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Observation pågår! 

Regionbibliotek Stockholm har under flera år använt metoden observation för att bistå länets 

bibliotek med relevant underlag så att de på goda grunder kan besluta om förändringar av 

bibliotekslokal, öppettider eller arbetssätt. När Regionbibliotek Stockholm blir kontaktade av ett 

kommunbibliotek är det ofta en mängd frågor som behöver besvaras. Att avgränsa frågan är svårt 

och det kan vara frestande med ett brett och ambitiöst upplägg som dock kan förlora i stringens. 

Vi säger idag att vi observerar men använder i praktiken flera olika observationsmetoder. Ju mer 

erfarenhet av att observera och ju mer underlag vi fått från observationerna desto mer har vårt 

behov växt av att sammanställa och strukturera de erfarenheter vi har för att komma fram till 

vilken metod som är bäst vid vilket tillfälle. 

 

Observation som metod har också använts i Norge, Danmark men också på flera ställen i Sverige 

som t.ex. Värmland. Regionbibliotek Stockholm har på olika sätt sökt erfarenheter från dessa 

undersökningar. Denna artikel kommer endast att beröra Regionbibliotek Stockholms egna 

studier och är en del av ett planerat större arbete. 

Problemställning 

Vilka frågor kan en observation besvara? 

Kan observationer komma in som en naturlig del i verksamheten och till exempel utgöra ett 

komplement till nyckeltalet Besök per invånare?  

 

 



2 

 

Metod 
 

Artikeln är en genomgång av de observationsstudier Regionbibliotek Stockholm genomfört. 

Fokus ligger på att granska metoderna och hur de kan användas och inte vilken betydelse eller 

effekt metodens resultat haft på de enskilda biblioteken. Fyra olika observationsstudier som 

utförts i Stockholms län under 2009 – 2011 kommer att granskas. Studierna är utförda i fyra olika 

kommuner och kommer här att kallas Studie 1, 2, 3 och 4. 

Begränsning 
 

De observationer vi behandlar gäller studier av biblioteksanvändares besök på fysiska bibliotek. 

Upplägg 
 

Denna artikel är uppdelad så att varje studie beskrivs kronologiskt efter när de utförts. Metoden 

eller upplägget av studien beskrivs först, resultatet presenteras och en kort diskussion följer efter 

respektive studie. Därefter följer ett sammanfattande avsnitt om vilka metoder som svarar på 

vilka frågor och sist en samlande diskussion om hur vi ska analysera, tolka eller värdera resultatet 

men framförallt om hur vi kan utveckla metoderna vidare. 

Observationsstudier 
 

Studie 1 
Studie 1 genomfördes under januari 2009. Syftet med observationen var att få ett underlag som 

kunde användas dels i samband med införande av RFID-teknik och dels vid planeringen av 

kommande ombyggnad av biblioteket. Observerationen skedde under tio timmar vid fem olika 

tillfällen under två veckors tid, 13 januari – 24 januari 2009. Två gånger från öppnande till lunch 

(kl. 10 – 12), ett eftermiddagspass (14 – 16), ett kvällspass (17 – 19) och en lördag (11.15 – 

13.15). 

 

Ett protokoll har använts där man kryssat i kön och uppskattad ålder. Det som observerats är 

alltså vilka (kön och ålder) som kommer när på dagen och därefter ett försök att notera vart de 

styr. Ett protokoll har använts för varje observationspass och har sedan sammanställts till ett. 

Protokollet återfinns som bilaga. 

 

Två gånger på varje observation har dessutom observatörerna gått en runda med en ritning över 

biblioteket för att notera var besökarna befinner sig i biblioteket. Då har varken kön eller ålder 

noterats. 

 

Resultat  

Under observationen noterades 546 besökare, 295 av dem var kvinnor (54 %), 188 män (34 %) 

och 63 barn under 6 år (11 %). Åldern är uppskattad. Vad gäller barn i åldern 0 – 12 år har kön 
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inte noterats. 

 

Tre diagram visas: 

 

1. Det första diagrammet visar fördelningen mellan åldersgrupperna och visar alltså vilka 

åldersgrupper som kommer och visar t.ex. att 50 % av besökarna är 40 år eller äldre.  

