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Det du håller i din hand är resultatet av projektet ”Tvin-
ning – en metod för biblioteksutveckling?”. Det är också en 
praktisk handbok för bibliotek som vill arbeta tillsammans 
för att åstadkomma verksamhetsutveckling.

En viktig del av Tvinningprojektet har varit prövandet av 
olika metoder för kunskapsutveckling på bibliotek. Den 
bibliotekspersonal på runt 30 folkbibliotek som har deltagit 
i projektet ger i den här rapporten synpunkter på vad som 
fungerat bra i arbetet med metoderna och vad som varit svårt. 

De aktuella metoderna är tvinning som metod, studiebesök, 
tidskriftsklubben, pedagogiska bord, processkartläggning, 
fokusgrupper, observationer och kollegial observation. I 
vilka sammanhang fungerar de olika metoderna bäst? Vad 
kan man förvänta sig för resultat om de används? Hur gör 
man? Det är frågor som vi hoppas att den här metodboken 
kan hjälpa till med att besvara.

Tvinningprojektet är ett samarbete mellan länsbiblioteken i 
Mellansverige, LIM. Projektet har fått stöd av Statens kulturråd.
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Del av processkartläggning på Sollentuna bibliotek.
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förord

att tvinna kan sägas betyda att fläta sam-
man för att bli starkare. Att bidra till att 
stärka och utveckla folkbiblioteken är ett 
grundläggande uppdrag för länsbiblioteken. 
Tanken till Tvinningprojektet kom utifrån 
HiNK-projektet som bedrevs av de två bib-
lioteken i Knivsta och Nykvarns kommuner 
åren 2005 – 2006.  Vi såg här hur biblioteken 
tillsammans bytte erfarenheter, prövade nya 
arbetsformer, experimenterade och nätver-
kade med bäring för framtiden.

Att det blir bättre när man samarbetar 
är naturligtvis en självklarhet för de flesta, 
men icke förty så är det ibland svårt att lyfta 
blicken när sysslorna på hemmaplan tar all 
tid. Våra bibliotek är ofta så små att det är 
svårt att med egen kraft orka utveckla verk-
samheten. Det är här tvinningen kan vara ett 
sätt att verkligen få till det. 

att utveckla bibliotek handlar ofta om att 
med små medel få till förändringar som ändå 
gör skillnad. Tvinningprojektet har velat 
ge verktyg som möjliggör och förenklar för 
utvecklingsarbetet på hemmaplan och som 
underlättar samverkan. En del av de metoder 
som presenteras i denna skrift är gamla och 
beprövade, medan andra har varit helt nya 
angreppssätt. Projektet har också velat skapa 
ett nätverk av bibliotek som vill utvecklas åt 
liknande håll eller bara att hitta likasinnade 

som man lätt kan bolla idéer med. Meto-
derna ger också en ökad möjlighet till att re-
flektera över biblioteket som resurs, över vad 
man gör och hur det eventuellt skulle kunna 
göras annorlunda.

Det är vår förhoppning att denna pro-
jektrapport också startar många tankar och 
initiativ till lokal biblioteksutveckling och 
att de verktyg/metoder som redovisas får 
bärighet även i den framtida utvecklingen. 
Det är metoder som över tid har anpassats 
till biblioteksverksamhet och som är relativt 
enkla och billiga att använda. Biblioteksut-
vecklingen kan inte styras från centralt håll. 
Det är nära användaren och medarbetarna 
som förändringen ska ske. Vi som arbetar 
regionalt kan ge stöd till denna förändring.   

vi kan vara alldeles säkra på att utveck-
ling, omprövning och förnyelse är och kom-
mer att vara en del av vardagen på bibliotek. 
Att förnya verksamheten och inspirera varan-
dra är nödvändigt för att folkbiblioteket även 
framledes ska vara medborgarnas resurs för 
lärande, information, möten och upplevelser.  

För länsbiblioteken i Mellansverige i augusti 
2009

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm 

Att flätA sAmmAn för 
Att bli stArkAre
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inledning

det du håller i din hand är resultatet av 
projektet ”Tvinning – en metod för biblio-
teksutveckling?”. Det är också en praktisk 
handbok för bibliotek som vill arbeta till-
sammans för att åstadkomma verksamhets-
utveckling.

Tvinningprojektet startade i september 
2007. Projektet, som är ett samarbete mellan 
de nio läns- och regionbiblioteken i LIM-
området (Länsbibliotek I Mellansverige), 
samlade närmare 40 folkbibliotek som ville 
prova att arbeta tillsammans med en biblio-
tekspartner under ett par år. (En lista över 
de deltagande biblioteken finns sist i denna 
skrift, Bilaga 1 - Deltagande bibliotek, sid 47.)

Bakgrunden till projektet finns i samar-
betet mellan de två biblioteken i Knivsta och 
Nykvarn. De här två biblioteken hade arbetat 
tillsammans med gott resultat för att utveck-
las som huvudbibliotek i två nya kommuner, 
i det s.k. HiNK-projektet. Kunde man pröva 
detta större format, var nu frågan.

i bibliotekssammanhang hade twinning 
dessförinnan också prövats i ett interna-
tionellt projekt, IFLA Twinning Project, ett 
arbete med en databas över bibliotek som 
önskade utbyte och samarbete med ett an-
nat bibliotek. Tanken med databasen var att 
biblioteken skulle sammanföras med varandra 
genom att olika uppgifter om dem fanns re-
gistrerade i databasen. Databasen hade tyvärr 
inte så stor framgång. Det twinningsamar-
bete som ägde rum vet man lite om, många 
kontakter avbröts. Orsaken till detta visade 
sig vara avstånden mellan biblioteken eller 
att man inte hade så mycket gemensamt. 
I och med det från början tydliga intresset 
från bibliotekens sida, kan man ändå anta 
att twinning är en metod för bibliotek, dock 

kanske inte på internationell nivå.
Efter det att en förstudie hade genomförts 

vintern 2007, gjordes en ansökan till Statens 
Kulturråd om pengar till ett länsöverskridan-
de projekt om tvinning, och projektet bevilja-
des medel. Regionbibliotek Stockholm skulle 
fungera som projektägare. Sommaren 2007 
sattes projektet igång, en projektledare utsågs 
och en projektgrupp med representanter från 
samtliga deltagande länsbibliotek bildades.

Intresseanmälningar från bibliotek som 
ville delta i projektet började samlas in re-
dan under våren. Det arbetet fortsatte under 
sommaren och i början av hösten fanns som 
sagt nästan 40 folkbibliotek som ville delta. 
Dessa parades ihop två och två, eller tre och 
tre, utifrån kriterier om vilket verksamhets-
område man ville utveckla i projektet, kom-
munstorlek och demografi. Tanken var också 
att bibliotek från samma län om möjligt inte 
skulle arbeta ihop, utan ges chans att träffa 
ett ”nytt” bibliotek som man inte kommit i 
kontakt med tidigare.

En projektupptakt ägde rum i september 
2007. Fokus låg på ämnet interkommunalt 
samarbete och det första mötet mellan nya 
tvinningpartners ägde rum. Tvinningar-
betet fortsatte under hösten då biblioteken 
skulle formulera gemensamma riktlinjer och 
mål för sitt kommande samarbete.

projektet pågick till maj 2009 och en av-
slutningskonferens arrangerades i oktober 
samma år. Under projekttiden fortsatte bib-
liotekspersonalen att träffas, hur ofta och 
under vilka former varierade mellan biblio-
teken. Länsbiblioteken erbjöd stöd i arbetet 
med att utveckla verksamheterna. På pro-
jektets webbplats www.regionbiblioteket.
stockholm.se/tvinning fanns resurser i form 

inledning
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inledning

av metodbeskrivningar, litteraturtips samt 
dokumentation från projektet.

Några bibliotek lämnade Tvinningprojek-
tet innan det hunnit avslutas. Det handlade 
i de f lesta fall om att organisations- och 
verksamhetsförändringar på det aktuella 
biblioteket gjorde det svårt att fortsätta.

inom projektet ordnades studiedagar en 
gång per termin där deltagarna fick möjlig-
het att pröva olika metoder i workshopform, 
fick kunskap och inspiration inom områden 
som omvärldsbevakning och marknadsfö-
ring och fick veta mer om vad andra projekt-
deltagare arbetade med inom projektet.

Resultatet av Tvinningprojektet i form av 
verksamhetsförändring på de olika bibliote-
ken varierar. I kapitlet om Tvinning i denna 
bok beskrivs vilka fördelar respektive svårig-
heter som biblioteken har upplevt i projektet 
och som bibliotekspersonalen berättar om i 
sina slutrapporter. Där kan man läsa något 
om vilka faktorer som kan leda till framgång 
– dvs. biblioteksutveckling – när bibliotek 
samarbetar på detta sätt. 

en mycket viktig del av projektet är prö-
vandet av olika metoder för kunskapsut-
veckling på bibliotek. Det är här som vi tror 
att skriften du håller i handen kan vara till 
nytta. Den här boken syftar till att fungera 
som en metodbok för biblioteksutveckling 
och de metoder som beskrivs har prövats av 
biblioteken i Tvinningprojektet. De aktuella 
metoderna är tvinning som metod, studie-
besök, tidskriftsklubben, pedagogiska bord, 
processkartläggning, fokusgrupper, obser-
vationer och kollegial observation. 

Personalen har genom bland annat sina 
slutrapporter givit synpunkter på vad som 
fungerat bra i arbetet med metoderna, vad 
som varit svårt och så vidare. I vilka sam-
manhang fungerar de olika metoderna bäst? 
Vad kan man förvänta sig för resultat om de 
används? Hur gör man? Det är frågor som vi 
hoppas att den här metodboken kan hjälpa 
till med att besvara.

Mycket nöje!

Anna-Stina Axelsson, projektledare 
Regionbibliotek Stockholm

ProjektgruPPen

Anna-Stina Axelsson
Projektledare
Regionbibliotek Stockholm 
Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm
Maria Björklund Larsson
Länsbibliotek Västmanland
Solveig Hedenström
Länsbibliotek Uppsala
David Hedström
Länsbibliotek Värmland
Susanne Hägglund
Länsbibliotek Sörmland
Anna-Lena Ittner Sandström
Länsbibliotek Dalarna
Gunilla Lindholm
Länsbibliotek Örebro
Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm
Kerstin Olsson
Länsbibliotek Östergötland
Christina Svensson
Länsbibliotek Gotland

I projektgruppen har också 
deltagit
Anneli Reinhammar
Länsbibliotek Sörmland
Ina Huss
Länsbibliotek Värmland

Tvinning – en chans att få samarbeta med ett bibliotek med liknande förutsättningar, 
men som man inte kommit i kontakt med tidigare.
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tvinning

Syftet med tvinningprojektet har varit att un-
dersöka om tvinning – samarbete – kan vara 
ett sätt för bibliotek att utveckla sin verk-
samhet. Inspirationen till projektet kommer 
bland annat från HiNK-projektet där biblio-
teken i Nykvarn och Knivsta genom att sam-
arbeta och utbyta idéer åstadkom positiva 
effekter för både den egna personalen och 
bibliotekens användare. 

Inspiration kom också från skolvärlden, 
där samarbete mellan skolor på vissa håll är 
ett vedertaget sätt att utveckla och utvärdera 
verksamhet. (Se kapitlet om Kollegial obser-
vation.) Även i företagsvärlden är jämförelser 
mellan företag, s.k. benchmarking, en metod 
som används för att utveckla organisationer.

inom biblioteksvärlden har twinning ti-
digare används för internationella kontakter 
mellan bibliotek, t. ex. inom IFLA. Flera andra 
projekt med syfte att jämföra bibliotek har ge-
nomförts tidigare, i Sverige och i andra länder. 

Tvinningprojektet
detta projekt har haFt en bred ansats i och 
med att bibliotekspersonalen förutom själva 
tvinningsamarbetet också har fått handled-
ning och utbildning i att använda olika me-
toder för kunskapsutveckling. Lika mycket 
som tvinning i sig har prövats, har man 
också prövat hur dessa metoder har fungerat 
i samarbete mellan bibliotek. Metoderna be-
skrivs i de olika kapitlen i denna skrift.

Just detta kapitel fokuserar på samarbetet 

– tvinningen. Man kan diskutera om tvin-
ning i sig är en metod och vad som krävs för 
att ett arbetssätt ska kunna kallas en metod.

