåg även att deras 
arbetssituation hade förbättras om biblioteken hade tillgång till Internet, Internets främsta 
styrka var enligt dem som varande ett komplement till bibliotekets tryckta information.  
 
De offentliga bibliotekens roll i samhället va r viktig enligt informanterna på grund av att de 
servade människor i utbildning. En utbildad befolkning var för informanterna synonymt med 
ett välmående land. Av den anledningen prioriterade informanterna användargrupperna elever 
och studenter. De var medvetna om att det fanns andra användargrupper som hade behov av 
bibliotekets service, men dessa grupper hade man inte resurser att tillfredsställa i samma 
utsträckning. Detta bidrog bland annat till att informellt läsande inte kunde gynnas på de 
bibliotek som vi besökte. Biblioteken var trots detta involverade i lässtimulerande åtgärder 
och HIV och AIDS-upplysande projekt som initieras av olika organisationer. I bibliotekens 
kärnverksamhet försummades dock de målgrupper som ägnade sig åt nöjesläsning, det vill 
säga swahililäsning, skönlitteraturläsning och informellt läsande i största allmänhet. 
 
Informanterna hävdade att det var olyckligt att biblioteken krävde medlemsavgifter, eftersom 
dessa bidrog till att en större del av befolkningen stängdes utanför biblioteket. 
Bibliotekarierna konstaterade att de som var villiga och motiverade att betala 
medlemsavgiften var de som befann sig i utbildning. Denna målgrupp såg sig också tvungna 
att betala avgiften, eftersom de annars inte skulle få tillgång till en miljö där de kunde sitta 
tyst och studera och få tillgång till studiematerial som var nödvändigt för att klara studierna. 
Elever och studenter var för biblioteket en krävande användargrupp, eftersom de ville ha 
valuta för den betalade medlemsavgiften. De efterfrågade därför studiematerial, studieplatser 
och att bibliotekspersonalen skulle hjälpa dem med deras ibland avancerade frågor. 
Bibliotekarierna ansåg att de hade ett ansvar att tillfredställa denna målgrupp, därför att de 
också betalt medlemsavgiften.  
 
Studien visar att det råder en samstämmighet på de bibliotek som vi besökte i Tanzania när 
det gäller vilka användargrupper som prioriteras. Våra resultat tyder också på att det råder 
liknande förhållanden på de övriga regionbiblioteken i landet, när det gäller 
serviceprioriteringar. Genom våra fem informanter har vi även kunnat få en sammantagen bild 
av hur de ser på sin arbetssituation och den roll biblioteken har i samhället. Våra slutsatser är 
att användarna med anknytning till utbildning har störst behållning av Tanzanias offentliga 
biblioteksverksamhet, men vi såg också hos informanterna en önskan och en medveten 
strävan att nå hela befolkningen med biblioteksservice. Bibliotekarierna ansåg att deras 
verksamhet är betydande för samhällsutvecklingen, eftersom de menade att en fungerande 
informationsverksamhet verkar för att bryta fattigdomen. 
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6.4 Lärdomar av uppsatsprocessen 
 
Vårt huvudsyfte med denna studie har varit att skapa en förståelse för vårt ämne och 
informanternas utsagor. För att förstå bibliotekssituationen anser vi att den induktiva metoden 
fungerat väl, eftersom den inneburit att vi måste stå vårt studieobjekt nära. Särskilt fruktbart 
för vår studie har varit vår relativt sett långa kontakt med varje informant, men också vårt 
urval att studera flera bibliotek. Varje kontakt med de enskilda informanterna har bidragit till 
olika aspekter av ämnet. Men de har också bringat oss en mer sammanhängande bild av 
bibliotekens verksamhet och organisation och gett förståelse kring de likheter och skillnader 
som finns biblioteken i mellan. Vår metod och vårt förhållningssätt till vår undersökning 
ledde också till att vi lyckades få en bra kontakt med våra informanter vid intervjuerna. Detta 
tror vi berodde på att vi lade fokus på att ställa öppna och raka frågor. På så sätt tonades 
faktiskt de kulturella skillnaderna ner mellan oss och dem, eftersom vi inte på ett tidigt 
stadium blandade in våra egna tolkningar av ämnet. Vår förståelse för ämnet växte i stället 
fram efter hand under vår studie och endast ett fåtal gånger behövde vi få någonting förklarat 
av våra informanter. Därför kände vi vid vår sista intervju att vår förståelse av ämnet hade 
fallit på plats och vi såg en naturlig struktur i vårt material och temaindelning.  
 
