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Uppdrag 
Regionbibliotek Stockholm har på uppdrag av chefen för Bibliotek Forum Nacka Nick Jones 
gjort en studie med syfte att ge underlag för bibliotekets fortsatta interna utvecklingsarbete. 
Studien har till syfte att bistå personalen i deras arbete med att 
 

- utvärdera det första verksamhetsårets arbete i det nya biblioteket 
- säkra en hög och jämn kvalitet på bibliotekets tjänster 
- komma vidare med det nya arbetssättet och trimma rutiner. 

 
Bibliotek Forum Nacka 
Biblioteket, ett av sex bibliotek i Nacka kommun, är sedan drygt tjugo år beläget i Forum 
Nacka, som är ett stort köpcenter.  Det är kommunens största bibliotek, men har inte längre 
uppdraget att vara huvudbibliotek. Utöver huvudbiblioteksfunktionen hade man tidigare också 
en stark studieprofil. Biblioteket byggdes om under 2008 och återinvigdes i oktober samma 
år. Målsättningen var att skapa ”Ett helt nytt bibliotek”. Alla bibliotek i Nacka ska ha en 
formulerad profil och Bibliotek Forum Nackas profil är ”Mötesplats mitt i världen”. Medierna 
är grupperade i fem teman, Världen, Lustläsarna, Hem & Familj, Kultur & Nöje och Barn. 
Biblioteket är öppet 61 tim/vecka och har i genomsnitt ca 1500 besökare/dag.  
 
Upplägg 
Lotta Aleman har varit samordnare för studien och genomfört den tillsammans med Lena 
Lundgren. Tillförordnade bibliotekschefen Barbro Selander har varit Lotta Alemans 
kontaktperson på Bibliotek Forum Nacka.  
 
Arbetet inleddes med ett upptaktsmöte den 8 september. Då presenterades projektet för 
personalen, inkl. metoder och förslag till blanketter. Vecka 40 – 41 genomfördes 
observationerna och vecka 41 – 42 gjordes frågeinsamlingen. Den 11 november diskuterades 
de preliminära resultaten med personalen och dagboksskrivandet introducerades. Vecka 47 – 
48 skrev personalen dagbok, enskilt och om fem hela arbetsdagar. Vecka 50 – 51 
analyserades resultaten i arbetslagen med Lotta Aleman och Lena Lundgren. Rapport skrevs 
under januari – februari 2010, arbetet slutfördes enligt planen vecka 8 och presenterades för 
personalen i början av mars.  
 
Undersökningar 
För att få fram ett material som kan vara relevant för den fortsatta diskussionen har följande 
metoder valts i samråd med bibliotekschefen Nick Jones: observationer, frågeinventering och 
dagboksskrivande. Varje undersökning har gjorts ur olika aspekter, som har formulerats av 
bibliotekschefen:  
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Observationer 
- Titta på flöden 
- Vilka är det som kommer? 
- Hur man intar och använder lokalen är ett sätt att ställa frågor. Finns rätt sak på rätt plats? 
- Titta på hur mötet besökare – personal ser ut 
- Hur är tillgängligheten? 
- Är vi konsekventa i användning av grafisk profil/skyltsystem/hyllsystem/exponering? 
 
Frågeinventering 
- Dokumentera efterfrågan på olika ämnen  
- Vilka kompetenser kräver frågorna? 
- Hur utnyttjas personalens kompetens? 
- Vad lägger personalen tid på? 
- Om möjligt och grovt – vem frågar vad? 
 
Dagboksarbete 
- Titta på arbetsfördelningen 
- Främja effektiva arbetsrutiner 
- Ett stöd att välja bort/välja till/prioritera 
- Synliggöra den gemensamma vardagen och identifiera tidstjuvar. 
 
Undersökningarna har gjorts i samförstånd med eller tillsammans med bibliotekspersonalen. 
Vissa jämförelser har gjorts med en motsvarande undersökning som gjordes av 
regionbiblioteket på Norrtälje stadsbibliotek våren 2009 och med några andra undersökningar 
gjorda i olika sammanhang.  
 