Att träffa kollegor, resa iväg till ett annat 
bibliotek och se nya miljöer, det kan vara gi-
vande i sig. Men detta projekt har siktat högre. 
Projektet har utgått från att när biblioteks-
personal från olika bibliotek träffar varan-
dra, så räcker det inte med en trevlig fika-
stund för att utveckling ska ske. Det behövs 
egna mål hos biblioteken för den utveckling 
man önskar åstadkomma, idéer om vilken 
verksamhet som behöver fokuseras och tan-
kar kring hur man skulle vilja genomföra 
detta. Först då kan tvinning bli en metod. 

projektet har haFt som syfte att pröva un-
der vilka omständigheter som tvinning fung-
erar som en metod för utveckling, och därmed 
också utröna under vilka premisser som tvin-
ning inte har fungerat utvecklingsfrämjande.

När projektet startade började projekt-
ledningen med att ”para ihop” bibliotek som 
önskade arbeta med liknande verksamhets-
områden, och som hade liknande förutsätt-
ningar i form av kommunstorlek och lik-
nande. Alla bibliotek fick inför projektstar-
ten uttrycka vilken verksamhet som de ville 
fokusera i projektet. Det kunde till exempel 
handla om marknadsföring, mediefrågor 
eller barnverksamhet.

under projektets gång, september 2007 
till maj 2009, ordnades studiedagar en gång 

tvinning

Tvinningprojektets 
egen logga, skapad av 
marknadsavdelningen 
på Stockholms 
stadsbibliotek.
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tvinning

per termin där projektdeltagarna fick möj-
lighet att pröva olika metoder i workshop-
form, de fick kunskap och inspiration inom 
områden som bland annat omvärldsbevak-
ning och marknadsföring och fick veta mer 
om vad andra projektdeltagare arbetade 
med inom projektet. Däremellan var det 
meningen att tvinningparen skulle träffas 
på egen hand. De fick då stöd av en biblio-
tekskonsulent/utvecklingsledare, om de så 
önskade. Stödet erbjöds till alla bibliotek. 
På flera håll användes de olika metoderna 

för kunskapsutveckling under praktisk 
handledning från läns/regionbiblioteken. 
På andra bibliotek valde man att arbeta mer 
på egen hand.

Resultat
resultatet av projektet ser mycket olika 
ut hos de deltagande biblioteken. På några 
håll har man kunnat se en konkret föränd-
ring av verksamheten. På andra håll har 
man inte fått några bestående effekter av 
projektet. På ytterligare några bibliotek har 

Projektstarten i Västerås i september 2007.
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tvinning

man påbörjat något som kan leda till en 
verksamhetsförändring så småningom. 

FramgångsFaktorer För tvinningarbete 
är något jag kommer till strax. Först ska vi se 
vad projektdeltagarna upplevde som positivt 
och negativt. Biblioteken har i sina slutrap-
porter fått ange både fördelar med tvinning-
metoden och svårigheter som de har upplevt 
i projektet. Det här är några citat som speglar 
positiva erfarenheter:

”Vi tror att tvinning har stor potential vid 
förändringsarbete, utvecklingsarbete med 
något nytt som ännu inte ingår i ordinarie 
verksamhet. Men det kan också användas 

för att utvärdera nuvarande arbetssätt och 
tjänster/verksamheter och inte minst för att 
skapa kontaktnät som inte bara är använd-
bara för exakt den verksamhet som tvin-
ningsamarbetet rör.”

”Det är mycket värdefullt att se hur en verk-
samhet fungerar i verkligheten, att få vara 
på plats, kunna ha längre diskussioner, 
höra flera personers åsikter om hur saker 
och ting fungerar eller inte fungerar.”

”Det är ett utmärkt sätt att ’få syn på sin 
egen verksamhet’ genom spegling i andras 
verksamhet. Kan inte nog lyftas fram som 
metod för utvecklingsarbete!”

Projektdeltagare från Danderyd, Lidingö och Västerås i samspråk.
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tvinning

sammanFattningsvis har fördelarna med 
att arbeta med tvinning enligt projektdelta-
garna varit följande:

Genom att träffa nya kollegor har •	
man fått ny kunskap som man har 
nytta av.
Att se andras verksamhet och få andras •	
ögon på sitt eget bibliotek ger nya per-
spektiv.
Man har fått feedback på sin verksam-•	
het som man inte hade fått annars.
En spegeleffekt åstadkoms då man ser •	
kollegor utföra samma arbetsuppgifter 
som man själv gör. Det kan leda till 
både bekräftelse och självkritik.
Projektet har skapat nya relationer med •	
kollegor på andra bibliotek.
På några håll har det blivit en nytänd-•	
ning för den egna verksamheten.
Tvinningarbetet har givit tillfälle att •	
diskutera och reflektera över den egna 
verksamheten.

det har också Funnits svårigheter i pro-
jektet. Några av dem kan vara kopplade till 
projektets utformning i sig och några till just 
tvinningformen. Låt oss ta del av några citat 
som speglar detta:

”Jag tror absolut på att det är bra att lära 
av varandra. Men arbetet måste strukture-
ras bättre än vad vi lyckades göra. Och som 
sagt, en fördel om biblioteken inte ligger 
alltför långt ifrån varandra.”

”Det har varit väldigt svårt att hålla ihop 
gruppen. Vi saknade att våra samarbets-
partners inte hade möjlighet att prioritera 
dessa frågor i större utsträckning. Vi tycker 
att vi inte riktigt har lycktas utveckla kon-
takt och samarbete. Förväntningarna har 

varit olika och ett riktigt samarbetsklimat 
har inte uppnåtts.” 

”Vi hoppade inte av projektet, men ambi-
tionsnivån sänktes efterhand. Vi saknade 
en handlingsplan för hur vi skulle jobba 
fortlöpande med projektet.”

detta är sammanFattningsvis de svårig-
heter som biblioteken har angivit i sina slut-
rapporter:

Det är svårt med geografiska avstånd •	
mellan biblioteken. Resor kostar tid 
och pengar.
Det har ibland varit problematiskt att vara •	
fler än två som tvinnar. (Av olika skäl ar-
betade några av biblioteken tre och tre.)
Brist på gemensamma mål för bibliote-•	
ken. De samarbetande biblioteken har 
ibland haft olika mål, eller oklara mål, 
för sitt tvinnande och deltagande i pro-
jektet.
Olika förväntningar och olika möjlig-•	
het hos de samarbetande biblioteken 
att ägna tid åt projektet.
Brist på konkret handledning från •	
länsbiblioteken.
Tidsbrist.•	
Det har i flera fall varit svårt att enga-•	
gera all personal på biblioteken, inklu-
sive ledningen.
Det är svårt att konkretisera abstrakta •	
tankar om utveckling till något hand-
fast som går att arbeta med.
Det har varit svårt att få struktur på •	
arbetet. Handlingsplaner och liknande 
har i många fall saknats.

några bibliotek har önskat sig mer 
handledning från länsbiblioteken än vad de 
har fått. Det är en fråga som gäller mycket 
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tvinning

av länsbibliotekens verksamhet – hur myck-
et handledning önskar bibliotekspersonalen 
och hur mycket kan länsbiblioteket erbjuda? 
Det har ibland varit oklart vem som ska ta 
initiativet till handledningen, folkbibliotek 
eller länsbibliotek?

det är inte alltid det bibliotek som fått 
minst hjälp som efterfrågar mer, biblioteken 
har olika behov. Det handlar också om vem 
eller vilka som upplever att de äger ett projekt. 
Är det länsbibliotekets projekt som biblioteks-
konsulenterna bedriver på folkbiblioteken, el-
ler är det folkbibliotekens projekt, sprunget 
ur deras behov? En avgörande punkt för bib-
liotekens utveckling är att projekten upplevs 
som ägda på det enskilda biblioteket och lig-
ger i fas med det bibliotekets behov. Det kan 
vara svårare att åstadkomma i projekt som är 
så storskaliga som Tvinningprojektet.

Framgångsfaktorer för 
tvinning

vad ska man då tänka på om man funde-
rar på att arbeta tillsammans med ett annat 
bibliotek för att utveckla sin verksamhet? Ut-
ifrån de erfarenheter som tvinningprojektet 
har givit, är min slutsats att tvinning blir ef-
fektivast som utvecklingsmetod om följande 
punkter uppfylls:

Litet format, två bibliotek som samar-•	
betar.
Geografisk närhet mellan biblioteken.•	
De samarbetande biblioteken har lik-•	
nande mål för sin utveckling. Målen 
bör tydliggöras.
Starkt stöd från utomstående handle-•	
dare, förslagsvis från länsbiblioteken.
Tid och energi bör läggas på planering •	
och struktur för tvinningarbetet.
Biblioteken tar hjälp av ytterligare kom-•	

munikationsformer mellan de fysiska 
mötena, som virtuella möten eller web-
baserade plattformar för diskussioner, 
samarbete och kunskapsdelning.
Noggrannhet vid val av metoder för •	
kunskapsutveckling och utvärdering.
Kontinuitet behöver upprätthållas, •	
även om personal eller biblioteksled-
ning byts ut. Kunskapsöverföring be-
hövs inom personalgruppen för att 
skapa delaktighet hos alla berörda.
Utvecklingsarbetet visar i många fall •	
att förändringar av verksamheten be-
höver göras. Beredskap måste finnas 
eller skapas för att hantera detta, så att 
de goda effekterna kommer till nytta. 

innehållet i och resultatet av de olika 
delprojekten inom tvinningprojektet kan 
man läsa mer om i inledningskapitlet och i 
Bilaga – Deltagande bibliotek.

Anna-Stina Axelsson

Litteratur

HiNK – huvudbibliotek i nya kommuner:  en 
projektrapport (2006). Länsbibliotek Uppsala 
och Regionbibliotek Stockholm.

Att lyfta blicken och bryta mönster (2006). 
Lund: BTJ Förlag.

Strid, Anna (2007). Tvinning en metod för 
utveckling? Förstudie på uppdrag av Region-
bibliotek Stockholm.
http://www.regionbiblioteket.se/upload/
Länsavd/Dokument/Tvinning_forstudie.pdf 

Tänk om…!: pedagogiska metoder i bibliote-
ket (2005). Svensk Biblioteksförening.
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studiebesök

studiebesök är en bra metod för att se 
och lära tillsammans i en arbetsgrupp. Att 
arbeta metodiskt med studiebesök utveck-
lar det egna lärandet och är en billig form 
av kompetensutveckling. Självklart när man 
ska inleda förändring av något slag, införa ny 
teknik, förnya biblioteksrummet, utveckla 
någon verksamhet. Eller om man ”bara” 
behöver nya intryck och inspiration. Studie-
besök bidrar också till att på nytt se, och få 
perspektiv på den egna verksamheten. Att 
möta andra lösningar och sätt att arbeta ger 
upphov till nya tankar och idéer. 

Vad man kan få ut av ett studiebesök är 
i mycket beroende av att man definierat sitt 
eget syfte och förbereder besöket väl. Även 
att ta emot studiebesök, presentera det egna 
biblioteket och möta andras sätt att se på det, 
är givande. Då tvingas man att tydliggöra och 
formulera sig kring den egna verksamheten.

Hur gör man?
några saker att tänka på för mer struk-
turerade studiebesök:

Utgå från aktuella och konkreta be-1. 
hov vid val av mål för besöket. Vilka 
ska åka? 
Formulera ett antal frågor att ha med 2. 
under besöket. Det skärper blicken.
Dela gärna upp frågorna så att var 3. 
och en tittar närmare på ett specifikt 
område.
Dokumentera med anteckningar och 4. 
bilder.
Avsätt tid för att presentera och gå 5. 
igenom vad ni har sett. Här ger frå-
gorna en struktur för att redovisa och 
jämföra intryck. 
Diskutera relevans för egna biblio-6. 
teket.

Mall för studiebesök
i en artikel i Biblioteksbladet använder Jo-
hanna Hansson och Malin Ögland sig av tre 
begrepp som vi med framgång använt oss av 
vid studiebesök inom olika projekt. Förfat-
tarna för i artikeln ett resonemang om hur 
bibliotek kan förhålla sig kompletterande, 
konkurrerande eller kompenserande till sin 
omvärld beträffande medierna, rummet och 
kompetensen. De tre begreppen kan tillsam-
mans med ett fjärde, barnperspektivet, ut-
göra struktur för studiebesök i sin helhet och 
även för dokumentationen. Barnperspekti-
vet borde kunna inordnas under medierna, 
rummet och kompetensen men för att det 
inte ska bli bortglömt är det säkrast att ta 
med det som en egen punkt.