2. I det andra diagrammet visas kön i förhållande till besökarna och visar t.ex. att kvinnor 

äldre än 65 år är den största besökargruppen och att pojkar 13 – 15 år är den minsta.  

3. Det tredje diagrammet visar hur åldersgrupperna fördelar sig över dagen och visar t.ex. att 

gruppen 65 år och äldre är störst 10.00 – 12.00 och att åldersgruppen 13 – 24 år är störst 

14.00 – 16.00 och dominerar som besökargrupp under den här tiden. 

 

Resultatet från ögonblicksbilderna redovisas inte lika ingående utan mer i förbigående i den 

löpande texten. Ex: 

 

”Vi har noterat ett ojämnt utnyttjande av biblioteksrummet. Vissa delar av 

biblioteket blir stundom trångt och andra delar står tomma stora delar av dagen. En 

ordentlig analys av vilka funktioner som ska uppfyllas var bör göras för att 

disponera ytan bättre.” 

 

”Vid våra ”ögonblicksnoteringar” har få besökare suttit i tidskriftsavdelningen.” 

 

”Under eftermiddagstid fylls biblioteket av ungdomar. I stort sett alla sittplatser är 

då upptagna.”  

 

I observationsprotokollet har observatörerna också noterat var besökarna ”styr” dvs. var de första 

stegen leder. Detta har inte varit möjligt att notera på alla besökare och resultatet av dessa 

noteringar har därför beskrivits i löpande text tillsammans med resultatet av ögonblicksbilderna 

 

”På förmiddagstid styr många besökare till tidningshörnan som också ligger till 

vänster om entrén. Antalet platser i förhållande till tidningsläsare är för få.” 

 

Diskussion  

 När ögonblicksbilderna noterats har nya besökare inte noterats. Med andra ord visar 

siffrorna som är underlag för diagrammen inte det exakta antalet besökare.  

 

 I observationsrapporten skriver observatörerna: ”Vad som inte visas i staplarna är att 

vi noterade många besökare med funktionshinder.” Folkbiblioteken ska bl.a. prioritera 

funktionshindrade – är det möjligt att notera om den eventuella prioriteringen har fått 

resultat i många besök från gruppen? Förmodligen krävs då en annan typ av 

observation, uppskattning av kön och ålder visar sig bara det vara svårt. 

 

 Ögonblicksbilderna har inte redovisats lika tydligt. Det är inte så tydligt i rapporten att 

två olika metoder har använts. 
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Studie 2 

Studie 2 genomfördes under perioden 16 mars till 26 mars 2009. Syftet var att titta på vilka som 

besöker biblioteket och när under öppethållandet. Biblioteket var relativt nyöppnat och hade 

registrerat många barn som nya låntagare och vi ville nu se vilken åldersgrupp som dominerade 

bland besökarna. 

 

Besökarnas ålder och kön noterades. För barn under 13 år noterades inte kön. Åldern är 

uppskattad och här kan naturligtvis finnas fel. Fem observationstillfällen om vardera två timmar 

genomfördes och tillfällena var valda så att de tillsammans skulle bilda en dag. Tillfällena 

fördelades enligt följande: 10 – 12, 13 – 15, 15 – 17 och 17 – 19. Dessutom gjordes en 

observation under en lördag 11.30 – 13.30.  

 

Observationsstudien gäller bara besök under öppettid. Biblioteket tar också emot förskolegrupper 

och skolklasser på andra tider än när biblioteket är öppet, dessa besök är inte medtagna här. En 

person genomförde alla observationer och samma protokoll som användes i Studie 1 användes 

här. Observatören har också i detta fall noterat vart besökarna ”styr”. 

 

Resultat  

Under observationen noterades 192 personer, 34 barn under 13 år, 63 män och 95 kvinnor. Det 

genomsnittliga besöksantalet per observationstimme är 19,2. Vilka som kommer när visas i tre 

diagram.  