Vår medvetenhet och vårt förhållningssätt kring kulturella skillnader växte fram, bland annat 
genom vår studie av Edvard Said, som vi omnämnt tidigare. Han betonade de olikheter som 
finns i vem som har tolkningsföreträdet att värdera olika kulturer. Detta redogör han för när 
han beskriver hur man i den västliga kulturen konstruerat en bild av orienten med hjälp av 
exotiska stereotyper. Som vi vet utgör detta ett hinder för att kulturutbyten sker. Denna kritik 
av västerlandets dominerande roll när det gäller värderingar av kulturer har vi haft i åtanke när 
vi i studien förmedlat kunskapen om Afrika och förhållandena som råder på kontinenten, 
särskilt eftersom det finns uppenbara problem med att hamna i klichéer och exotism när man 
beskriver människors olika levnadsförhållanden och den ojämnlikhet som finns i vår värld. 
Detta skapar som vi vet förenklingar, fördomar och de hindrar människors utbyte och 
förståelse av världen. Vi vill till sist lyfta fram tre viktiga aspekter som vi tycker att man bör 
beakta när man studerar regionbiblioteken i Tanzania för att undvika generaliseringar och 
förenklingar.   
 
Genom vår studie av regionbiblioteken i Tanzania har vi förstått att man på biblioteken var 
olika lyckligt lottade när det gäller finansieringsmöjligheter från myndigheter och bistånd. 
Detta gällde även bibliotekspersonalens olika förutsättningar att få gehör och genomslag för 
sin verksamhet i regionen. Det som var lika biblioteken emellan var hur deras organisation 
ifrån den centrala myndigheten TLS var uppbyggd. Hur verksamheterna fungerade i praktiken 
var dock olika och man hade därför olika utvecklingsmöjligheter och problem. På grund av 
dessa förhållanden anser vi att man bör undvika att generalisera för mycket om man vill 
teckna den bild de offentliga biblioteken spelar för landet i stort, eftersom det i varje region 
såg olika ut. 
 
Vi vill också betona att de tanzaniska bibliotekarierna i liten utsträckning kunnat vara med 
och utveckla en egen modell som passar samhället och kulturen. De anpassningarna som man 
gjort på biblioteken för att möta samhällsbehoven har därför skett i efterhand och bit för bit. 
Informanterna betonade även att det skett successivt under de decennier av biblioteksservice 
som varit, till exempel när det gäller samhällsmedborgarnas kunskap om hur man använder ett 
bibliotek. Den senare kunskapen har förmedlats i samhället tack vare kampanjer för läs- och 
skrivutveckling och utbildning. Bibliotekarierna vittnade också om betydelsen av den strävan 
de haft att nå ut med marknadsföring och genomförande av anpassningar för att nå särskilda 



 

 80 

gruppers behov. Genom att introducerandet av de offentliga biblioteken präglats av 
utvecklingsförhållandena i landet, anser vi att man från ett västligt perspektiv inte bör försöka 
jämföra de tanzaniska biblioteken med offentliga biblioteksmodeller i väst, eftersom det 
skulle ge en alltför missvisande bild. 
 