Observationerna 
Observationerna har genomförts under sammanlagt 30 timmar fördelade så att bibliotekets 
alla typer av öppettider har täckts in. Sex personer från Regionbiblioteket har utöver Lotta 
Aleman och Lena Lundgren deltagit i observationerna. Besökarnas kön har noterats och 
åldern har skattats i intervall. För barn under 12 år har kön inte redovisats. Vid varje 
observationstillfälle har skyltar satts upp i biblioteket om att observationer pågår och med 
hänvisning till tillförordnade bibliotekschefen Barbro Selander. Observatörerna har haft sina 
namnskyltar från Regionbiblioteket på sig. 
 
Observationerna har resulterat i material av två slag, dels noteringar om vad besökarna gör, 
dels av 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. På en 
blankett har kortfattade noteringar gjorts om vilka delar av bibliotekets som har använts och 
vilka tjänster som har utnyttjats. Om besökaren har stannat länge har en ny besökare valts ut. 
Det innebär att inte alla besökare har följts ända till dess att de har lämnat biblioteket. Det är 
rörelsemönstret som har noteras, inte vad den enskilda besökaren har gjort i detalj. Från en 
placering mellan återlämningsroboten och kapprummet har observatörerna haft en ganska bra 
överblick över större delen av lokalen, men de har haft sämre uppsikt över den bortre 
tredjedelen av rummet.  
 
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.  
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Besökarna 
Bibliotek Forum Nacka har i genomsnitt 150 besökare per öppettimme. Under de 30 
timmarna observerades totalt 919 besökare, i genomsnitt 31 personer per timme, ca 20 % av 
besökarna enligt besöksräknaren. De besökare som observerades fördelade sig enligt följande: 
 
 
Män: 350 38% 
Kvinnor: 438 48% 
Barn upp tom 12 år: 131 14% 
 
 
Åldersfördelning 
totalt     
65 år och äldre: 152 17% 
40-64: 239 26% 
25-39: 202 22% 
16-25: 146 16% 
13-15: 49 5% 
6-12: 42 5% 
0-5: 89 10% 
 
 
Fördelningen mellan män och kvinnor stämmer väl överens med andra undersökningar som 
visar att fler kvinnor än män besöker biblioteken, men skillnaden är mindre i Bibliotek Forum 
Nacka än exempelvis i Norrtälje, något som även observatörerna noterade. I Norrtälje är 
andelen män 34 %, i Bibliotek Forum Nacka 38 %. Tänkbara orsaker är bibliotekets läge i 
Forum Nacka och/eller utbudet. Jämfört med Norrtälje har Bibliotek Forum Nacka en lägre 
andel besökare som är över 65 år. Andelen besökare mellan 25 och 39 år är å andra sidan 
högre än i Norrtälje. Antalet barn är förhållandevis litet, säkert beroende på att få barngrupper 
besökte biblioteket under observationspassen.   
 
Fördelning över öppettiderna (grundar sig på de observerade besökarna): 
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Vilka kommer när? I procent %
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Man kan konstatera att det största trycket på biblioteket är på eftermiddagarna, särskilt för 
gruppen 40 – 65 år, ungdomarna och skolbarnen, helt naturligt. Förskolebarnen kommer med 
sina föräldrar och i grupper med förskolepersonal på förmiddagarna. De äldre kommer också 
på förmiddagarna men även på lördagarna. Veckosluten är familjedagar med en stor andel 
besökare i åldrarna 25 – 40 år och 0 – 12 år.  
  
Flödena 
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 (se bilaga 1). 14 av ögonblicksbilderna sammanfördes också på en plan till en bild 
som visar vilka delar av biblioteket som är mest använda (se bilaga 2).  
 