 

1. Det första diagrammet visar hur åldersfördelningen ser ut bland besökarna. Staplarna 

visar procent, dvs. 6 % av besökarna var mellan 0 – 5 år och 25 % var 65 år eller äldre. 

 

2. Det andra diagrammet visar könsfördelningen och ålder i förhållande till det totala antalet 

besökare. Diagrammet visar att kvinnor i åldern 16-24 år utgör 1 % av besökarna och 

kvinnor som är 65 år eller äldre utgör ca 15 % av besökarna. 

 

3. Det tredje diagrammet visar hur besöken, ålder och kön, fördelar sig över tid. Staplarna 

visar det faktiska antalet besök och summan blir alltså 192.  

 

I rapporten redovisas också vad besökarna gör:  

De allra flesta har något konkret ärende till biblioteket, man vill lämna tillbaka eller låna 

medier, några sätter sig i tidningsrummet och läser, någon vill boka dator, någon har med 

sig egen dator och sitter och jobbar vid den. Man går alltså speciellt till biblioteket och 

väldigt få verkar komma för att bara kolla läget eller hoppas på att få träffa någon annan. På 

eftermiddagstiden, 13 – 15, kom en skolklass och efter att deras besök var avklarat så 

stannade några av flickorna kvar en längre tid för att vänta in en buss. I allmänhet var 

annars besöken ganska korta, från en halv minut till tio minuter. 

 

Diskussion 

Det är svårt att säga om observationsstudien gör besöksbilden rättvisa. Behövs det mer tid 

att observera när besökarna är få? Rapportskrivaren skriver att "ingen i personalen 

signalerade att det var något ovanligt på gång när jag var där, jag fick intrycket av att 

mina besök sammanföll med representativa dagar på biblioteket."  
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Skolklassens besök var ett spontanbesök och att de kom just när observatören var där 

gjorde naturligtvis att just det ålderspannet fick en rejäl ökning. Är det rimligt att anta att 

biblioteket besöks av en skolklass under en tvåveckorsperiod? Å andra sidan kan man 

säga att noteringen av skolklassen egentligen inte speglade besök av barn på deras fritid 

som är folkbibliotekets roll – bör protokollet också innehålla kategorin ”elever”? 

 

Studie 3 

Studie 3 genomfördes under hösten 2009. Observationerna utfördes under två veckor och var en 

del av en större studie. Syftet med observationerna var 

 

- Titta på flöden – hur rör sig besökarna? 

- Vilka är det som kommer? 

- Hur intar man och använder lokalen? 

- Titta på hur mötet besökare – personal ser ut 

- Hur är tillgängligheten? 

 

Observationerna genomfördes under sammanlagt 30 timmar fördelade så att bibliotekets alla 

typer av öppettider har täckts in. Åtta personer har utfört observationerna.  

I rapporten uppges att två olika observationsmetoder har använts: 

  

1. Besökarnas kön har noterats och åldern har skattats i intervall. För barn under 12 år har 

kön inte redovisats. Utöver detta har man på blanketten noterat vad besökarna gör, dels 

hur de rör sig och var de vistas i lokalen. Besökarna har valts ut slumpmässigt och följts 

på avstånd under sitt besök, så långt det har varit möjligt. Alla besökare har alltså inte 

observerats utan så många som observatören har hunnit med under sitt tvåtimmarspass. 

Utöver noteringarna av besökarnas rörelsemönster och användning av lokalerna har 

observatörerna också ombetts att ge kommentarer om mera generella iakttagelser och 

sådant som inte direkt har hänfört sig till någon enskild besökare. Observatörerna har 

träffats vid två tillfällen och diskuterat sina iakttagelser. 

2. Dessa observationer kompletterades med ”ögonblicksbilder”. Varje hel timme gick 

observatören runt i biblioteket och noterade på en planritning hur besökarna fördelade sig 

i lokalen. 38 sådana ögonblicksbilder gjordes.  

 

Resultat  

Diagram över besökarnas köns- och åldersfördelning redovisas.  

 

Diagram som visar hur många i vilka åldersgrupper som besöker biblioteket under olika 

tidsperioder under dagen presenteras också.  