Medierna
Hur synliggörs e-medier och e-tjänster?

Hylluppställning? Genrer? Utbryt-•	
ningar?
Exponering?•	
Vilka olika medier finns? Märks några •	
tydliga prioriteringar?

Rummet
Vilket är det första intrycket?•	
Entrén – hur utnyttjar man den? Vad •	
finns i närheten?
Kan du hitta några ”signaler” som •	
rummet ger till användaren?

Kompetensen
Bemötande – är bibliotekets idé och •	
vision tydligt iscensatt? På vilket sätt?
Kan du avgöra om det finns ett kon-•	
kurrerande, kompletterande eller 
kompenserande förhållningssätt till 
bibliotekets omvärld?

Barnperspektivet
Hur märks det om – och i så fall hur – •	

studiebesök
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biblioteket samarbetar med barn och 
unga, barns perspektiv?
Hur har barns speciella behov tillgo-•	
dosetts, barnperspektivet?

Erfarenheter av       
studiebesök 

i stort sett alla biblioteken i Tvinning-
projektet besökte varandra men några an-
vände studiebesöken som huvudsaklig metod, 
ibland i kombination med observationer.

”Allt hänger på vad det är man vill 
veta/utveckla. Valet av metoder kändes 
bra utifrån vårt syfte. Om man vill få svar 
på frågor som rör den fysiska lokalen (till-
gänglighet, skyltning etc.) och om man vill 
veta hur folk rör sig i lokalen/vad de gör 
på biblioteket, så är både studiebesök och 

besökarobservationer bra metoder att an-
vända sig av.”

en viktig del i tvinning var att man träffa-
des flera gånger och därmed kunde fortsätta 
diskussionerna kring gemensamma fokus-
områden.

Täby skriver:
”Det som gav mest var studiebesöken, 

diskussionerna med Borlänge om olika frå-
gor (även frågor som inte direkt hade med 
de områden vi skulle titta på att göra). Vi 
studerade, diskuterade och fotograferade. 
Deras placering av böcker i ämnesgrupper 
är något vi kan ta med oss inför den om-
byggnad av biblioteket som planeras.”

gotland och norrtälje har tvinnat kring 
flera olika områden: bokbuss, bokpåsar till 
barn samt stöd till studerande. För dem har 
studiebesök och gemensamma diskussioner 
varit metoderna.

”Studiebesök där vi observerade våra 
utvecklingsområden har varit det grund-
läggande tillvägagångssättet för oss samt 
diskussioner vid centrala studiedagar som 
projektledningen kallat till. Detta har visat 
sig fungera alldeles utmärkt och vi har fått 
mycket värdefull information vid dessa stu-
diebesök som vi har omsatt i praktisk hand-
ling och som vi kommer att använda oss av 
längre fram.” 

Flera av biblioteken nämner vikten av 
struktur och förberedelser.

”Metoden med rena studiebesök är of-
tast givande men skulle ha blivit ännu mer 
värdefull om vi hade enats om vad som 
skulle studeras. Vi borde ha satt upp en rad 
frågor som skulle besvaras. Vi hade vis-
serligen enats om att titta på bibliotekets 
tillgänglighet, skyltar, affischering, service 
och bemötande etc. men det borde ha varit 

Studiebesök 
dokumenteras gärna 
med hjälp av kamera!
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något mer strukturerat och tydligt för alla 
inom projektet.”

”Att vi varit välplanerade och förberedda 
vid våra träffar har förstås bidragit till de 
goda resultaten…”

”Som vi kan bedöma så har metoden endast 
givit fördelar och detta beror till stor del på 
att vi haft bra förberedelser vid studiebe-
söken Vi har alltid haft ett program som vi 
följt och där gott om tid har givits för samtal 
vid besöken.” 

”Studiebesöken blev väldigt strukturerade 
och gav mycket, tack vare den ’mall’ som 
var framtagen där man fokuserar på olika 
områden (medier, rummet, kompetensen 
och barn perspek tivet). Den mallen kommer 

vi att använda oss av när vi gör andra stu-
diebesök framöver.” 

”Att mer strukturerat göra studiebesök hos 
varandra och kanske även observationer 
kan nog på sikt leda till utveckling av egen 
verksamhet.”

Lotta Aleman

Litteratur

Hansson, Johanna & Ögland, Malin 
(2006). ”Ska vi konkurrera eller kompen-
sera?” Biblioteksbladet 2006:5, s. 20-21

Under ett studiebesök – vilket är det första intrycket av rummet? Av bemötandet?
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tidskriftsklubben

Varför tidskriftsklubben?
tidskriFtsklubben måste vara världens 
billigaste kompetensutveckling! Ibland tän-
ker jag att det är världens mest effektiva me-
tod också, men det kanske är att ta i? Allt du 
behöver är en intressant text med relevans 
för ditt arbete och några stycken att disku-
tera den med.

Man kan använda Tidskriftsklubben 
som en del av en övergripande struktur för 
verksamhetsutveckling (hela arbetsgruppen 
regelbundet) eller vid punktvisa tillfällen för 
att belysa delar av ett problem eller del av en 
verksamhet. Kolbs lärcykel är en modell som 
jag tycker beskriver lärande bra.

Jag tänker mig att Tidskriftsklubben be-
finner sig mellan ”reflektion & observation” 
och ”abstrakt tänkande” och att den kan 
ge en teoretisk grund för det ”aktiva expe-
rimenterandet”. Det vill säga att man kan 
använda Tidskriftsklubben för att gå vidare 
när man identifierat sitt problem t.ex. genom 
att läsa forskning, exempel från andra verk-
samheter eller bibliotek. Men man kan också 
tänka sig att Tidskriftsklubben befinner sig 
mellan ”konkreta upplevelser” och ”reflek-
tion och observation”. Då menar jag att man 
använder Tidskriftsklubben för att gå vidare 
från sina upplevelser och få hjälp att formu-
lera och abstrahera problematiken.

tidskriftsklubben

Kolb menar att man i en lärsituation går mellan de olika faserna och använder dem alla. 
Min reflektion när jag såg denna bild första gången var att väldigt mycket utvecklingsar-
bete bara pendlar mellan ”aktivt experimenterande” och ”konkreta upplevelser” och att 
utvecklingsarbetet sällan tillåts ta flera varv och passera alla faser flera gånger. 

1

2

4

3

konkreta upplevelser

abstrakt tänkande

aktivt 
experimenterande

reFlektion och 
observation
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tidskriftsklubben

tidskriFtsklubbar har Funnits sedan 
1875 och främst inom medicin. Själv blev 
jag inspirerad av Karolinska institutet uni-
versitetsbibliotekets arbete och har prövat 
olika varianter av metoden under fem år. På 
Håbo bibliotek anpassade vi upplägg så att 
det skulle passa ett folkbibliotek och formu-
lerade syftet med metoden i några punkter:

Öka bibliotekariers informations-•	
kompetens
Öka insikten om forskningsmeto-•	
dik inom området LIS
Öka det akademiska tänkandet•	
Stärka bibliotekariens professio-•	
nella identitet

eFter att ha använt metoden i några år 
så skulle jag vilja flytta tyngdpunkten från 
”bibliotekariens professionella identitet” till 
att betona verksamhetens utveckling. Har 
man möjlighet så tycker jag det allra bästa 
är om all personal deltar i Tidskriftsklubben. 
Nu skulle jag alltså snarare uttrycka syftet 
med metoden ungefär såhär:

Öka den gemensamma kunskaps-•	
basen
Säkerställa ett regelbundet tillskott av •	
teori till den dagliga verksamheten
Öka förståelsen av evidensbaserad •	
praxis

Hur gör man? 
just rubriken, tidskriFtsklubben, kan 
vara lite missvisande eftersom det förutom 
tidskriftsartiklar också går utmärkt att läsa 
uppsatser eller utdrag ur böcker 

Gör så här:
Samla en grupp som bildar en Tid-1. 
skriftsklubb. Minst 4 – 5 personer 
och max 10 – 12.

Hitta några tider då gruppen kan träf-2. 
fas (det behövs minst 45 minuter).
Diskutera vilket syfte ni vill att Tid-3. 
skriftsklubben ska ha. Kanske vill 
ni arbeta med metoden under en 
begränsad tid för att belysa en viss 
problematik. Kanske vill ni arbeta 
med metoden långsiktigt och det 
övergripande syftet är då att bygga 
upp en gemensam kunskapsgrund.
Utifrån syfte väljs en text ut. Välj 4. 
inte en alltför lång eller komplice-
rad text första gången. Beräknad 
lästid är max 2 timmar och sker på 
arbetstid. En person utses att göra 
en bakgrundsanalys av texten och 
av författaren till texten. 
När ni sedan träffas för att ha möte 5. 
i Tidskriftsklubben så börjar den 
som gjort bakgrundsanalysen med 
att berätta lite om texten, var och 
när den är publicerad och av vem. 
Redogör också för vem författaren 
är och arbetar med och om man 
kan anse att författaren är en auk-
toritet inom artikelns område.
I metoden finns också ett moment 6. 
där man ska försöka placera ar-
tikeln i en passande vetenskaplig 
domän. Handlar artikeln huvud-
sakligen om marknadsföring om 
referensarbete eller kanske om ut-
bildning?
Diskutera sedan texten generellt. 7. 
Vad anser ni om språket; lättläst 
eller svårläst? Vad är syftet med ar-
tikeln? Beskriv studien: metod, re-
sultat, slutsats. Behövs figurer eller 
tabeller förklaras? Vad finns det för 
svagheter med studien? Finns det 
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någonting som var oklart?
Diskutera själva innehållet – är artikeln 8. 
relevant för er och er verksamhet?
Summera. Ni kan välja om ni vill 9. 
nöja er med själva diskussionen 
eller om ni också vill att den till 
viss del dokumenteras. Bra är då 
om ansvaret för att föra mötesan-
teckningar cirkulerar på samma 
sätt som att ansvaret för att göra 
bakgrundsanalys bör cirkulera i 
gruppen. 

Erfarenheter av tid-
skriftsklubben

hittills har jag skrivit väldigt entusias-
tisk om Tidskriftsklubben som metod, men 
som med de flesta metoder behövs den nog 
genomföras några gånger innan man tycker 
att den tillför något speciellt. Ibland hittar 
man en artikel som direkt får alla engagera-
de, men ofta behöver man pröva sig fram lite 
vad gäller omfång och svårighetsgrad för att 
hitta den nivå som passar gruppen. Många 
beskriver också en inledande avvaktande 
hållning för metoden – det kan ta ett tag 
att upptäcka att det man själv hade svårt att 
förstå från artikeln var något som de flesta 
tyckte var knepigt. 

metoden greppar både form och innehåll 
och en erfarenhet som dragits från ett flitigt 
användande av metoden har varit att arti-
kelns form har stor betydelse för förståelsen 
av innehållet. Ibland kan förståelsen försvå-
ras för att det har varit en oklar rubrikstruk-
tur till exempel. Att arbeta med bakgrunds-
analysen bidrar till en slags strukturell för-
ståelse. Det är skillnad på språk och upplägg 
beroende på var och i vilket sammanhang 
den är publicerad.

många upplever momentet när man ska 
identifiera den vetenskapliga domänen som 
lite konstruerat. Själv tycker jag att det bidrar 
till processen då man vill abstrahera proble-
met och försöka betrakta det lite mer från 
ett helikopterperspektiv. Dessutom kan det 
ge inspiration till att leta vidare inom denna 
domän – om man t.ex. inser att det dagliga 
gnisslet kring en rutinuppgift faktiskt egent-
ligen handlar om en brist på marknadsföring, 
så blir området där man kan hitta relevant 
litteratur eller forskning mycket större.

det kan nog ta tid innan alla upplever att 
deras dagliga arbete påverkats av Tidskrifts-
klubben men nästan alla framhåller de ge-
mensamma diskussionerna och det tanke-
arbete som startats, som något positivt. För 
den gemensamma kunskapsgrunden kan 
Tidskriftsklubben ha stor betydelse, menar 
jag. Även om inte alla förberett sig och läst så 
noga så kan den gemensamma diskussionen 
vara givande. I det dagliga arbetet kan man 
hänvisa till texter som lästs och de följande 
diskussionerna. Detta, menar jag, är redan 
det en förändring i det dagliga arbetet.