Entrén är mycket bred och öppen, snarare en öppen vägg än en entrédörr, och släpper utan 
hinder in besökarna. De flesta rör sig sedan rakt in i biblioteket, förbi serviceväggen, tittar på 
skyltvagnarna, lämnar ev. tillbaka medier vid återlämningsstationen, tar till vänster framför 
informationsdisken och sedan till höger in mot avdelningen Lustläsarna, datorerna, läsborden 
och studierummen. De flesta besökarna tar alltså ett vänstervarv i lokalen. Ett mindre flöde av 
besökare fortsätter från entrén rakt fram till barnavdelningen, förbi den och Torget bort mot 
Kultur & Nöje, ungdomsböckerna, filmerna och datorerna. En mindre rännil tar av mot 
tidskrifterna och Världen.  
 
Från entrén går också många besökare direkt till vänster mot tidningarna, bildskärmarna och 
kaféet och den delen fungerar som en mötesplats även för personer som inte har något 
speciellt ärende till biblioteket. Stolarna vid bildskärmarna är nästan alltid upptagna.  
 
Av ”den sammanlagda ögonblicksbilden” kan man se att de delar som är mest besökta är 
Nyhetszonen (tidningarna och bildskärmarna), området runt kaféet (som används även när 
kaféet inte är öppet) och tidskrifterna, informationsdisken, barnavdelningen (fast det gäller 
bara vissa tider), området med datorer och läsplatser bakom torgväggen, samt hörnan med 
läsplatser längst ner mot det större grupprummet. Grupprummen är också ständigt upptagna 
och tillfredsställer uppenbarligen ett stort behov. Å andra sidan är följande områden mindre 
använda: Världen, Torget och Kultur & Nöje. I Kultur & Nöje samlas dock emellanåt 
ungdomar. 
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Man kan konstatera att trycket på de olika avdelningarna i biblioteket är mycket ojämnt och 
det vore önskvärt att fördela utnyttjandet lite bättre. Antalet läsplatser är för litet.  
 
Kommentarer från observatörerna 
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. Det följande är sådana kommentarer, sammanförda i 
teman och i några fall justerade språkligt. Även dessa har använts som underlag för slutsatser 
och förslag. 
 
Samtliga observatörer tycker att "landningsbanan", d.v.s. entrén och den främre delen av 
biblioteket, fungerar väl med tillgång till datorer, nyheter och exponering av medier på de 
låga vagnarna. De främre datorerna används ganska lite, kanske kan man ta bort en dator. De 
främre datorerna och det stora, höga skyltskåpet hindrar sikten in i biblioteket. 
Informationsdiskarna syns inte tillräckligt tydligt från entrén. Utrymmet omedelbart innanför 
entréväggen känns inte optimalt utnyttjat. Här behövs kanske en ”nära dörren-upplevelse”?  
 
Kaféet öppnar först kl. 10 och missar morgonbesökarna som verkar sugna på att få handla när 
de kommer vid kl. 9 för att plugga eller läsa en tidning. Överhuvudtaget ger det ett ganska 
nonchalant intryck, personalen är inte alltid på plats, bemötandet är sådär. Man hoppas dock 
att kaféet håller ut! Inte jättemånga kunder och de flesta sitter där och pluggar med bara en 
kopp kaffe. Vissa tider är det dock välbesökt.  
 
Vagnen med reservationer för avhämtning är felplacerad. Fungerar som en skärm och 
skymmer sikten från disken, så att personalen ibland missar besökare som verkar behöva hjälp 
vid automaterna m.m. (Detta är redan ändrat. Förf. kommentar.) Även den tillfälliga vagnen 
med film kunde placeras bättre än i den mest trafikerade infarten. Dörren till robotrummet står 
ofta öppen utåt, troligen p.g.a. att personalen har många ärenden dit in. Den blockerar gången 
och skymmer sikten. 
 
Torget är ofta tomt och känns ödsligt, trots att där finns många sittplatser. Kunde det utnyttjas 
bättre när inget program är på gång? Det är en stor yta där ingenting med  
biblioteksanknytning erbjuds. Dra gärna fram fåtöljerna som står där. Torgväggen är bra men 
texterna visas för fort. Man bör använda mikrofon och ljudanläggning vid program.  
 
Avdelningen Livsstil har en flack belysning och en mindre bekväm sittplats. Här finns också 
hyllsektionen för släktforskning, vilket verkar omotiverat. 
 