 

Besökarnas rörelsemönster ritades in på en ritning över biblioteket på två sätt. Dels noterades hur 

besökarna rörde sig i lokalen under observationerna och huvudstråken har sedan ritats in på en 

plan.  

 

14 av ögonblicksbilderna sammanfördes till en bild som visar vilka delar av biblioteket som är 
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mest använda.  

 

Kommentarer från observatörerna är sammanförda i teman  

 

Diskussion  

 Under observationspassen har man försökt hinna med flera olika metoder samtidigt. Man 

noterar ålder och kön på de som kommer in, noterar var de styr, följer några för att få ett 

flöde samt gör ett antal ögonblicksbilder för att se vilka delar av rummet som tas i 

anspråk. Frågan är om man då verkligen svarat på vilka som kommer när?  

 

 Kommentarerna från observatörerna är i rapporten sammanförda i teman och är relevanta 

för de övergripande frågor som undersökningen skulle besvara. Möjligen kan jag tycka att 

flera av kommentarerna är vaga: 

Påtagligt mycket lån, återlämning och reservationer över disk.  

Det är mycket trassel med kopiatorn.  

Många besökare behöver hjälp med utskrifter och kopiering och det är ofta fel på 

apparaten.  

Många behöver hjälp även med återlämning, utlåning och reservationer. 

Skulle en loggning av fel, problem och klagomål kunnat ge mer distinkta svar? 

 

Studie 4 
Studie 4 genomfördes i ett större bibliotekssystem efter att förvaltningschefen i denna kommun 

ville ha svar på vad man gör på biblioteken. Regionbibliotek Stockholm beslutade att pröva den 

norska metoden TTT som betyder tvergående trafiktelling. Metoden visar, vad som görs, när det 

görs och av vem (kön och ålder) det görs. Till skillnad från det protokoll som användes i Studie 

1-3 så anges ålder inte som en siffra utan som barn, ungdom, vuxna och äldre. Protokollet 

bifogas. 

Observationen går till så att man går runt i biblioteket och ”pinnar” aktiviteter utifrån ett 

protokoll. På protokollet anger man bibliotek, veckodag och tidsintervall då man observerar. Det 

blir ett protokoll för varje observationstillfälle som blir en ögonblicksbild av vad människor gör 

just då på just detta bibliotek. Man pinnar antalet aktiviteter och alltså inte antalet besökare.  

Vi utförde observationerna på tio biblioteksenheter under en vecka i maj och en vecka i 

september 2011. Vi observerade vid 8-10 tillfällen på varje bibliotek och strävade efter att ha 

observationstillfällena jämnt fördelade över veckan och dygnet. 

Vi satte upp några enkla riktlinjer för observationerna och gjorde en testobservation tillsammans 

innan vi började för att vara överens om vad vi såg: 

1. Undersökningen mäter aktiviteter, inte personer 

2. Observatörens uppgift är att registrera det som försiggår i varje zon som hon eller han 

passerar 

3. Om du möter samma person i flera olika zoner skall hans/hennes aktivitet registreras varje 

gång 

4. Det motsatta gäller också: om en person lyckas befinna sig på annan plats än där du är när 
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du observerar, så att du aldrig passerar honom/henne så skall hans/hennes aktivitet inte 

registreras. 

 

Resultat  

Då denna artikel skrivs är studien avslutad men rapporten ännu inte skriven. Under 91 

observationer har 1625 aktiviteter noterats. De vanligaste aktiviteterna, är att sitta ensam och 

läsa/skriva/lyssna och sitta ensam med dator (308 st.) utgör 19 % av aktiviteterna. Det är i 

huvudsak vuxna som gör detta och fler män än kvinnor. Barns vanligaste aktivitet är att ”browsa” 

(ungefär: strosa runt och titta bland och i medierna) i grupp och att sitta i grupp och använda 

medier. Ungdomars vanligaste aktivitet är att sitta i grupp och använda medier eller att sitta 

ensam och läsa/skriva/lyssna. För äldre är den vanligaste aktiviteten att sitta ensam och 

läsa/skriva/lyssna. 31,5 % av aktiviteterna utförs av vuxna kvinnor, 30,5 % utförs av vuxna män, 

14 % utförs av barn, 17 % av ungdomar och 7 % av äldre.  