Slutligen menar vi att om man vill förstå bibliotekets roll i samhället bör man fokusera på de 
positiva aspekterna av biblioteken, eftersom biblioteken under sitt decennierlånga arbete 
kommit att bli en unik institution i landet när det gäller kunskapen om hur man gör 
information och böcker tillgängliga. Därför bör man även undvika att lägga fokus på vad som 
saknades i biblioteken om man vill få en djupare förståelse av verksamheten. Bland 
bibliotekarierna fanns en insikt i den egna kulturen och en kunskap om hur man för ut 
verksamheten till olika grupper. Därför fanns det inom biblioteken en medvetenhet kring hur 
man kunde förbättra samhällsvillkoren och bryta den fattigdom som råder till följd av brist på 
adekvat information och böcker. Det är genom detta viktigt att se den potential till utveckling 
som finns och de strävanden som görs i bekämpandet av fattigdomen på regionbiblioteken i 
Tanzania. Vi hoppas att vår studie fört fram bibliotekariernas kunskap och arbete med att 
utforma en viktig service, anpassad till de tanzaniska medborgarna.  
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6.5 Praktiska lärdomar av fältstudien inom ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv 
 
Vår fältstudie inspirerade oss på ett särskilt sätt eftersom vi mötte ett enormt engagemang för 
offentliga bibliotek bland de bibliotekarier vi intervjuade. Våra informanter visade genom sitt 
sätt att diskutera en stor medvetenhet om de offentliga bibliotekens nytta och värde för 
samhället. Drivkraften bakom deras höga medvetande om biblioteksfrågor och 
marknadsföringsförmåga tror vi berodde på att de var tvungna att söka ekonomiska medel för 
sin verksamhets överlevnad och utveckling. Bibliotekarierna berättade för oss att de hade 
medverkat i workshops som behandlade marknadsföring och som förmedlade kunskap om hur 
man ansöker om finansiella medel till sin verksamhet. Dessa anordnades av bland annat 
biblioteksföreningen i Tanzania TLA, och det verkade som om dessa tillfällen bidragit med en 
del av den kunskap som bibliotekarierna hade skaffat sig på området. 
 
Den drivkraft och de initiativ som vi såg i Tanzania tycker vi att man kan applicera inom ett 
större perspektiv inom olika biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang. Till 
exempel om man ser till våra offentliga biblioteks ekonomiska situation, för även de har 
relativt knappa ekonomiska resurser att förlita sig på idag. På de offentliga biblioteken i 
Sverige finns det en förtröstan att de offentliga anslagen skall täcka verksamhetens utgifter, 
det vill säga pengar till basverksamheten och fortsatt utveckling. Men idag finns det många 
exempel på att de offentliga anslagen inte räcker till att utöka, uppdatera och vidareutveckla 
verksamheten som önskat. Därför förekommer det även i Sverige att bibliotek ansöker om 
extra ekonomiska medel från olika håll. Vi menar att det är tydligt att man inom den svenska 
biblioteksvärlden inte har ett särskilt naturligt förhållande till att marknadsföra sig och söka 
extra finansiella medel för sin verksamhet. För även om det finns ambitioner att söka extra 
resurser och bidrag inom bibliotekarievärlden idag, så verkar det ibland saknas kunskap i och 
insikter om hur bibliotek bör argumentera för sin verksamhet, det vill säga marknadsföra sig 
som en viktig och nödvändig institution i samhället. 
 
Genom vår kunskap om de tanzaniska biblioteksförhållandena har vi kommit till insikt i att 
svenska bibliotekarier har mycket att lära av sina tanzaniska kollegor: Man kan till exempel 
inspireras av hur de anordnar workshops för att förmedla hur man skall föra ut sin verksamhet 
till samhället och till människor. Bibliotekssverige har även mycket att lära sig av de 
tanzaniska bibliotekariernas initiativrikedom och engagemang: Till exempel om hur man utan 
några resurser alls, eller små medel initierade och drev lässtimulerande projekt.  
 