Skyltarna på hyllgavlarna behöver kompletteras med efterfrågade ämnen.  
 
Väggytorna mellan fönstren utnyttjas inte fullt ut. Det är en ljus del av biblioteket som skulle 
kunna användas för fler sittplatser och skyltning. 
 
Generellt ett fint och förekommande bemötande från bibliotekspersonalens sida. Vänlig 
handledning vid datorer och kopiator. Trots det allmänt goda bemötandet tycks en del i 
personalen känna osäkerhet inför att hjälpa låntagarna vid opac-datorn. I stället ger man 
"service" i disken. Påtagligt mycket lån, återlämning och reservationer över disk.  
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Det är mycket trassel med kopiatorn. Många besökare behöver hjälp med utskrifter och 
kopiering och det är ofta fel på apparaten. (Assistens finns nu där vissa tider. Förf. 
kommentar.) Mycket handlar om handhavandet av datorerna. Många behöver hjälp även med 
återlämning, utlåning och reservationer. Alla i personalen är inte alltid så villiga att hjälpa 
besökare när man arbetar ute i biblioteket, men ej har schemalagd disktjänst.  
 
Skärmen med information vid återlämningsfacket syns dåligt.  
Instruktionen vid kopiatorn kan förbättras. 
 
Många besökare stannar länge. En observatör noterade tid på alla sina observerade besökare 
och fick ett snitt på 17,5 min.  
 
Biblioteket har verkligen karaktär av mötesplats, många verkar vara stammisar, man träffar 
bekanta och pratar eller väntar på någon familjemedlem som uträttar ärenden. Många män och 
lite äldre personer ses på Nyhetstorget på morgonen. Även studierum och -platser blir 
upptagna direkt när biblioteket öppnar. 
 
Många skolungdomar i grupper kommer och går och ”hänger” i biblioteket på lunchen.  
 
Barnavdelningen besöks mest av små barn och deras föräldrar. Barnen leker på berget, tittar i 
böcker och läser och spelar spel på datorn. De stannar länge, ofta 30 – 60 min. En pappa drog 
för draperierna på barnavdelningen och satte sig att läsa en saga för ett par barn. Lördag – 
söndag är familjernas dagar. Trivsam, familjär stämning! Flera barnvagnar står parkerade på 
Barn och blockerar passagen mot bortre ändan av biblioteket. Liten mus vid datorn på Barn? 
Papperskorg saknas i ”sagorummet”. 
 
 
Frågeinsamlingen 
Undersökningen bestod av två delar. Dels noterades för barn och vuxna antalet frågor i 
kategorier efter typ av fråga under en vecka med enkel ”pinnstatistik” på en blankett. Totalt 
noterades 1 301 frågor i 13 kategorier. Dels antecknades ett antal frågor, så många som 
personalen hann, mera detaljerat under en vecka. Detta resulterade i 127 frågor.  
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De 1 301 frågorna fördelade sig på olika kategorier enligt följande: 
 

Frågeinventering  Forum Nacka 2009    

 Vecka 41 2009  

Barn 
(antal 
frågor) 

Vux 
(antal 
frågor) 