 

Diskussion  

 Vi blev överraskade över att det var så stor del av aktiviteterna som utfördes av vuxna 

män. Studie 1-3 visar att det är övervägande kvinnor som besöker biblioteken och andelen 

aktiva låntagare visar också att kvinnor dominerar. Studie 4:s resultat tyder på att 

biblioteksrummet används av män och nyanserar alltså bilden av att den svenska tanten 

bär upp kulturen i Sverige – i själva verket har vi en ganska stor skara kulturgubbar! 

 Dubbelt så många vuxna kvinnor som vuxna män hade kontakt med personal. 

 En annan ”sanning” som vi fick reviderad är bilden av en grupp (högljudda) pojkar runt 

en dator. Detta såg vi inte någon gång under de 91 observationerna. 

 Vi såg få barn vilket överensstämmer med resultaten från studie 1- 3.  

 Vi såg få äldre vilket inte stämmer med resultaten från studie 1-3. Möjligen kan man 

också här dra slutsatsen att många äldre besöker biblioteken men mer som en 

utlåningsstation än ett rum för aktivitet. 

 I boken Hvem er de og hvor går de? menar man att man ska genomföra dessa 

observationer vid olika tidpunkter och olika dagar regelbundet över hela året så att man 

får en samlad bild av årsutnyttjandet av biblioteket. Men observationerna kan också 

genomföras under en kort och intensiv period – viktigt då att veckans öppettider blir 

rättvist belysta. Eftersom vi utförde den första observationsperioden i mitten av maj i 

underbart sommarväder ville vi komplettera med en septembervecka då skolor, universitet 

och andra verksamheter är i full gång. Vi kunde då se att antalet aktiviteter var fler i 

september än i maj, men fördelningen mellan grupperna var i stort sett lika. Gruppen 

ungdomar var dock tre gånger så stor i september jämfört med maj.  

 I denna studie delades besökarnas ålder under rubriker som Barn, Ungdomar, Vuxna och 

Äldre. En av observatörerna som varit med som observatör i studie 1 och 2 kommenterade 

denna uppdelning som något att föredra istället för 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24, 25-39, 

40-64, 65-. ”Äldre” blev i studien de som uppträdde som äldre och en ”ungdom” fick den 

kategorin om de uppträdde som ”ungdom” oavsett om faktiska åldern var 18 eller 27. 
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Subjektivt och fel blir det sannolikt med båda försöken att kategorisera ålder. 

  

Vilka frågor besvaras av observationerna?  

 

De fyra olika observationsmetoder använts som ger svar på frågorna: 

1. Vilka kommer när? 
Använd ett protokoll och pinna de som kommer utifrån ålder och kön. Ett protokoll för 

varje observationstillfälle. 

 

2. Vad gör man? (TTT) 

Använd ett protokoll som listar aktiviteter, ålder och kön. Gör ett streck för varje aktivitet 

ni ser utförs. Ett protokoll för varje observationstillfälle. 

 

3. Hur rör man sig? 

Använd ritning av biblioteket eller gör en egen förenklad skiss över biblioteket. Följ 

besökarna och rita in deras väg genom biblioteket. 

4. Var i biblioteksrummet är man? 

Använd ritning av biblioteket eller gör en egen förenklad skiss över biblioteket. Gå runt i 

biblioteket vid olika tidpunkter och sätt en pinne där någon står, går eller sitter. 

Några erfarenheter verkar vara relevanta för samtliga metoder: 

 

Sprid observationstillfällena så att veckans öppettider kommer med. Notera tidsintervallet 

Observationerna bör kompletteras med en enkel demografisk studie av närmaste 

upptagningsområdet.  

Om biblioteket profilerat sig för att nå en speciell målgrupp bör detta noteras. Om biblioteket 

t.ex. vill vara ett Familjebibliotek kan man diskutera om vuxen man/vuxen kvinna räcker som 

kategori för att utvärdera om man nått målgruppen.  