Vi ser flera aspekter av de offentliga biblioteken i Tanzania som intressanta att studera vidare, 
till exempel skulle vi gärna vilja få tillfälle att besöka landsbygdsbiblioteken i distrikten. 
Dessa finner vi intressanta, eftersom deras utveckling är viktiga för att biblioteksservicen skall 
kunna nå större delar av befolkningen. Om vi skulle få möjlighet att ytterligare fördjupa oss i 
Tanzanias offentliga biblioteksservice så skulle vi vilja studera biblioteken på ett djupare plan 
och över längre sikt. Vi är också särskilt intresserade av att följa hur bibliotekarierna praktiskt 
går till väga för att möta användarnas behov. 
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7 Sammanfattning 
 
I denna studie riktar vi fokus på hur de tanzaniska bibliotekarierna beskriver sin 
arbetssituation på regionbiblioteken i Tanzania. Syftet med vår undersökning är att lyfta fram 
hur man på dessa offentliga bibliotek resonerar kring arbetet att nå ut med service till 
samhället. Genom en kvalitativ intervjumetod undersökte vi hur våra informanter beskrev sin 
verksamhet och sitt yrke. På så sätt syftar vi till att också få en mer övergripande bild av 
vilken roll biblioteken spelade för samhällsutvecklingen. Vår studie är induktiv och detta 
innebär att vi inte utgår från ett teoretiskt perspektiv på vårt ämne. Syftet är i stället att så 
förbehållslöst som möjligt kunna närma sig ämnet för att hitta mönster och teman. I vårt fall 
ville vi undersöka hur man skall beskriva den bild bibliotekarierna förmedlade till oss om 
bibliotekssituationen på de offentliga biblioteken vi besökte. 
 
Karin Widerbergs och Heléne Thomssons metodologiska beskrivningar om hur man 
genomför en kvalitativ intervjuundersökning vägledde oss i vårt upplägg. Genom två 
betydande böcker fann vi också hur man bör förhålla sig kritiskt till västerlandets syn och 
behandling av främmande kulturer. Dessa var Edvard Saids Orientalism och den kritiska 
granskningen av västerländska mediers syn på Afrika som förs i Africas Media Image. Dessa 
verk spelade en betydelsefull roll för oss i vår inledande process att hitta ett perspektiv och en 
förståelse kring Afrikas situation idag. Detta är viktigt, eftersom det är vanligt med 
stereotyper och snedvridna synsätt i detta sammanhang.  
 
Förberedelserna inför vår fä ltstudie kan indelas i två. Dels i Sverige inför resan då vi läste in 
oss på bibliotekens situation i Tanzania och Afrika. I detta skede letade vi efter 
nyckelpersoner inom biblioteksvärlden som var viktiga att komma i kontakt med. Vi fann Alli 
A. Mcharazo som var Tanzanias Library Associations ordförande. Genom kontakt med 
honom fick vi en inbjudan till att få träffa honom och han gjorde klart för oss att han ville 
vägleda oss. När vi kom till Tanzania fortsatte förberedelserna inför studien i syfte att inhämta 
råd och intryck för hur vi skulle gå till väga. Genom möten med Mcharazo kunde vi 
tillsammans välja ut fem stycken regionbibliotek och chefsbibliotekarier som var villiga att 
ställa upp på en intervju. Biblioteken var belägna i fem av landets regioner Arusha, Moshi, 
Tanga, Morogoro och Iringa. Intervjuerna inriktades till allmänna frågor om informanternas 
arbete, synen på verksamheten och vi hoppades genom detta att vi skulle få tillfälle att 
diskutera landets aktuella biblioteksutveckling och samhällssituation.  
 