Barn & vux 
antal frågor 
totalt 

Barn & vux 
antal frågor 
totalt i % 

Har ni? Speciell titel eller 
författare 38 179 217 17% 

Har ni? Fråga om ämne 
eller skönlitterära råd 26 134 160 12% 

Fråga om tidskrifter 1 22 23 2% 

Talboksfrågor   15 15 1% 

Hjälp att söka i dator 9 44 53 4% 

Hjälp med att hantera dator 10 61 71 5% 

Omlån/reservation/ krav - 
frågor kring lånekonto 11 280 291 22% 

Hjälp med att använda 
automat 8 85 93 7% 

Hjälp med kopiering och 
utskrifter 5 129 134 10% 

Frågor om program och 
verks. Inom bibl. 1 44 45 3% 

Frågor om verks. utanför 
biblioteket 7 39 46 4% 

Frågor om kommunen eller 
om turism   40 40 3% 

Övrigt, som toalett , 
öppettider mm 6 107 113 9% 

Summa  122 1179 1301 100% 
 
 
Barnens frågor utgjorde mindre än 10 % och de vuxnas drygt 90 %. Referensfrågorna i mera 
snäv betydelse, d.v.s. de fem första kategorierna, utgör 32 % (468). I en frågeinsamling gjord 
på sju bibliotek i Stockholms län 2009 var motsvarande siffra 52 % och i Norrtälje samma år 
var motsvarande siffra 21 %. Frågor om hjälp med att söka i dator respektive hantera dator 
utgör sammanlagt 9 %, medan den klart största enskilda frågekategorin är 
omlån/reservationer/krav med hela 22 % (i Norrtälje 24 %).  
 
Frågeinventeringen ger en intressant bild som väl matchar våra observationer. Trots alla 
datorer och teknik för självbetjäning har man alltjämt väldigt mycket diskbunden hantering av 
såväl frågor som medier. Två personer i personalen är liksom låsta i informationsdisken. Här 
finns underlag för diskussion! Antalet frågor från barn är litet och skulle förmodligen öka om 
personalen kunde röra sig mera på barnavdelningen.  
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127 frågor samlades in och noterades mera exakt på blanketter. Frågarens kön och skattade 
ålder noterades och frågan antecknades kortfattat, liksom vilket svar eller vilken hjälp 
frågaren fått. Det fanns också utrymme på blanketten för kommentarer, vilka få har utnyttjat. 
Inte alla frågor har kunnat antecknas, ofta är det kö vid informationsdisken och då finns det 
inte tid. Frågor kan också ställas ”på golvet” och glöms då kanske bort. Även dessa frågor 
kategoriserades: 
 
Enkla frågor relaterade till datorer, kopiatorn m.m. 19 
Lokal information     6 
Samhällsinformation     9 
Talböcker, ljudböcker, filmer m.m.    8 
Författare, titlar, enkla ämnen  29 
”Skolfrågor”      7 
Svårare referensfrågor   47 
Övriga      2 
  
Totalt                       127 
 
Även här finns frågor om hjälp med datorer, kopiatorn m.m. 108 frågor kan sägas vara 
referensfrågor i en snävare betydelse. Dessa frågor hänför sig till en rad olika områden. Vi 
noterar att lokal information och samhällsinformation efterfrågas vid 15 tillfällen under 
veckan. Det gällde kartor över Nacka, upplysning om busshållplatser och brevlådor, men 
också hjälp med visumansökan till Canada, blanketter till CSN, Försäkringskassan och 
Migrationsverket samt kontaktuppgifter till Diskrimineringsombudsmannen, hjälp att hitta 
SFI på högre nivå och uppgifter om barnomsorgen i Sickla. I biblioteket låg tidigare Info 
Nacka så invånarna är vana att gå dit med frågor om samhällsinformation. Vår bedömning är 
att Bibliotek Forum Nacka fyller en viktig roll för det individuella behovet av 
samhällsinformation.  
 
Följande exempel visar spännvidden på frågorna: Frågor ställs om antikens historia, bild på en 
hjulångare, en juridisk definition av ”staket”, en ”tjock bok om Indien”, om 
uppfostringsanstalter på 1800-talet, om religion på engelska, om den franske botanikern 
Theodor Monod, ”spöklekar” på barnkalas, lättsam deckare till en kvinna som förlorat sin 
make, Strindbergs produktion, målning med äggtempera, om mobbning för barn i skolår 1, för 
tidigt födda barn, 60-talsmode, ”någon bok av henne som nämndes i samband med 
Nobelpriset” (Oates).  
 
Dagböckerna 
Personalen fick i uppgift att skriva en personlig ”dagbok” om fem hela arbetsdagar fördelade 
på två veckor (beroende på schemat). En blankett med uppdelning på förmiddag och 
eftermiddag användes. Instruktionen var att skriva vilka arbetsuppgifter man utförde så 
utförligt som möjligt och gärna även ge egna kommentarer, så som man gör i en dagbok.  
 