Inom Tvinningprojektet har två kommu-
ner använt Tidskriftsklubben. I sina rappor-
ter pekar de på metodens möjlighet till ökad 
samsyn och delaktighet. 

Malin Ögland

Litteratur

Haglund, Lotta & Herron, David (2005). 
”Tidskriftsklubben – en metod som utveck-
lar bibliotekariens förmåga till kritisk analy-
tisk granskning”. InfoTrend 2005:03

Journal club, Wikipedia, http://en.wikipedia.
org/wiki/Journal_club
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pedagogiska bord

metoden pedagogiska bord bygger på al-
las aktiva medverkan i det utvecklande och 
reflekterande samtalet.  All biblioteksperso-
nal har sina egna erfarenheter och använder 
olika pedagogiska metoder i sitt arbete, en 
värdefull resurs, om den kan tas till vara. Det 
finns mycket att vinna i biblioteksarbetet ge-
nom att reflektera över det egna och andras 
sätt att arbeta. Som utgångspunkt för sina 
samtal har de bibliotek som provat metoden i 
Tvinningprojektet haft frågeställningar som 
”Hur når vi nya låntagare?” och ”Hur behål-
ler vi våra låntagare?”. Målsättningsfrågor 
och strategier för marknadsföring är andra 
frågor som deltagarna diskuterat.

Samtalen utgår från de egna erfaren-
heterna, man lyssnar på varandra, jämför 
förhållningssätt, stärks och får nya idéer av 
varandra, som man går hem och provar, ser 
resultatet av och sedan reflekterar vidare 
över.

Metoden har arbetats fram av styrgrup-
pen i Svensk Biblioteksförenings dåvarande 
specialgrupp för bibliotekspedagogik.

Hur gör man?
metoden är en tillämpning av Kolbs cir-
kel för erfarenhetsbaserat lärande, en cyklisk 
inlärningsmodell i fyra steg. Den tar sin ut-
gångspunkt i den konkreta erfarenheten, som 
här är grund för reflekterande observationer 
vilket leder till att man formulerar förståel-

sen i abstrakta begrepp från vilka problem 
kan lösas och nya tillämpningar prövas i ak-
tivt experimenterande, som ger nya konkreta 
erfarenheter och så vidare (se bilden i kapitlet 
om Tidskriftsklubben).

Den som initierar mötet väljer en pedago-
gisk utmaning, en frågeställning man vill ha 
belyst. Man samtalar i grupp med högst åtta 
deltagare. En i gruppen är utsedd till sam-
talsledare. Efter en kort presentation av vilka 
man är håller den som föreslagit frågeställ-
ningen en kort inledning. Därefter gör man 
en runda i gruppen, där alla kort svarar på 
hur de uppfattat frågan. Samtalsledaren för-
delar ordet i gruppen, ställer frågorna: ”Hur 
gör du?” ”Hur tänker du?” ”Vilka är dina 
erfarenheter?” Den pedagogiska aspekten på 
utmaningen diskuteras och man reflekterar 
över lärande och hur vi arbetar i biblioteket. 
Tankar och erfarenheter utbyts. Samtalsle-
daren ligger själv lågt i diskussionen, fördelar 
ordet och ansvarar för att man håller sig till 
den röda tråden, till dagens fråga. Samtalsle-
daren återknyter till inledningen, undviker 
klagovisor och ser till att alla deltar aktivt. 

När alla lyssnat till varandra ber man 
alla redovisa vad de lärt, vad de fått för nya 
tankar. Samtalsledaren summerar och pekar 
framåt. Man kan komma överens om vad 
man vill pröva till nästa gång, då man såle-
des kommer att ha nya konkreta erfarenhe-
ter att redovisa.

PedAgogiskA bord
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en Fördel med pedagogiska bord är att de 
är lätta att arrangera och genomföra. Man 
samlas lokalt, en arbetsgrupp, kolleger av 
olika kategorier eller varför inte bibliote-
karier och pedagoger. Inga långa resor eller 
övernattningar krävs, man samtalar ca två 
timmar, får nya uppslag och stärkt går man 
tillbaka och provar på sin arbetsplats. Peda-
gogiska bord bygger på egenaktivitet.

Pedagogisk kortlek
som stöd För att komma igång med peda-
gogiska bord finns en kortlek med förslag på 
olika pedagogiska utmaningar på bibliotek. I 
kortleken finns en kort instruktion och an-
vändbara tips till samtalsledaren. Kortleken 
går att köpa från Svensk Biblioteksförening. 
När man blir varm i kläderna inser man att 
metoden fungerar på en lång rad olika fråge-
ställningar och man kommer på egna utma-
ningar att diskutera. 

Hur skiljer sig metoden 
från vanliga grupp-  
diskussioner?
samtalsledarens kontroll, allas aktiva 
medverkan, allas erfarenheter och fokuse-
ring på en fråga gör att man i samtalet når 
längre och strukturen hjälper oss att få nya 

insikter. Man stärker lokala nätverk genom 
att mötas så här och upptäcka att vi alla kan 
lära av varandra och har gemensamma frå-
geställningar. När man lyckas ger det så stor 
behållning att det är självklart att fortsätta 
träffas och utveckla metoden pedagogiska 
bord.

Erfarenheter av metoden
Flera av de bibliotek som använt sig av pe-
dagogiska bord i tvinningarbetet betonar att 
metoden är bra för att alla deltagare kommer 
till tals.  Att begränsa storleken på gruppen 
till åtta personer fungerar mycket bra en-
ligt deltagarna. Så här skriver t.ex. Västerås 
stadsbibliotek i sin rapport om metoden: 

”Pedagogiska bord har varit väldigt an-
vändbart som ett sätt att göra alla delaktiga 
och få in nya idéer […] Vi har funnit en ny 
metod för att hålla konstruktiva möten.”

Länsbibliotek Dalarna
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i tvinningprojektet har några bibliotek 
arbetat med processkartläggning. Söder-
köpings bibliotek frågar: ”Kan vi bli bättre? 
Hitta tidstjuvar? Få tid till annat?” Sollen-
tuna bibliotek skriver i sin rapport: 

”Redan under arbetets gång har vi tänkt på 
och lagt märke till lägen i ’Bokens väg’ där 
det finns möjlighet till förbättring och där-
med minskad arbetsinsats på katalogavdel-
ningen och snabbare väg till låntagaren.”

Varför?
processledning är en metod för förbätt-
ringsarbete och kvalitetsutveckling. Första 
steget är en ärlig analys av nuläget. Man kart-
lägger vilka processer man har och hur de ser 
ut. Det kan vara både roligt och skrämman-
de. Man upptäcker att ett osynligt moment 
som ”lilla jag” gör, faktiskt är viktigt för 
helheten, eller, hemska tanke, att något jag 
gjort noggrant och omsorgsfullt varken gör 
till eller ifrån, det tar bara onödig tid eller 
bromsar upp verksamheten och är en onödig 
kostnad för verksamheten. Flaskhalsar ska-
par stress och irritation både för den som ska 
göra jobbet och för alla som måste vänta. Ett 
bra flöde i verksamheten och nöjda kunder 
är det resultat man vill ha. ”Processledning 
är att fokusera, styra och förbättra proces-
serna.” (Dicander Alexandersson, s. 36). 

Vad är en process?
en process är en sammanhängande kedja 
av arbetsmoment och aktiviteter som leder 
fram till en vara eller en tjänst. 

Man brukar skilja på huvudprocesser 
och stödprocesser. Huvudprocesser har med 
kärnverksamheten att göra, det som skapar 
ett värde för externa kunder. Till exempel 

är tillverkning av glass, utveckling av nya 
sorters glass och försäljning av glass huvud-
processer i en glassfabrik, medan städning 
och löneadministration är stödprocesser. 
Stödprocesserna är viktiga för slutresultatet 
men skulle inte behövas om inte huvudpro-
cesserna fanns. 

en huvudprocess kan i regel delas in i del-
processer och aktiviteter. 

Uttrycket ”en kedja är aldrig starkare än 
sin svagaste länk” är i högsta grad relevant 
för processledning. Kvaliteten på det jag gör 
och sättet jag lämnar över det på, är avgö-
rande för hur nästa länk i kedjan ska lyckas, 
exempelvis ett underlag som jag tar fram åt 
en kollega som ska möta en kund.

Det är viktigt att ha kundfokus. Kund i 
det här sammanhanget kan vara både ex-
terna kunder och ”nästa länk i kedjan”. En 
process eller ett moment som inte ”förädlar” 
produkten/tjänsten/mötet är onödig.

Exempel på biblioteks-
processer 

Medieprocessen 
Kunden eller biblioteksanvändaren vill 

ha tillgängliga medier och databaser för att 
låna, ladda ner till dator, mp3-spelare, söka 
information eller helt enkelt läsa, lyssna på, 
titta på eller uppleva på plats. Det är den 
”produkt” eller ”tjänst” som är resultatet av 
bibliotekens medieprocess eller ”mediernas 
väg från förslag till utlåning (och gallring)” 
eller ”från inköpsimpuls till bleka bokdöden” 
som nämns i rapporten från Motala, Sollen-
tuna och Enköpings bibliotek, som tvinnat 
med processkartläggning som metod.

För att så många som möjligt ska få till-

ProcesskArtläggning
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gång till medierna, kan man, förutom att ta 
bort flaskhalsar och onödiga moment, också 
titta på extra kvaliteter som att det ska vara 
enkelt, snabbt och gratis.

Cirkulationsprocessen 
”Tjänsten” som resultat av cirkulations-

processen är att det ska vara enkelt och smi-
digt att beställa, låna och lämna tillbaka. 
Man vill bli påmind om att lånen går ut och 
även krävd på försenade medier. Åtminstone 
vill man att andra ska bli det när man står 
i kö själv. Och man vill hitta boken på rätt 
ställe när man letar efter den. Fakturering 
kanske också finns med i den här processen. 
Kvaliteter handlar här om att ha bra cirkula-
tionssystem, bra rutiner, bra logistik och ett 
gott professionellt bemötande. 

Informationsprocessen
Att kunna söka, hitta och ta del av infor-

mation är den ”produkt” eller ”tjänst” som 
informationsprocessen leder till. Här ingår 
många delprocesser, t.ex. referensarbete, 
skyltning, ”paketering” av information inom 
återkommande teman eller aktuella händel-
ser, biblioteket på nätet, handledningar av 
olika slag (målgrupper, ämnesområden, hur 
man söker information etc.). Det kräver bra 
kvalitet på katalogen, kunskap om ämnen, 
medier och databaser och hur man söker 
i dem, omvärldskunskap, liksom kunskap 
om kundernas användarmönster, behov och 
önskemål.

Mötesplatsprocessen
En fräsch, öppen och tilltalande plats 

för möten, upplevelser och lärande är, el-
ler borde vara, en självklar bibliotekstjänst 
till medborgarna. Processen dit handlar om 
att förnya, anpassa och underhålla både det 
fysiska rummet och webben. Här ingår del-
processer som anpassning till personer med 

funktionsnedsättning, förnyelse av inventa-
rier, utformning efter nya medier och nya 
användarmönster, samarbete med andra 
aktörer, webb 2.0, utställningar, program-
verksamhet, ja allt det som besökaren möter 
i biblioteket. ”Oj då, det har jag inte tänkt 
på”, sa en bibliotekarie, ”våra gardiner har 
hängt i 28 år, sen biblioteket byggdes, undrar 
om de blivit tvättade?” Även stationära saker 
som golv och gardiner behöver ingå i vissa 
processer. Medvetenheten om vad man kan 
göra med biblioteket som rum och mötes-
plats har ökat.

Marknadsföringsprocessen
Kunden/invånarna vill veta vad som 

finns, vad som händer och vad man kan göra 
på biblioteket. ”What’s in it for me?” Fler 
besök, ökad läslust, stimulerande upplevel-
ser, ökad kunskap och användning av bib-
liotekens medier och tjänster, mer resurser 
till biblioteket, är kanske några av de saker 
biblioteket vill se som resultat av marknads-
föringsprocessen. Delprocesser att kartlägga 
kan vara lässtimulans till prioriterade grup-
per, boktips, bokprat, kommunikation med 
media, kommunikation med beslutsfattare, 
marknadsföringsmaterial, samverkanspart-
ner, med mera.