Om det är viktigt att skilja barns frivilliga användande av biblioteket från barns ålagda så bör 

”elev” läggas till i protokollet 

Ta fram nyckeltalet besök/öppettimme för just detta bibliotek som referens till dina egna 

observationer.  

 

I studierna har det också ställts frågor som inte har besvarats. Framförallt gäller detta i studie 3 

där beställaren ville ha svar på hur mötet besökare – personal ser ut och hur är tillgängligheten 

var. Frågorna besvarades delvis genom spridda observationer och reflektioner från observatörerna 

men ingen strukturerad metod användes för att få svar på dessa frågor. 
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Sammanställa, presentera, analysera, tolka eller värdera resultatet? 
 

Genom de olika studierna har beställarna fått en tolkning av nyckeltalet besök/invånare. Vi vet 

efter en observation mer om vilka som kommer när, hur de använder rummet och vilka aktiviteter 

de ägnar sig åt. En övergripande fråga för denna artikel är: vet vi om vi verkligen svarat på 

frågorna? Vi har sett att fyra olika observationsmetoder har använts i de fyra studierna. Ju mer 

renodlat dessa metoder har utförts desto säkrare kan vi säga att vi svarat på frågorna. Att sedan 

kombinera resultaten från två eller flera metoder kommer antagligen att göra bilden ännu mer 

intressant. Dessutom kan resultaten från metoderna Vilka kommer när? och Vad gör man? vara 

intressanta att jämföra med andra bibliotek eller kommuner. Metoderna Hur rör man sig? och 

Var i biblioteksrummet är man? kan med fördel också kombineras men är förmodligen bäst 

lämpade att använda internt.  

I arbetet med den här artikeln och i diskussion med andra så har nya aspekter och idéer på 

metoderna kommit fram. I Studie 1-3 finns rubriken ”Vad har vi mer sett?” där reflektioner från 

observatörerna samlats, reflektioner som kanske inte hade direkt med uppdraget att göra men som 

observatörerna ändå tyckt varit värdefullt att notera och förmedla: 

 

I Studie 4 noterade vi att det är flest vuxna män som sitter och arbetar och läser på våra bibliotek 

- en grupp som vi hävdar att vi inte når. I de övriga studierna ser vi att det är fler kvinnor än män 

som besöker biblioteken och från andra studier vet vi att det är fler kvinnor än män som är aktiva 

låntagare. Utan Vad gör man?- metoden hade vi inte vetat att det är fler män än kvinnor som tar 

Rummet i anspråk. Den norske forskaren Ragnar Audunson pratar om biblioteket som (bland 

annat) en "lågintensiv mötesplats". Under arbetet med Studie 4 väcktes frågan om det är så att 

män i högre grad använder biblioteket som en lågintensiv mötesplats och kvinnor som en 

högintensiv mötesplats? För att få ett tydligare svar på detta bör vi i så fall mer noggrant 

undersöka om det är män eller kvinnor som besöker tidsbestämda arrangemang och om vi kan se 

någon "genus-slagsida" på utbudet.  

 

I Studie 4 såg vi också att fler kvinnor än män har kontakt med personal. Vad frågar kvinnorna 

personalen?  

 

Om man lägger till ålder och kön till metoden ”Hur rör man sig?” så får man veta om 

användningen av rummet skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna. Vill man ha svar på detta så 

kanske man bör använda ett protokoll för varje besökare? 

 

Metoden ”Var i biblioteksrummet är man?” har vi i huvudsak trott är en metod för internt bruk 

för att se hur de egna lokalerna tas i bruk. Men kanske kan man ta fram ett antal ”typ-miljöer” 

och lista dem och på så sätt se om bruket av användningen av lokalerna skiljer sig mellan 

bibliotek eller kommuner? Kanske vi då får veta om ungdomar helst sitter i fåtöljer med 

överblick av lokalen?  