Intervjustudien relateras också till relevant forskning om offentliga bibliotek i Tanzania och 
Afrika. Vår koppling till forskningen görs i vår slutdiskussion. Vi presenterar också vår 
informationssökningsprocess och vårt urval av litteratur och om hur Paul Sturges och Richard 
Neills, Anthony Oldens och Pema Malmgrens forskning och studier tillför intressanta 
perspektiv till vår undersökning. I studien ges därefter också en bakgrund till Tanzanias 
kultur, samhälle, historia och biblioteksvärld. Detta för att förmedla kunskap om viktiga 
samhälls- och kulturella förhållanden som sätter vår undersökning i ett nödvändigt 
sammanhang. Tanzania är ett stort land som ligger på Östafrikas kust som är berömt för sin 
självständighetskämpe Julius Nyerere och dennes samhällsprojekt. Landet har sedan sin 
självständighet på 1960-talet utvecklats stabilt säkerhetsmässigt, men stora problem kvarstår 
gällande landets fattigdom, biståndsberoende, ökande befolkning och outvecklade 
infrastruktur. Analfabetismen är också någonting man från myndigheterna för en kamp mot. 
Det är enligt oss även viktigt att förstå det offentliga bibliotekssystemet och biblioteksvärlden 
för att få klarhet i dagens situation. Regionbiblioteken är utvecklade med hjälp av 
biståndsgivares initiativ, detta påbörjades under 1960-talet. Landets första tio år av 
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självständighet innebar en positiv utveckling inom samtliga samhällssektorer, så även för 
biblioteken. Men under 1970-talet började en negativ utveckling att tona upp sig och landet 
hamnade i akut skuld- och regeringskris på 1980-talet. Utvecklingen därefter har handlat om 
att komma på fötter, bryta den negativa kurvan och kunna förbättra människornas 
levnadsförhållanden. Detta sker inom många samhällssektorer och särskilt med hjälp av 
utländskt bistånd. Biblioteken hamnade likt landet i stora kriser och fick försämrade 
ekonomiska villkor att brottas med. För att få en överblick hur biblioteksvärlden ser ut 
presenteras de myndigheter och organisationer som är viktiga för den offentliga 
biblioteksutvecklingens fortlevnad. Vi beskriver här hur arbetet med biblioteken sker och hur 
den offentliga biblioteksorganisationen ser ut.  
 
Vår intervjuundersökning presenteras i form av tio temaindelningar innefattande de 
huvudämnena informanter uppehöll sig vid. Undersökningen var ett samtal kring 
biblioteksmiljön, vilka utrymmen och medier som fanns för användarna och hur personalen 
arbetade. Andra ämnen var synen på bibliotekarieyrket, bibliotekets roll, informanternas 
uppfattning om den region de verkade i, vilka användargrupperna var, den roll biblioteket 
hade för utbildningen, deras syn på mediebeståndet, deras åsikter om Internetutvecklingen i 
samhället och på biblioteken, deras upplevelser av Tanzanias samhällsklimat gällande 
bibliotek och deras visioner och förhoppningar inför framtiden.         
 
I vårt kapitel analys och slutsatser sammanfattar vi först den bild vi har av bibliotekariernas 
arbetssituation, det offentliga uppdraget och en demokratisk informationsförmedling. Vi 
beskriver också de särskilda projekt som våra informanter nämner som riktar sig till olika 
samhällsgrupper. Vi lyfter här fram deras syn på sitt yrke och hur man verkar för att 
organisera sig och komma i kontakt med kollegier och samarbeten. En förklaring av 
bibliotekens finansiella situation ges för att skildra hur informanterna arbetar med 
finansieringar av verksamheten och särskilda projekt, samt deras upplevelser av bistånd. 
Bibliotekariernas arbete med mediebeståndet och tillgängliggörandet av det beskrivs för att 
skildra hur arbetet med serviceutbudet gick till. I detta sammanhang berör vi också deras 
uppfattningar av Internetutvecklingen och synen på informationsservice och demokrati. 
 