Biblioteken är ganska komplexa system 
och det är lätt att fastna i interna rutiner om 
man inte alltid har för ögonen vem man är 
till för. Med bra huvudprocesser kan man 
profilera sig och skapa mervärdestjänster, 
t.ex. biblioteket som attraktiv lärmiljö, be-
rättelsernas lusthus, litteraturhus, lokalhis-
toriska rum etc. 

att identiFiera processer, kartlägga pro-
cesser, förbättra och utveckla processer ingår 
i allt kvalitetsarbete. Roligt men tanke- och 
tidskrävande. Men att ständigt uppfinna vad 
och hur man gör är också tidskrävande. 
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Hur gör man?
bestäm vilken huvudprocess eller delpro-
cess som ska kartläggas. Var överens om vad 
som är processens slutprodukt eller tjänst 
och vem den är till för. (En bra översiktsbild 
finns i Dicander Alexandersson på sid 61.)

En enkel och överskådlig kartläggning kan 
gå till så här:

Fäst ett långt papper (t.ex. från pap-•	
persrulle eller hoptejpade blädder-
blocksblad) på en vägg.
Använd noteringsblock typ post-it-•	  

lappar, gärna i olika färger, en färg 
per person.
Varje deltagare skriver sina aktivite-•	

ter, en aktivitet per post-it-lapp. An-
vänd verb och substantiv, exempel: 
klistra etikett, skicka faktura.
Sätt lapparna i den ordning aktivite-•	
terna sker, om det finns valmöjlighe-
ter, sätt lappen på högkant.
Rita pilar mellan aktiviteterna och •	
valmöjligheterna.

nu Finns det en karta över processen. Den 
kan se ut som det här exemplet ovan från 
Sollentuna. 

Analysera resultatet. Varje ”nästa länk 
i kedjan”, det kan vara en ny aktivitet eller 
överlämnande till en annan person, är en 
kritisk punkt. Här ser man lätt om det är 

Bilden visar resultatet av en processkartläggning på Sollentuna bibliotek. Alla delar i medieflödet dokumenterades. Se även sid 4.
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något som ofta får vänta, hakar upp sig eller 
faller mellan stolarna. Ofta ser man problem 
och får idéer till lösningar redan medan man 
kartlägger. Skriv dem på separata blädder-
block och använd dem vid analysen och när 
det är dags för åtgärder.

Några röster från   
Tvinningbiblioteken

de bibliotek inom Tvinningprojektet som 
använt processkartläggning som metod, har 
kartlagt medieprocessen. Det är en bra pro-
cess att börja med, eftersom det är en av bib-
liotekets huvudprocesser och de flesta med-
arbetarna är inblandade i den i något led. 
Det gör att man får lite erfarenhet av vad det 
innebär att göra en processkartläggning. 

Arvika bibliotek nämner att processkart-
läggningen är ett 

”[…] bra sätt att systematiskt fingranska 
arbetssätten i det inre biblioteksarbetet […] 
En nackdel kan kanske vara att metoden 
är arbets- och personalkrävande. Metoden 
är bra som en analys av befintliga rutiner. 
Kräver dock ett samarbete med utomståen-
de för att kunna förändra arbetsprocessen. 
Viktigt med aktuell omvärldsbevakning”.

Motala bibliotek skriver: 
”Många fick upp ögonen för hur otroligt 

mycket tid vi lägger på iordningställning av 

nya medier, jämfört med den tid vi kan läg-
ga på skyltning, boktips och extern mark-
nadsföring. Det blev lättare att diskutera 
fritt kring vad vi kan förändra för att spara 
tid. Eftersom många är inblandade i inköp 
och iordningställande så blev också många 
engagerade i hur detta ska ske. I praktiken 
är de allra flesta på biblioteket inblandade 
någonstans i dessa moment. Eftersom det 
var en pensionsavgång behövde det inte bli 
någon prestige i att ändra moment, utan 
det praktiska fick råda. Man såg ju också 
nyttan av att skriva ner alla moment, i den 
övergången, så detta ifrågasattes inte.”

enköpings bibliotek berättar att det var 
svårt att komma fram till under processen 
hur man skulle beskriva alla moment, men 
efter kartläggningen och en analys av resul-
tatet framträdde fem punkter med möjlighet 
till förbättringar, bland annat att ha en vagn 
för personalen med nya böcker var en förse-
ningsfälla, att märkningen av musik och film 
kunde förenklas, och att rutinerna för bok-
vård behövde styras upp. 

Borlänge bibliotek: 
”Arbetet med processkartläggningen har 
präglats av stimulerande diskussioner och 
ifrågasättande av arbetsrutiner, vilket har 
lett till en ökad medvetenhet om faran för 
slentrianmässigt tänkande. Utvecklingsar-
bete bedrivs hos oss ofta av samma personer 
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oavsett utvecklingsområde. Men denna pro-
cesskartläggning har också starkt engagerat 
helt nya personer.”

Täby bibliotek: 
”Inköpsavdelningen har gått igenom pro-

cesskartläggningen och gjort förslag på för-
enklade rutiner för iordningställandet av me-
dia. Vissa innebär dock att det inte blir lika 
mycket märkning av böckernas utsida och att 
arbetet med bokuppsättning försvåras.”

Sollentuna bibliotek: 
”En annan viktig reflektion i efterhand 

är att själva meningen med tvinningen 
som ett ’ge-och-ta’-projekt mellan bibliotek 
hamnade lite i skymundan när vi valde att 
göra processkartläggningen jämsides, och 
inte tillsammans. Om vi hade kunnat när-
vara fysiskt vid varandras processkartlägg-
ningar, hade samarbetsvinsten blivit större 
och det hade också varit lättare att se var 
förändringar kunnat genomföras på det 
egna biblioteket.”

Söderköpings bibliotek:
”När vi nu, 1 år senare, tittar igenom 

både själva processkartläggningen, som 
överförts från post-it-lappar till ett skrivet 
dokument och åtgärdspunkterna, så ser vi 
att materialet är användbart för vidare 
verksamhetsutveckling. Medias väg genom 
biblioteket är inte statisk. Vi har t.ex. slutat 

köpa musik-CD till vuxna och erbjuder nu 
enbart musik via webben. […] Det innebär 
en klar tids- och hanteringsbesparing. Om 
e-ljudböckerna och den nyligen inskaffade 
Mediejukeboxen, kommer att ändra in-
köpsrutinerna för ljudböcker och film, är 
ännu för tidigt att säga. Det beror på hur 
tjänsterna utvecklas. I kartläggningen kan 
vi alltså stryka och lägga till, så att doku-
mentet ständigt är aktuellt och vi har koll 
på helheten. Om någon blir sjuk, har ledigt 
eller slutar finns här dessutom väldigt nog-
grann dokumentation att ta del av om vad 
som görs och av vem, för den som skall ta 
över arbetsuppgifterna.”

Var kan jag läsa mer?
kartläggning av processer Finns med i 
nästan all litteratur om kvalitetsutveckling 
och förbättringsarbete. Den bok vi använt 
mest inom Tvinningprojektet är Att lyckas 
med processledning av Marianne Dicander 
Alexandersson m.fl.

Kerstin Olsson

Litteratur

Dicander Andersson, Marianne m. fl. (1997). 
Att lyckas med processledning. Stockholm: 
Liber Ekonomi.
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på Folkbiblioteken är vi i vårt utvecklings- 
och utvärderingsarbete i stor utsträckning 
hänvisade till metoder som har utvecklats 
inom andra vetenskaper och samhällsområ-
den. Fokusgrupper är exempelvis en metod 
som används inom näringslivet för mark-
nadsundersökningar, inom den offentliga 
sektorn för kvalitetsarbete och för olika slag 
av forskning och som nu också används allt-
mer på biblioteken. Vad är själva poängen 
med fokusgrupper, varför passar metoden på 
biblioteken och hur kan den användas? 

I Tvinningprojektet är det bara två bib-
liotek, Boxholm och Vingåker, som i sina 
rapporter har uppgett att de har använt fo-
kusgrupper, men ett bibliotek (Knivsta) har 
använt metoden tidigare, och de är mycket 
positiva till metoden. 

Vad är en fokusgrupp? 
Fokusgrupper deFinieras på olika sätt i 
litteraturen. Här utgår vi från den definition, 
som finns i Per Westlunds bok Lära av var-
andra. Westlunds bok behandlar metoder 
inom socialtjänsten men dessa är i viss ut-
sträckning användbara även på biblioteken. 
Westlund definierar en fokusgrupp som ”en 
metod för att genom diskussion i grupp och 
under ledning av samtalsledare och assis-
tent ta reda på hur klienter/omsorgstagare 
upplever ett och annat”. Diskussionen ska, 
som namnet anger, ha ett visst fokus, och 
Westlund säger att metoden ”är särskilt an-
vändbar för att ta reda på hur folk tänker och 
pratar om ett visst fenomen”. 

Jag använder begreppet fokusgrupp både 
för att beteckna metoden, gruppen och det 
tillfälle då gruppen träffades. Jag tror inte att 

det skapar några problem utan att det fram-
går vad som avses.

Vad är fokusgrupper 
svaret på?

en av de stora Förändringar som folk-
biblioteken har genomgått det senaste årti-
ondet är perspektivskiftet från ett organisa-
tions-/biblioteksperspektiv till ett individ/
användarperspektiv. En följd av detta per-
spektivskifte är att det har blivit mycket vik-
tigt att ta reda på vad människor tycker om 
verksamheten, för både utvärderingar och 
utvecklingsarbete. För att samla in männ-
iskors åsikter använder biblioteken under-
sökningar av olika slag.

Nöjd-kund-index
Ett sätt är att använda ett nöjd kund-in-

dex (NKI), ett ganska grovt mått som bara 
mäter om människor är nöjda med service 
de får. De genomförs ofta för kommunens 
alla förvaltningar och biblioteket brukar få 
mycket höga indextal. Medborgarna tycker 
helt enkelt att biblioteken är bra som de är. 
Nöjd kund-indexet mäter verksamheten ur 
ett politikerperspektiv. För de kommunala 
politikerna räcker det att veta att verksam-
heten är ”tillräckligt bra”. NKI ger inget ma-
terial för verksamhetsutveckling.

Enkäter
I enkäter måste man ställa raka och kon-

kreta frågor som ger korta och tydliga svar. 
Enkäter passar för att få fram användarnas 
biblioteksvanor och synpunkter på öppet-
hållande och service. Om de upprepas ger 

fokusgruPPer
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de besked om de förändringar som man 
har vidtagit har gett önskat resultat. Men 
de kräver många svar för att man ska få ett 
säkert underlag för exempelvis förändringar 
i öppethållandet och de ger bara svar på de 
ställda frågorna. De oväntade kommentarer-
na, de som kan vara särskilt intressanta för 
verksamhetsutveckling, kommer möjligen 
fram i den sista punkten ”Övriga synpunk-
ter”. Ingen möjlighet finns att ställa uppföl-
jande frågor. 

Intervjuer
Intervjuer, särskilt s.k. djupintervjuer, kan 

ge mycket information och ger också möjlig-
het till fördjupning i intressanta synpunkter. 
De är å andra sidan mycket tids- och därmed 
resurskrävande. Intervjuer lämpar sig att 
göra med några få nyckelpersoner. 

Fokusgrupper
Förmodligen har fokusgrupper blivit så 

mycket använda i biblioteksvärlden dels för 
att de ger mycket information med en be-
gränsad insats, dels för att samtalsformen 
passar i bibliotekskulturen. 

Syfte
Fokusgrupper kan vara ett inslag i bibli-
oteksplanearbetet, i arbetet inför en ny- eller 
ombyggnad eller i det löpande kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. Syftet med en fokusgrupp 
i bibliotekssammanhang är att få in så många 
synpunkter som möjligt från användarna på 
en befintlig verksamhet som underlag för 
fortsatt arbete. Avsikten är inte att komma 
fram till något resultat eller någon gemen-
sam åsikt. En väl genomförd fokusgrupp ger 

mycket material som man kan arbeta vidare 
med internt. Som bieffekt fungerar den också 
som en marknadsföring och signalerar att 
nämnden och personalen är intresserad av en 
dialog med kommunens invånare. 