Vissa i personalen skrev utförligt, andra mera kortfattat och några inte alls. Flera tyckte att det 
var svårt att hinna skriva kontinuerligt under dagen och om man inte hann det, så kom man 
vid slutet av arbetsdagen inte ihåg allt som hade hänt. Dagböckerna ger ändå intressanta 
inblickar i det dagliga arbetet. Flera dagböcker uttrycker frustration över arbetssituationen 
med stort tryck i informationsdisken och tröttsamma helgpass (helgpassen är nu ändrade). 
Alltför mycket tid går åt till att lösa praktiska och tekniska problem.  
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Sammanfattning och förslag 
I det följande har observationer, frågeinsamling och dagböcker vägts samman till synpunkter 
och förslag som kan fungera som startpunkt för en fortsatt diskussion. De gör inte anspråk på 
att vara de entydiga sanningarna eller de enda lösningarna utan är tänkta som en samling 
tankar och idéer som förhoppningsvis kan leda personalen vidare i utvecklingsarbetet.  
 
De undersökningar som Regionbibliotek Stockholm har genomfört i Bibliotek Forum Nacka 
har visat att biblioteket fungerar mycket väl utifrån sin målsättning att skapa ”Ett helt nytt 
bibliotek” och sin profil ”Mötesplats mitt i världen”. ”Helt nytt” är det genom sin fräscha 
miljö, sin fysiska öppenhet, sina generösa öppettider och mixen av erbjudanden som 
tillgodoser skiftande behov hos besökarna. Att det fungerar som ”en mötesplats mitt i 
världen” visar det genom det är mycket välbesökt med ca 1500 besökare/dag. Det har också 
en nyhetszon med tv-nyheter från exempelvis CNN och Al-Jazeera samt en bred 
samhällsinformation och dessutom annan service till besökare med språkliga svårigheter (se 
frågeinsamlingen).  
 
Biblioteket är ljust och trivsamt och ger på det hela taget en god överblick över de möjligheter 
som erbjuds, samtidigt som nya upptäckter kan göras längre in i lokalen. Observatörerna 
noterar att besökarna ”tar in biblioteket”, ”gör sig hemmastadda” och ”tar av sig jackor och 
skor”. Många stannar länge i biblioteket och sitter och läser, studerar eller arbetar med annat 
vid läsbord och datorer och studierummen blir upptagna direkt när biblioteket öppnar.  
 
Många besökare stannar länge. En observatör noterade tid på alla sina observerade besökare 
och fick ett snitt på 17,5 min, vilket bara gäller för de besökare som gick ut under  de två 
timmar observationstiden varade. I Forum stannar väldigt många besökare kvar längre än så 
och har således ej räknats. I Värmland gjordes en skuggningsundersökning i fem huvud-
bibliotek. Man fann då att 49 % av besökarna gjorde snabba besök, 1-10 min. Många stannade 
bara 1-2 min och återlämning var den vanligaste transaktionen. En motsvarande undersökning 
av besökare på norska bibliotek noterade en genomsnittstid på 35 min och i samma 
undersökning konstaterade man att många besökare antingen stannar en mycket kort stund, 
några minuter bara, medan vissa stannar mycket längre. Vi tror att detta gäller även i 
Bibliotek Forum Nacka. 
 
Besökarna rör sig i vänstervarv i lokalen, till skillnad från den vanliga rörelsen i högervarv i 
affärer (enligt undersökningar). Det beror sannolikt på att de attraktiva läsplatserna och 
avdelningen Lustläsarna ligger i den bortre vänstra delen men kanske också på att dörren till 
robotrummet ofta står öppen och barnvagnar vid barnavdelningen i någon mån blockerar 
passagen rakt fram från entrén. (Mera om detta nedan under Barnavdelningen) 
 
Entrén 
Bibliotekets entré är öppen och välkomnande och släpper helt utan hinder in besökarna. 
Biblioteket är nytt inte bara i bemärkelsen ombyggt och nyinrett utan också genom sitt läge 
med direkt ingång från köpcentret, sin nyhetszon med flera medier och möjlighet till 
avgränsning mot själva biblioteket, sitt kafé, sina tekniska resurser och sin betoning på 
tillgänglighet och användarvänlighet.  
 