Därefter förmedlar vi den syn bibliotekarierna har på regionbibliotekens samhällsroll. Här 
ställer vi, som tidigare nämnt, våra resultat i relation till relevant forskning av ovan nämnda 
författare. Vi anser att biblioteken spelar en avgörande roll för utbildningen i landet, men 
också delar i samhällssträvandena att bekämpa fattigdomen. Dessa resultat understryker också 
forskningen på olika sätt. Vi förklarar även vår syn på hur man måste förstå bibliotekens 
arbete i förhållande till övriga samhället. Här pekar vi på de kulturella och materiella 
förutsättningarna som finns i Tanzania och i stora delar av Afrika när det gäller 
informationsservice och demokrati. Våra resultat kring detta ställer vi i relation till Sturges 
och Neills forskning på området. På detta sätt belyser vi också vår syn på bibliotekens 
utveckling satt i relation till samhällsförhållandena i stort. I vår slutsats presenteras våra 
resultat och svaren på våra frågeställningar. 
 
Slutligen beskriver vi hur vi arbetat med det induktiva förhållningssättet och hur det lett oss 
till en djupare förståelse av informanternas utsagor och vårt ämne. Men vi beskriver också hur 
kunskapen om Tanzania och dess bibliotek bör förmedlas för att ge en rättvisande bild. Detta 
görs i vårt avsnitt: lärdomar av uppsatsprocessen. Vårt induktiva förhållningssätt har syftat till 
att förmedla ett eget synsätt av studiens ämne. Vårt bidrag till forskningen gällande 
regionbiblioteken i Tanzania är tre förhållningssätt eller perspektiv som är viktiga om man 
skall förstå och studera deras situation.  
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Allra sist i vår uppsats formulerar vi i ett stycke våra praktiska lärdomar inom ett biblioteks- 
och informationsvetenskapligt perspektiv. Här berättar vi om den kunskap vi fick av våra 
informanter och hur vi har glädje av den i vår svenska biblioteksverklighet. Detta stycke 
avslutas med några ämnen som vi skulle tycka vara intressant att studera vidare när det gäller 
de offentliga biblioteken i Tanzania.  
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Bilaga: Intervjumall 
 
Development through Education 
1. How does the library support the governmental education programs in the Tanzanian society? 
2. Do you think the library play an important part in the educational development? 
3. How do you support different kind of users in education? 
 
Regional Libraries user groups 
4. What kind of users does the library have? 
5. How do you describe the people who live in this region? 
6. If there weren’t any library fees, what kind of user groups would the library have had? 
7. What do the people in general think of the Regional Library? 
 
Librarians opinion 
8. What is  your opinion of the Regional Libraries role in the society? 
9. What kind of duties has the library staff and you? 
10. Tell us about your work achievements during a day? 
11. What is your vision of the Regional Libraries role in the society? 
 
Our observation 
12. Library staff, users and media and library goals  
13. Libraries schedule and programs  
 
Internet age as an influence and its affects 
14. Are you going to the TLA conference at Zanzibar? 
15. How does the Internet development affect the library? 
16. How do you use the Internet to store information? 
17. Do you have contacts through Internet with different organisations? 
18. Do you think it is important for the libraries users to come in contact with Internet as a source of 
information? –Why/ How? 
 
Library Development 
19. Do you think it is a good working condition in Tanzania Libraries? 
20. Has it been better in the past? 
21. We have heard that every region will have a larger responsibility for their own Regional Library, than 
before? 
22. Is that a good idea? 
 
The library system 
23. What is a library, for you? 
24. What is a librarian, for you? 
25. Who supply the media to the library? 
26. Do you have distance library service, between the Regional Libraries today? 
27. Do you have information about the other libraries catalogue in your Library? 
28. Could you decide what kind of books you want for your library? 
29. Is there a system for how the National library supply books to the Regional Libraries? 
 
 
30. Have you attended any extension courses, or further/continuing Education? 
31. Have you written an application to a NGO? 
 
 
33. Why do you think people read more now than before in general? 
34. Is it same statistics in every part of Tanzania? 
35. The word advertising, what does it mean for this library? 
36. Is the Regional Library important to sustain the democratic development of Tanzania? 
 
 
 