Vad utmärker fokus-
grupper? 

det Finns olika modeller för fokusgrup-
per. Några utmärkande drag är finns dock: 

En fokusgrupp har ett avgränsat tema •	
eller en frågeställning. Den ska vara 
formulerad i förväg och deltagarna ska 
vara informerade om vad samtalet ska 
handla om. 
Fokusgruppen ska ge •	 många synpunk-
ter från deltagarna. Formen är ett sam-
tal och inte en diskussion.
Samtalsledaren styr samtalet men spelar •	
annars en mycket återhållsam roll. Det 
ska inte bara vara ett samtal mellan le-
daren och deltagarna utan lika viktigt är 
utbytet mellan deltagarna.
Samtalet styrs av en samtalsguide eller •	
frågelista med olika slags frågor, öpp-
ningsfrågor, nyckelfrågor och avslutan-
de frågor. 
Frågorna ska vara öppna och inte kunna •	
besvaras med ja eller nej.
Antalet deltagare kan variera. Vanligt är •	
att fokusgruppen har åtta till tolv delta-
gare, men även grupper med något fler 
eller färre deltagare kan fungera. 
Deltagarna behöver inte vara represen-•	
tativa för målgruppen men det är bra 
om gruppen inte är alltför homogen. 

fokusgruPPer
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Fokusgruppen är en tillfälligt samman-•	
satt grupp som träffas en gång, till skill-
nad från referensgruppen, som träffas 
vid flera tillfällen, ofta under en längre 
tid och med målsättningen att åstad-
komma ett resultat. 
Oftast känner inte deltagarna varandra •	
närmare.

Hur gör man?
den modell För en fokusgrupp som be-
skrivs här är anpassad för biblioteken. Vi be-
höver t.ex. inte ställa de krav på noggrannhet 
i rekrytering av deltagare och exakthet i ge-
nomförandet som man måste göra i forsk-
ningssammanhang. 

Syfte och ämne
Man ska tänka igenom och skriftligt for-

mulera syftet med fokusgruppen. Syftet är 
viktigt eftersom det styr utformningen av 
samtalsguiden eller frågelistan.

I Boxholm var syftet att revidera biblio-
teksplanen. I Vingåker var målet med pro-
jektarbetet och fokusgruppen ”att hitta nya 
sätt/kontaktvägar för att nå ut till föräldrar 
och personal inom förskola/skola och att få 
flera föräldrar att besöka biblioteket med 
sina barn”. I Knivsta har man tidigare med 
gott resultat använt fokusgrupper i arbetet 
med en kvalitetsdeklaration. 

Ämnet ska inte vara alltför konkret for-
mulerat. Om man vill ha konkreta svar bör 
man hellre genomföra en enkät. Det ska å 
andra sidan inte vara alltför allmänt. Lämp-
liga teman är exempelvis ungdomsverksam-
het eller samarbete med förskolan. Olämpliga 
ämnen är bibliotekets öppethållande (alltför 

konkret) eller hela bibliotekets verksamhet 
för allmänheten (för stort). 

I Boxholm beskrivs frågeställningarna så 
här: 

”Mål i vår biblioteksplan: ’Biblioteket 
ska verka för att skapa och stärka läsvanor 
hos alla barn i kommunen.’ Barns läsande 
har gått ner. Hur kan biblioteket arbeta 
läsfrämjande? När är bibliotekets stöd vik-
tigast? I vilken ålder? Hur når vi bäst ut till 
barnens föräldrar? Vad tror ni om hembe-
sök från biblioteket?”

Praktiska detaljer
Rummet för fokusgruppen måste vara 

ostört och helst möblerat med ett avlångt 
bord och stolar. Stolarna bör inte vara få-
töljer (som är alltför bekväma) utan vanliga 
raka stolar. Kaffe/te/läsk med gott tilltugg 
eller andra förfriskningar är nödvändiga in-
slag. Alla ska kunna se samtalsledaren och 
varandra. Avsikten är att skapa en öppen och 
trevlig stämning så att samtalet löper fritt. 

Deltagare
Samtalet leds av en samtalsledare och en 

sekreterare antecknar det som sägs. Åtta till 
tolv deltagare är som nämnts ett lämpligt an-
tal. Ett samtal med färre deltagare har förde-
len att varje deltagare får stort utrymme och 
att det kan bli ett fördjupat samtal. Men fler 
olika synpunkter kommer självfallet fram 
med fler deltagare. Om man har fler än tolv 
deltagare finns risken att inte alla känner att 
de har möjlighet att framföra sina tankar. Ef-
tersom det förekommer att några inte kom-
mer, är det bra att rekrytera en eller två per-
soner mer än vad man optimalt vill ha. 
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Deltagarna behöver inte vara representa-
tiva för hela målgruppen, de ska bara ge sina 
egna synpunkter. Det är däremot viktigt att 
de har något att säga och att gruppen inte är 
alltför homogen. En fokusgrupp om biblio-
tekets samarbete med förskolan kan bestå av 
förskollärare, barnskötare, föreståndare och 
en person från förvaltningen. Det är också 
bra om deltagarna kommer från förskolor 
med olika förutsättningar. Om fokusgrup-
pen ska genomföras med biblioteksbesökare 
i allmänhet och deltagarna har rekryterats 
via informationsblad på biblioteket, är risken 
att det enda de har gemensamt är att de är re-
gelbundna biblioteksbesökare. De använder 
olika delar av bibliotekets verksamhet och 
det kommer alltså fram få synpunkter på 
varje del. Det är en fördel om man kan dela 
upp ”allmänheten” i mindre grupper, exem-
pelvis efter ålder. 

Rekryteringen av deltagarna kan enklast 
ske via de kanaler som redan finns. Försko-
lepersonal kan rekryteras via personliga 
samtal eller via förvaltningen, ungdomar 
via lärare och allmänhet via lappar utlagda 
i lokalerna. Vad man däremot ska ägna tid 
åt, är informationen till deltagarna. Även om 
man rekryterar deltagare genom telefonsam-
tal och muntligt förklarar vad mötet handlar 
om, bör man skicka ut en skriftlig bekräftelse 
så att alla får samma information och tydliga 
uppgifter om tid och plats. Ibland tvekar bib-
liotekspersonal inför ordet fokusgrupp och 
tror att det kommer att avskräcka potentiella 
deltagare. Det går lika bra att använda ”sam-
tal”, inspirationsmöte” eller liknande men 
syftet med samtalet måste framgå. I bekräf-
telsen bör man också understryka att det är 

viktigt att alla de anmälda deltagarna kom-
mer till mötet för att resultatet ska bli bra. 

När det gäller ungdomar kan en present 
locka, som biocheckar, och alla deltagare blir 
glada för bibliotekets tygkasse eller någon 
annan liten erkänsla för att de ställer upp. 

Samtalsguiden
Att upprätta en samtalsguide eller fråge-

lista är den viktigaste delen i förberedelsear-
betet. Det kan verka svårt först men är lättare 
när man förstår hur den ska fungera. Guiden 
ska utgå från syftet med fokusgruppen och 
sammanställas så att frågorna stämmer med 
syftet. Man kan med fördel använda tidigare 
frågelistor som man själv eller någon annan 
har sammanställt men förstås anpassa den 
till den aktuella fokusgruppen.  

Samtalsguiden bör ha tre till fem huvud-
frågor. Under dem ska det finnas flera delfrå-
gor, som man använder för att kontrollera att 
de aspekter som man vill ha belysta kommer 
med, inte alla kanske men de viktigaste. Det 
är ju ett samtal som ska utspelas och efter-
som man inte kan styra det alltför hårt, kan 
inte alla frågor komma upp, utan man får i 
viss utsträckning anpassa sig till hur samta-
let vindlar fram. 

Den första frågan är en öppningsfråga, 
som ska vara en öppen och allmän fråga. 
Poängen är att man ska nalkas temat så 
säga från sidan och man ska försöka åstad-
komma en personlig ingång till ämnet. Om 
deltagarna är ungdomar kan man fråga vilka 
fritidsintressen de har. Nyckelfrågorna kan 
gälla läsning och medieanvändning överhu-
vudtaget, varifrån de får tips på böcker och 
andra medier och hur de skaffar medierna. 



ett steg till! tvinningprojektets slutrapport30

fokusgrupper

Först därefter kommer man in på biblioteket. 
Förskolepersonal kan man börja med att frå-
ga om de har några egna stora läsupplevelser 
och hur de arbetar med böcker i förskolan, 
innan man tar upp samarbetet med biblio-
teket. Är målgruppen vuxenstuderande kan 
öppningsfrågan handla om varför de stude-
rar och vilka yttre förutsättningar de har. 
Nyckelfrågorna är hur de får tag i det mate-
rial de behöver och hur de använder biblio-
teket. En öppningsfråga som passar i olika 
sammanhang är ”Vad är det första du tänker 
på när jag säger böcker?”

Huvudfrågorna kan liknas vid en tratt: 
Öppningsfrågan är bred och allmän, nyck-
elfrågorna smalnar av och ringar in de frå-
geställningar som står i fokus för samtalet. 
Avslutningsfrågorna ska gälla om det finns 
något som inte har belysts eller om någon 
har något mera att tillägga så att man är sä-
ker på att alla känner att de har fått säga det 
de vill få fram. 

Samtalet
Samtalet inleds med att samtalsledaren 

hälsar alla välkomna och alla presenterar sig 
kort. Ledaren förklarar återigen syftet med 
träffen och att alla kommer att vara ano-
nyma i utskriften. Inga repliker kommer att 
kunna spåras till någon namngiven person. 
Det är viktigt att man poängterar att perso-
nalen kommer att diskutera alla de synpunk-
ter och idéer som kommer fram men att det 
inte är säkert att allt kommer att beaktas el-
ler genomföras, detta för att inte deltagarna 
ska få felaktiga förväntningar. Det kan vara 
en fördel om samtalsledaren inte tillhör per-
sonalen, eftersom det kan vara lättare för 

deltagarna att framföra kritiska synpunkter 
då. Det är en fördel om sekreteraren i så fall 
arbetar på biblioteket så att någon från bib-
lioteket har varit med om själva samtalet när 
utskriften ska tolkas.

Samtalsledaren ställer frågorna och styr 
samtalet så att alla får yttra sig. Hon kan 
gärna ställa uppföljande frågor så att det 
blir klart vad deltagarna menar men får där-
emot inte kommentera det som sägs, inte gå i 
diskussion med deltagarna och inte försvara 
någon verksamhet som ev. kritiseras. Om det 
kommer upp direkta missförstånd, som mås-
te rättas till, kan man ge en kort upplysning, 
ta kontakt med någon deltagare senare eller, 
om det behövs mera information, skicka ut 
ett brev till deltagarna efteråt.

Om samtalet tenderar att sakta av och 
behöver stimuleras, kan man bryta med en 
associationsövning som att be deltagarna ur 
tidskrifter klippa ut bilder, som kan symbo-
lisera biblioteket, och diskutera varför del-
tagarna har valt just dessa bilder. Man kan 
också fråga vilken bil biblioteket skulle mot-
svara, eller vilket djur. Det genererar ofelbart 
livliga kommentarer!

När fokusgruppen har avslutats bör sam-
talsledaren och den sekreterare som har 
medverkat omedelbart summera intrycken 
och lyfta fram de viktigaste punkterna. Även 
summeringen bör skrivas ner. Att göra detta 
när intrycken är färska är till god hjälp vid 
tolkningen.

Utskrift
Samtalet kan spelas in men det är inte 

nödvändigt. Det är ibland svårt att få tekni-
ken att fungera och det är mycket tidsödande 
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att skriva ut ett samtal efter en inspelning. 
På biblioteken behöver vi oftast inte heller de 
exakta formuleringarna till skillnad från i 
forskningssammanhang. Det räcker med att 
sekreteraren noggrant skriver ner vad som 
sägs. Efter mötet skrivs samtalet ut så att det 
blir så tydligt som möjligt. Deltagarna är för-
stås anonyma i utskriften. Sekreteraren bör 
numrera deltagarna redan från början, t.ex. 
efter hur de sitter runt bordet. 

Tolkning
Utskriften bildar sedan underlag för den 

tolkning och den diskussion som ska följa. I 
den bör flera personer från biblioteket delta. 
Man ska tillsammans försöka se både vad 
som faktiskt sades och vad som kan dölja sig 
bakom utsagorna. Man kan inte dra några 
generella slutsatser, eftersom deltagarna var-
ken är tillräckligt många eller representativa 
för gruppen, men man får ett material som 
lämpar sig mycket bra för en diskussion om 
verksamheten. Tolkningen är det verkligt 
spännande i den här metoden! 