 

Kanske blir det i vissa fall också intressant att komplettera med en analys av hur medierna 

utnyttjas? Hur relevant är mediebeståndet för den grupp som besöker (eller de som inte besöker) 

biblioteket?  
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Det vore också intressant att göra målgruppsanalyser. Vad behöver/önskar målgrupperna av 

Rummet, Medierna och Kompetensen? Kanske kan man identifiera grupper som behöver olika 

mycket av de tre delarna av biblioteket, Rummet, Medierna och Kompetensen. Hur mycket och 

vad har olika målgrupper för behov av, till exempel, Rummet? I Studie 1 såg observatörerna att 

tidningsläsarna inte fick plats utan bredde ut sig i andra delar av biblioteket. Det handlar alltså, i 

detta fall, till viss del om underdimension i Rummet men också att en del sökte sig till andra delar 

av biblioteket för att kunna sitta vid ett bord och kunna breda ut sin tidning. Alltså handlar det 

även till viss del om att utrymmet måste vara ändamålsenligt utformat för den aktivitet man 

förväntas utföra där. 

 

I samband med målgruppsanalys blir det naturligtvis också intressant att se hur personalen 

dimensioneras i förhållande till hur målgrupperna besöker biblioteket. Är det intressant eller 

möjligt att erbjuda (extra) bemanning av barnavdelningen under den tid då man observerat att 

små barn i främsta hand besöker biblioteket? 

 

Gruppen Små barn är i studierna en ganska liten grupp. Vad krävs av barnavdelningens 

utformning, öppettider och verksamhet för att barnfamiljer vill besöka barnbiblioteket i högre 

utsträckning? 

 

I samtliga studier vi utfört har vi kommit till ett läge när vi diskuterat det vi sett som vi inte skulle 

studera! Hur gör vi med dessa insikter? Det är en hårfin linje där man rapporterar åsikter som 

ingen bett om och reflektioner som kan vara viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet. Risken är 

att om inte studien gjorts på ett någorlunda vederhäftigt sätt och resultatet presenterats 

någorlunda strukturerat att mottagaren uppfattar dessa kommentarer som illa underbyggt 

tyckande. Å andra sidan så finner jag dessa noteringar som mycket intressanta för det arbete vi 

gör nu; att studera och analysera ett antal metoder i syfte att renodla och förbättra vårt arbete med 

dem. Reflektionerna pekar på utvecklingsområden och förhoppningsvis blir denna artikel en 

inspiration att pröva metoderna och fortsätta utvecklandet av dem! Observation pågår!   
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Bilagor. Observationsprotokoll. 
 
 
 
 

Kön Ålder Styr mot… Aktivitet Övrigt (t.ex. tid) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
K=kvinna    0 (-5 )        Info=informations- och lånedisk Lå=låna 
M=man       6 (-12)       Kop=kopiator                           Lä=lämna                             
                  13 (-16)      www=internet                           Res=reservationshämtning 
                  16 (-25)      b.www=bokningsdator                               Frå= fråga 
                  25 (-40)      Opac 
                  40 (-65)      Ba=barn och ungdomsavd. 
                   65 (-  )       Vu=vuxenavdelning 
                                     CD=talböcker och ljudböcker 
            TT=tidningar 
                                     Öv=Övervåning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

TTT, Bibliotek:   Tidpunkt: 

  Barn 

Flicka 

Barn 

Pojke 

Ungdom 

Flicka 

Ungdom 

Pojke 

Vuxen 

Kvinna 

Vuxen 

Man 

Äldre 

Kvinna 

Äldre   

Man 

 

A 

 

Står eller 

går ensam 

        

 

B 

 

Står el  

går  

i grupp  

                     

 

C 

 

Sitter ensam  

 

        

 

D 

 

Sitter i grupp  

 

        

 

E 

 

Tittar/ 

browsar  

ensam  

        

 

F 

 

Tittar/ 

browsar  

i grupp 

        

 

G 

 

Sitter ensam och  

läser/ 

skriver/ 

lyssnar 

        

 

H 

 

Sitter i grupp och  

använder medier 

        

 

I 

 

Sitter ensam  

med dator  

        

 

J 

 

Sitter i grupp  

med dator 

        

 

K 

 

Har kontakt  

med personal 

        

 

L 

 

Köar 
        

 

M 

 

Använder  

Låne- 

automat 

        

 

N 

 

Andra aktiviteter 

 

        

 

 