Entrén har stor genomströmning men delar av den är relativt outnyttjad. Den arbetsstation 
med tre datorer som står längst fram kan kanske minskas. Den är onödigt hög och det vore en 
fördel om bordet var höj- och sänkbart så att tillgängligheten förbättrades. Det stora 
skyltskåpet kan utnyttjas bättre, exempelvis i samarbete med föreningar, och dessutom 
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placeras på tvären så att det inte skymmer sikten in mot det inre av biblioteket. Tidningshyllan 
bör märkas ut bättre och kanske göras mera informativ och lockande. Vagnarna där böcker 
exponeras fungerar mycket bra och drar till sig många besökare. 
 
Med hänsyn till att många besökare stannar i nyhetszonen och inte rör sig längre in i 
biblioteket kan det vara en idé att erbjuda en ”nära dörren-upplevelse” där, alltså visa upp mer 
av bibliotekets övriga utbud. Något som fångar intresset och byts ofta.  
 
Disponering av lokalen 
Användningen av de övriga delarna av lokalen är ojämn och vi tror att en viss ommöblering 
nu efter ett drygt år borde övervägas, så att hela lokalen utnyttjas. Fler sittplatser behövs i 
framförallt i nyhetszonen och fler studieplatser skulle också om möjligt också behöva skapas. 
Det nedre hörnet med avdelningen Kultur & Nöje är inte så välbesökt och innehåller 
dessutom ett disparat material, vilket bör ses över. Även sittgrupperna används olika mycket 
och eftersom personalen har berättat att besökarna ofta ”möblerar om” anser vi att dessa 
ommöbleringar kan vara grund för en mera ändamålsenlig fördelning av de bekväma 
sittplatserna. Det kan göras på olika sätt och vi anser att ett helhetsgrepp måste tas, kanske 
med hjälp av en expert, så att inte överskådligheten försvinner och resultatet blir plottrigt. 
 
Idén med Torget är mycket bra men när det inte används för utställningar eller program ser 
det tomt och ödsligt ut. Det bör finnas en grundmöblering av stolar och/eller skyltmöbler som 
bättre tar tillvara ytan men som lätt kan ändras när arrangemangen kräver det.  
 
Exponering 
Medierna exponeras som nämnts utmärkt på vagnarna men det skulle även behövas fler 
exponeringsmöjligheter längre in i lokalen. I vissa hyllsektioner skyltas medier men även den 
långa fönsterväggen borde kunna användas på liknande sätt som bilderböckerna exponeras på 
den motsatta väggen. Många tittar på den fristående vagnen med filmer men verkar inte förstå 
att det finns ett större urval längre in i biblioteket. Tydligare information om detta behövs.  
 
Informationsarbetet 
Besökarna får ett mycket vänligt, och tålmodigt, bemötande trots en stundtals stressig 
arbetssituation. 
 
Frågeinventeringen ger en intressant bild som väl matchar våra observationer. Trots att 
omfattande investeringar gjorts i datorer och teknik för självbetjäning har man alltjämt väldigt 
mycket diskbunden hantering av såväl frågor som medier. Två personer i personalen är oftast 
liksom låsta i informationsdisken. Observationerna väcker en rad frågor: Har man satt tydliga 
mål för vad man vill uppnå med att införa självbetjäning? Vilken servicenivå gäller? Och  
vad menar man med service egentligen? Vad är biblioteksspecifik kompetens och hur används 
kompetensen? Vad är det egentligen att ”få” en fråga? Antalet frågor från barn är litet och 
skulle förmodligen öka om personalen kunde röra sig mera på barnavdelningen och fånga upp 
frågor. Mer rörelse ”på golvet” skulle förmodligen också generera fler (och kanske andra) 
frågor även från vuxna, något som även syns i dagböcker och på frågeformulär.  
Här finns en stor utmaning för förändringsarbete! 
 