Ett exempel från en tidigare genomförd 
fokusgrupp: Bibliotekspersonalen som skulle 
tolka utskriften från samtalet med en grupp 
ungdomar var ganska nedslagna. Få ungdo-
mar använde biblioteket på sin fritid och de 
liknade biblioteket vid en gammal röd Volvo. 
Men enligt min mening gav fokusgruppen 
många idéer. Vad i ungdomarnas fritidsva-
nor kan exempelvis biblioteket anknyta till? 
De flesta ungdomarna visade sig vara kultur-
aktiva på olika sätt men bara ett par av dem 
använde biblioteket utanför skolarbetet. Ett 
par ganska stökiga pojkar gjorde egna filmer 
men hade problem både med att få tillgång 

till utrustning och möjligheter att visa det 
de gjorde för publik. Kan biblioteket hjälpa 
dem? Kanske är det svårt att hålla dem med 
utrustning men att erbjuda dem en publik 
borde absolut vara möjligt exempelvis i sam-
band med ett öppet hus eller en kulturnatt. 
En flicka var aktiv i en teatergrupp och skrev 
själv pjäser och dialoger, en annan skrev mu-

Två av projektets deltagande konsulenter/ utvecklingsledare, Solveig Hedenström 
och artikelförfattaren Lena Lundgren.
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siktexter men ingen av dem hade haft pro-
fessionell hjälp. Kanske kan man ordna en 
skrivarverkstad med en författare? 

En röd Volvo är kanske tråkig men också 
säker och pålitlig och det är en kvalitet som 
personalen inte ska underskatta. Kan per-
sonalen bli tydligare som personer så att 
ungdomar har lättare att ta kontakt? Samti-
digt är Volvon röd, alltså ganska glad, vilket 
pekar på att ungdomarna upplever att bib-
lioteket är vänligt. Man kan få ut mycket av 
till synes ganska triviala utsagor. En positiv 
sak var att ungdomarna menade att de alltid 
fick bra hjälp av personalen när de behövde 
material för sina skoluppgifter. Kan perso-
nalen utveckla denna hjälp, exempelvis göra 
det lättare att hitta i biblioteket eller erbjuda 
extra hjälp vissa perioder av läsåret? Ytter-
ligare en fokusgrupp eller en referensgrupp 
kan fördjupa diskussionen om vissa delar av 
verksamheten. 

I en annan fokusgrupp gav frågan om hur 
personalen arbetar med böcker i förskolan 
mycket stoff för diskussionen om samarbetet 
med förskolan. Biblioteket ligger i ett om-
råde där barnen talar många språk och per-
sonalen är medveten och aktiv när det gäller 
att stimulera barnens språkutveckling. Av 
förskollärarnas samtal kunde man läsa ut att 
de behöver fler olika slags medier, mer infor-
mation om böcker och bättre hjälp att hitta 
lämpliga böcker. Ett resultat bland flera blev 
att barnbibliotekarierna bestämde sig för att 
alltid försöka hinna ge förskolegrupperna 
särskild hjälp, även när de kommer enbart 
för att låna böcker. Ett besök från förskolan 
är alltid en kontaktmöjlighet, som bör an-
vändas. Detta var en idé, som barnbibliote-
karierna själva hade haft tidigare och som de 
fick stöd för i samtalet.

Rapport
Biblioteken nöjer sig oftast med utskriften 

och den gemensamma tolkningen. Men om 
man ser biblioteket som en lärande organi-
sation och vill genomföra fler fokusgrupper 
bör man skriva en rapport, där man beskri-
ver vad man har gjort och reflekterar över 
resultatet. 

Slutsatser
Fokusgruppen ger för det mesta god va-

luta för nerlagd arbetsinsats för att den ger 
mycket information med en begränsad in-
sats. När man har genomfört en fokusgrupp, 
är det också lätt att genomföra flera med 
andra målgrupper. Under en fokusgrupp går 
det mycket bra att låta ytterligare en person 
från biblioteket vara med dels för att lära sig 
metoden, dels för att lyssna och iaktta sam-
spelet i gruppen, vilket den som skriver inte 
alltid har tid att följa, men som kan vara vär-
defullt i tolkningsfasen. I nästa fokusgrupp 
kan sekreteraren ta samtalsledarens roll och 
den andra personen fungera som sekretera-
re. På det sättet kan flera i en personalgrupp 
genomföra fokusgrupper med olika mål-
grupper. 

Men det är viktigt att
bibliotekspersonalen är väl informe-•	
rad om att metoden inte ger svar på 
några konkreta frågor
personalen är villig och intresserad •	
av att inta en öppen attityd och lyss-
na på deltagarnas synpunkter 
tid avsätts för den efterföljande nöd-•	
vändiga tolkningen och diskussio-
nen och
att alla är beredda att pröva de idéer •	
som kommer fram.   
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samtalsFormen passar i bibliotekskul-
turen eftersom förhållningssättet gentemot 
användaren har utvecklats i en handledande 
och dialogisk riktning. Vi söker och prövar 
nya metoder för biblioteksundervisning, för 
bokprat, för referenssamtalet och för kon-
takten med förmedlarna. 

Vingåker skriver i sin rapport: 
”Att intervjua ett mindre antal personer 

i fokusgrupper känns som en roligare och 
mera givande metod än enkäter. I samtalen 
kommer många spontana synpunkter fram, 
som kanske inte går att uttrycka lika lätt i 
ett formulär med alternativa svar.” 

Margareta Ullström går i sin bok Sam-
tal på bibliotek igenom olika typer av sam-
tal som förs på biblioteken och gemensamt 
för dem alla är nedtoningen av expertrollen 
och det öppna förhållningssättet. Ullström 
tar inte upp fokusgrupper men mycket av 
det hon skriver om samtalsledarens roll och 
uppgift är tillämpbart även i fokusgrupper. 

Fokusgruppen är också ett tillfälle för 
information om och marknadsföring av bib-
liotekets verksamhet, en viktig bieffekt som 
också lyfts fram i Boxholms rapport: ”Att 
arbeta med fokusgrupper ger inspiration och 
hjälper oss att marknadsföra vår verksam-
het.” Deltagarna, som ofta är nyckelpersoner 
i sin egen lokala miljö, lämnar fokusgruppen 
betydligt mer välinformerade än när de kom 
och ur fokusgruppen kan personer rekryte-
ras för referensgrupper med ett mera lång-
siktigt uppdrag.

Men återigen: Man måste förstå metodens 
möjligheter och begränsningar. Jag kan inte 
nog betona att den berörda personalen, och 

helst hela personalgruppen, måste få ordent-
lig information om metoden. Om inte de be-
rörda har fått tillräcklig information kanske 
inte samtalsguiden upprättas enligt ovanstå-
ende beskrivning, frågorna ställs som slutna 
frågor, enskilda utsagor generaliseras och 
läggs till grund för beslut. Och då har man 
helt missat poängen med fokusgrupper. Som 
jag tidigare nämnt räcker förenklade varian-
ter av fokusgruppsmetoden i allmänhet för 
biblioteksbruk, men grundtankarna måste 
ändå finnas med för att metoden ska ge mer 
än en enkät eller en intervju. 

Sedan återstår bara resten, att göra något 
av materialet…

Lena Lundgren
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att använda sig av observationsstudier i 
det vardagliga utvecklingsarbetet på biblio-
teken är än så länge inte så vanligt. Men det 
är en utmärkt metod om man till exempel 
vill skaffa underlag inför ett förändringsar-
bete. Funderar man på en flytt av informa-
tionsdisken, en förändring av entrén, eller 
om en viss yta i biblioteket verkligen används 
på det sätt som var tänkt, kan man helt en-
kelt ”titta närmare på saken”. Man observe-
rar vad som sker i den givna situationen med 
hjälp av en ett antal frågor, sammanställer 
observationerna och reflekterar kring mate-
rialet. Metoden kan också användas för att 
utvärdera eller kvalitetssäkra delar av verk-
samheten. Hur bemöter vi barn i våra olika 
diskar? Hur användarvänliga är vi egentli-
gen? Om företeelsen som ska studeras känns 
alltför bekant och bemängd med förgivetta-
ganden kan man spetsa till frågeställningen 
med en arbetshypotes som verkligen sporrar 
lusten för de inblandade att undersöka hur 
det faktiskt förhåller sig. Till exempel ”Vi får 

folk att känna sig välkomna till biblioteket 
genom att se och uppmärksamma alla som 
kommer in.”

Om metoden
biblioteksmiljön är komplex men den är 
ändå en autentisk offentlig miljö som lämpar 
sig väl för observationer. Innan man sätter 
igång kan man läsa kapitlet Observation och 
fältarbete i Närhet och distans, i Observera 
mera! om observationer av barn i förskolan 
och Lena Lundgrens studie Rum för barn – 
möjligheternas bibliotek. I det följande har 
också andra praktiska erfarenheter från 
observationer gjorda på bibliotek de senaste 
åren använts. 

En fördel med metoden är att den ger en 
förstahandserfarenhet och en direkt ingång 
till sociala samspel och processer. Man kan 
få syn på saker som undgår den som är mitt 
uppe i situationen dagligdags, se och avslöja 
sidor som inte kommer fram i intervjuer. 
Samtidigt håller man en viss distans och be-

observAtion

formulera ett syfte •	

informera all personal•	

informera tydligt i biblioteket•	

informera även om att man inte •	

behöver delta

aldrig spela in eller filma utan •	

tillstånd från dem som berörs

intervjuer och observationer av •	

barn förutsätter föräldrarnas till-

stånd, om möjligt även barnens

avidentifiera på ett neutralt sätt•	

använda materialet försiktigt•	

fundera över om man själv påver-•	

kar undersökningen

fundera över sin egen roll och •	

vad det innebär att vara ”fors-

kande praktiker” eller ”reflekte-

rande praktiker”

etik i undersökningar

tänk på att:
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traktar skeendet utifrån och metoden öppnar 
för ökad medvetenhet hos de inblandade.

Men metoden har förstås också nackde-
lar, först och främst observatörens påverkan 
på observationsobjektet. Ett sätt att komma 
förbi den så kallade ”forskningseffekten” är 
att låta observationerna sträcka sig över en 
längre tid, två till tre veckor, men vid olika 
tillfällen. Om metoden ska användas på den 
egna arbetsplatsen uppkommer det allmän-
mänskliga dilemmat att vi ser det vi vill se 
även om det inte finns och att vi inte ser sa-
ker och ting som vi borde se. Att vara flera 
observatörer med olika perspektiv som se-
dan samlas ihop till en helhetsbild är ett sätt 
att lösa problemet. Eller, som i Tvinningpro-
jektet, samarbeta med ett annat bibliotek och 
observera varandra.

Observationer i syfte att få syn på saker 

och ting för att utvärdera eller förbättra nå-
gon del av verksamheten ställer självklart 
inte samma strikta krav som när metoden 
används inom forskningen. Men det finns 
ändå etiska aspekter som man bör tänka på. 
Om det är personal som är föremål för obser-
vationerna måste de förstås vara införstådda 
med att observationer ska göras, liksom syf-
tet med det hela och hur resultatet ska an-
vändas. Är det besökarna som ska observe-
ras ska det självklart göras med respekt för 
deras integritet. En skylt ska tala om att här 
pågår en undersökning, varför den görs och 
vem som är ansvarig för undersökningen. 
Det bör också framgå att det inte registreras 
någon form av uppgifter som gör att besö-
karna kan identifieras. Den som observerar 
ska inta en neutral hållning och inte ingripa 
i det som händer.

Fotot är taget i 
samband med att 
personal från Flen, 
Mjölby och Åkersberga 
utförde observationer 
på varandras bibliotek.
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Hur gör man?
Frågeställningarna som ska belysas ska 
vara enkla, avgränsade och konkreta. De bör 
ha olika fokus för att få en helhetsbild och de 
bör inte vara för många. Man kan inte obser-
vera ”allt”! Man får pröva – och om det inte 
fungerar – göra ett nytt försök. ”Learning by 
doing” är principen.  

I den norska observationsstudie, som 
redovisas i Hvem er de og hvor går de?, ville 
man undersöka all annan användning av 
biblioteket än lån av böcker och medier. Det 
är en stort upplagd undersökning men här 
kan man hämta tips för mindre samman-
hang. Exempel på frågeställningar är:

Hur länge stannar besökarna och •	
vad gör de under den tiden
Vad gör de utöver att låna•	
Hur stor andel lånar med sig något•	
Hur stor andel vänder sig till per-•	
sonalen
När i veckan och när på dagen äger •	
besöket rum
Kommer de ensamma eller i grupp•	
Träffar de bekanta på biblioteket•	
Kommer de i samspråk med sådana •	
de inte känner
Hur stor andel umgås ”bara”•	

på liknande sätt Formulerar man frågor 
kring det man vill observera. Säg att man 

vill undersöka bemötandet, eller om biblio-
tekspersonalen möter barnen på ett språk-
utvecklande sätt. Då får man försöka blott-
lägga kommunikationsmönster och samspel 
mellan personal och besökare. Det gör man 
med ett antal frågor som låter sig observeras, 
systematiseras i någon form av schema för att 
så småningom analyseras. Observationerna 
görs vid olika tidpunkter under en bestämd 
tidsperiod och de kan med fördel komplet-
teras med samtal med de observerade eller 
med en enkät eller fokusgruppsintervju för 
att ge en rikare bild. 