Vi bedömer att de som frågar för det mesta får en mycket adekvat och kvalificerad hjälp. I 
flera fall beskrivs informationssökning där personalens kompetens verkligen krävs och 
kommer till sin rätt. I några fall kan man undra över om alla möjligheter uttömts men de 
knapphändiga anteckningarna ger inte underlag för någon djupare analys. Vissa frågor skulle 
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kunna diskuteras på arbetslagens möten som fortbildning och för medieinköp och vi 
rekommenderar regelbundna frågeinsamlingar eller loggboksskrivande i informationspunkten 
för att få underlag för mediearbetet.  
 
Rutiner 
Dagböckerna ger mer uttryck för upplevelser av arbetssituationen än detaljer i 
arbetsuppgifterna. Men där finns också uppgifter och kommentarer som kan leda till 
diskussioner och förslag till effektivisering och lösningar av praktiska problem. 
Kopieringsapparaten kräver stora insatser, många behöver hjälp med kopiering och utskrifter, 
och att den nu bemannas med en särskild person är utmärkt lösning, som förhoppningsvis kan 
fortsätta. Instruktionerna som finns vid apparaten kan få en tydligare utformning. Dörren till 
robotrummet står ofta öppen och den blockerar passagen in i biblioteket. Instruktionsskärmen 
vid återlämningsfacket syns dåligt, vilket genererar onödigt många frågor.  
 
Skyltar 
Av de insamlade frågorna kan man se att besökarna ibland har svårt att hitta det de söker. 
Även observationerna visar detta. Temaindelningen av medierna verkar i huvudsak 
användarvänlig men skyltarna på hyllgavlarna bör kompletteras efterhand med efterfrågade 
ämnen. Skyltar bör också finnas på hyllgavlarna mot fönsterväggen. Eftersom biblioteksvana 
besökare kan ha svårt med temaindelningen, och det väcker irritation, kan man överväga om 
inte åtminstone vissa SAB-signa bör sättas ut alt. hänvisningar i någon form (tavla e.dyl.).   
 
De befintliga informationstexterna och -skyltarna är enligt vår bedömning tydliga och på det 
hela taget konsekvent utformade.  
 
Barnavdelningen 
Barnavdelningen är trevlig och lockar barnen med sitt sagoberg. Där klättrar barnen och 
bygger med plastkuddarna. En pappa, som tydligen sökte lite mera lugn och ro, satte sig på 
berget, drog för draperierna och läste för sina barn. Stämningen är trivsam, framförallt på 
helgerna då biblioteket fungerar som ett riktigt familjebibliotek. Exponeringen av 
bilderböcker är utmärkt med bilderboksväggen och bilderbokslådorna med framsidor av 
plexiglas. Speldatorn vänder sig till de mindre barnen och där skulle behövas en mus med 
barngrepp.  
 
Barnavdelningen lockar främst föräldrar med små barn, vilket gör att det ofta står flera 
barnvagnar parkerade vid barnavdelningen. Även utformningen av barnavdelningen är mera 
inriktad på små barn och det borde finnas något mera spännande eller aktiverande inslag för 
de större barnen. Medierna för de äldre barnen är också sämre exponerade än bilderböckerna.  
 
Barnavdelningen är förhållandevis liten och barnen ”spiller” emellanåt över mot 
informationspunkten och att det inte gillas av personal och besökare syns både i dagböckerna 
och i observationerna. Förutom sagoberget är det få sittplatser på barnavdelningen och de 
soffor som står vid informationspunkten används ibland av föräldrarna. Om barnavdelningen 
kunde sträckas ut lite längre längs högerväggen, så att fler sittplatser kunde skapas skulle 
kanske en del av konflikterna undvikas.   
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Avslutning 
Vi tackar för ett intressant uppdrag och för att personalen så öppet och välkomnande har 
hjälpt oss i våra undersökningar. Den stora kompetens och medvetenhet och det intresse för 
att diskutera den egna verksamheten som finns i arbetsgruppen är en bra förutsättning för det 
fortsatta arbetet! 
 
 
2010-03-01 
Lotta Aleman  och Lena Lundgren 
Utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm 
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