Observationerna ska noteras under ob-
servationen och det kan göras på olika sätt, 
beroende på frågeställningen eller på hur 
man vill använda resultatet. Glöm inte att 
ange tid för observationen och vem som 
gör den. Man bör anteckna fakta som kön 
och uppskattad ålder (i intervaller) på besö-
karna. Den tid de tillbringar i biblioteket är 
en annan användbar uppgift. Det iakttagna 
samspelet, aktiviteterna eller det man an-
nars vill beskriva kan noteras i förkortade, 
standardiserade termer i en löpande följd. 
En blankett med en rad för varje besökare 
kan underlätta. Det är bra om man kan göra 
en testobservation så att man kan se vilka 
punkter och aktiviteter som är relevanta 
att notera och eventuellt skapa ett förkort-
ningssystem för dem. 
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kön ålder styr mot... övrigt (t.ex tid)aktivitet

K=kvinna 0 ( -5)  Ny = tidningar tv mm  Lå = låna
M=man  6 (-12)  Ka = kafé   Lä = lämna
B=barn  3 (-15)  Ti = tidskrifter   Res = reservationshämtning
  16 (-24)  Info    Br = browsa på entrétorget
  25 (-39)  Ba = Barn   Frå = fråga
  40 (-64)  w = internet
  65 (-   )

Observationsschema, exempel 1.
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1
Tid in: 10:00
Tid ut: - 
Summa minuter: över 120 minuter
Kön: M
Ålder ca: 40

Går till bokningsdator. Bokar på lånekortet ett stort 
antal gånger. Sätter sig vid en dator och söker på In-
ternet. Sitter blickstilla och reser sig endast en gång 
(efter ca 80 minuter) för att gå att köpa en kopp kaffe. 
Sätter sig återigen blickstilla vid datorn.

2
Tid in: 10:00
Tid ut: 10:15 
Summa minuter:15 minuter
Kön:  M
Ålder ca: 50

Sätter sig direkt vid en dator och börjar söka på In-
ternet. Reser sig och går ut efter ca en kvart.

3
Tid in: 10:05
Tid ut: 10:20
Summa minuter: 15 minuter
Kön: M
Ålder ca: 40

Går till informationsdisken och frågar något. Går 
sedan till skivavdelningen och tittar på en del skivor. 
Sedan till DVD-avdelningen och letar lite. Hittar två 
filmer som han lånar och går sedan ut.

4
Tid in: 10:07
Tid ut: 11:18
Summa minuter: 71 minuter
Kön: M
Ålder ca: 30

Bokar dator med sitt lånekort 2 gånger. Sätter sig vid 
en dator och söker på Internet. Efter en knapp timme 
reser han sig och sätter sig vid en obokad dator mitt-
emot. Efter ca 10 minuter går han till tidskrifterna, 
där han tittar snabbt. Sedan går han till skivavdel-
ningen och tittar lite snabbt innan han sedan går ut.

5
Tid in: 10:14
Tid ut: 10:28 
Summa minuter: 14 minuter
Kön:  K
Ålder ca: 40

Går till boksnurra: ”Läsgodis”. Tittar på några 
böcker, läser på baksidorna och bläddra i böckerna. 
Plockar med sig 3 ex till utlåningsdisken och går se-
dan ut.

6
Tid in: 10:20
Tid ut: 10:46 
Summa minuter: 26 minuter
Kön:  M
Ålder ca: 60

Går till ljudböckerna. Tittar en stund. Tar sedan en 
stol och sätter sig och letar. Ställer sedan tillbaka sto-
len. Letar lite till. Tar så en ljudbok med sig. Styr ste-
gen till tidskriftsavdelningen och tar en tidskrift och 
sätter sig i en fåtölj. Efter en stund lägger han tillbaka 
tidskriften och lånar ljudboken på väg ut.

Observationsschema, exempel 2.
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en besökares rörelser och förehavanden 
kan också ritas in på en plan över biblioteket. 
I så fall väljer man ut en besökare och följer 
den personen under besöket. Om personen 
stannar länge kan man följa ytterligare en 
eller två ytterligare besökare samtidigt. Det 
behövs flera planer, man kan bara föra in 
några besökare på varje plan. Detta sätt att 
notera ger besked om flödena i lokalen och 
vilka områden och passager som används 
mest. Det ska alltid finnas plats på blanket-
ten eller planen att föra in observatörens 
kommentarer. Det är viktigt att genast skri-
va in speciella iakttagelser eller tankar som 
dyker upp, det är lätt att man glömmer bort 
dem annars. 

Ytterligare ett sätt är att göra en ”ögon-
blicksbild”. Då går man runt i biblioteket ex-
empelvis en gång i timmen och noterar vilka 
besökare som finns i biblioteket, kön och ål-
der och vad de gör. Detta är ett bra sätt att se 
hur undanskymda hörn, läsrum och studie-
platser används.

Sammanställningen av materialet, tolk-
ningen och analysen är det svåraste momen-
tet och det moment som är mest tidskrävan-
de. Kapitlet Analys och tolkning i Närhet och 
distans ger inte mycket konkret vägledning. 

Resultaten måste sammanställas i ett do-
kument i form av tabeller, staplar eller i en 
annan form som passar materialet så man 
får en överblick. I tolkningen är det en för-
del att vara två eller f lera. Alla synpunkter, 
erfarenheter och slutsatser behövs! Redan 
när man formulerar frågeställningarna 
och gör observationsschemat, påbörjas 
tolkningen. Det är då valet av det som ska 
fångas in bestäms. När materialet väl är in-
samlat är det helheten och sammanhanget 
man ska försöka få syn på. Kan man se 
några mönster eller teman? Finns det or-
sakssammanhang? Varför sker, sägs och 
görs saker och ting? Är det kanske några 
teman eller aktiviteter som lyser med sin 
frånvaro?  

Det resultat man så småningom kommer 
fram till presenteras och diskuteras i lämp-
liga fora och sedan kan steget till handling 
tas – steget till det aktiva experimenterandet 
i Kolbs lärcirkel (se kapitlet om Tidskrifts-
klubben). Jag tror att det är klokt att använda 
ordet experimentera för att avdramatisera 
det hela. Sedan är cirkeln sluten och frågor-
na kan formuleras på nytt. Hur gick det? Vad 
behöver följas upp? Vad behöver förändras 
ytterligare? 
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Erfarenheter
i tvinningprojektet har två bibliotek gjort 
observationer hos varandra. De kom överens 
om att de ville studera hur barn och unga an-
vänder sig av biblioteksrummet. Frågorna de 
ställde var: Hur ser barnens rörelsemönster 
ut? Var uppehåller de sig? Finns det platser 
i rummet som är mer besökta än andra och 
finns det platser som sällan eller aldrig be-
söks? Vilka tjänster utnyttjas och hur länge 
varar besöken? Vilken roll spelar exempel-
vis skyltningen? De var också intresserade 
av hur besökarna väljer vilka böcker de ska 
låna och hur de bär sig åt för att hitta dem. 
Dessa frågor antogs vara intressanta för hur 
rummet möbleras och hur man skyltar, men 
också för en djupare förståelse av besökarnas 
bild av verksamheten. 

Den ursprungliga idén var att studera 
samtliga frågeställningar genom observation 
men man insåg att det var att gapa över för 
mycket. Hur barn och unga valde sina böck-
er beslöt man att i stället ta reda på genom 
en enkel enkät som delades ut efter observa-
tionerna. 

Målet var att förändra biblioteksrummet 
och utveckla en mer tillgänglig och attraktiv 
barn- och ungdomsavdelning som är anpas-
sad till hur barn och unga faktiskt använder 
den. 

De båda biblioteken tyckte sig ha fått en 
tydligare bild av hur biblioteksrummet an-
vänds, observationerna styrkte det de ”hade 
på känn” men de betonade också att det är 
ögonblicksbilder och att man inte kan dra 
några säkra slutsatser av ett material från två 
observationstillfällen. De upplevde att meto-
den är tidskrävande och häri ligger förmod-
ligen en av förklaringarna till att observatio-
ner ännu inte är så vanliga i det vardagliga 
utvecklingsarbetet. 

Även om de båda biblioteken inte fullt ut 

lyckats med sina föresatser talar de om att 
det varit intressant att se hur ett annat biblio-
tek fungerar. Det gjorde att man reflekterade 
över det egna arbetssättet och den egna verk-
samheten. Det gav dem något att förhålla sig 
till, att spegla sig i. Ibland räcker det för att 
förändra verksamheten och i fortsättningen 
tillägna sig ett mer reflekterande arbetssätt. 

Få bibliotek prövade på observationsme-
toden i Tvinningprojektet, men det finns 
trots det all anledning att fortsätta med 
enklare observationsstudier som en metod 
för utvärdering och verksamhetsutveckling. 
Metoden passar för samarbete mellan två 
bibliotek. Då får man på köpet den välgö-
rande spegeleffekten på sin verksamhet som 
projektdeltagarna vittnar om.

Solveig Hedenström
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kollegial observation är en metod för 
kvalitetsutveckling av biblioteksverksamhet. 
Syftet är att se hur bibliotek lever upp till sina 
mål, och att se vilka styrkor och vilka för-
bättringsmöjligheter som kan finnas i verk-
samheterna. 

När metoden används behöver man vara 
två eller flera bibliotek som samarbetar. 
Man genomför en granskning av någon as-
pekt av varandras verksamhet gentemot de 
målbeskrivningar och planer som respek-
tive bibliotek har. Observationer, samtal och 
intervjuer skapar en bild av de granskade 
biblioteken. Sammanfattningsvis är syftet 
att utveckla kvaliteten och kvalitetsarbetet 
inom biblioteken, att öka kompetensen och 
flexibiliteten genom att lära av varandra och 
att skapa kontakter och nätverk mellan bib-
liotek.

 Resultatet av den kollegiala observatio-
nen blir en rapport som följer en särskild 
mall. Rapporten presenteras för det granska-
de biblioteket när den är klar. Förutom rap-
porten kan också de samtal mellan kollegor 
som uppstår under en observation leda till 

reflektioner och nya idéer för det granskade 
biblioteket, och även för den personal som 
observerar. 

Kollegial observation som metod är sär-
skilt användbar för att se hur kommunika-
tion och bemötande sker på olika nivåer. 
Några exempel på områden som kan under-
sökas är programverksamhet, bemötande, 
undervisningssituationer och referenssitua-
tioner. Metoden kan med fördel kombineras 
med andra metoder för utvärdering, som 
användarenkäter, egenvärdering av perso-
nalen, studier av nyckeltal etc., för att ge en 
helhetsbild av verksamheten.

Det är viktigt att bibliotekens ledningar 
initierar och är delaktiga i arbetet med kol-
legial observation. Syftet med att använda 
metoden är att få en genomlysning av en del 
av verksamheten utifrån uppsatta kriterier 
inom det observerade området, att få förslag 
till förbättringsområden och att biblioteket 
får inspiration till kvalitetsutveckling, som 
man sedan kan arbeta vidare med internt.

Skillnaden mellan kollegial observation 
och att arbeta med observationer generellt är 

kollegiAl observAtion
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att i kollegial observation handlar det alltid 
om att kollegor observerar andra kollegor i 
arbete. Observationen sker också alltid med 
verksamhetens mål som utgångspunkt. Kol-
legial observation inkluderar samtal och in-
tervjuer.

Kollegial observation är en metod som 
vi har lånat från skolvärlden, där den i vissa 
kommuner används regelbundet för kva-
litetsutvärdering. Den ingår då i ett större 
komplex där flera olika metoder används 
och resultaten vägs samman – kollegial ut-
värdering.

Hur gör man?
det här är en kortFattad arbetsplan för 
metoden.

Definiera vad just ert bibliotek vill ut-1. 
veckla eller utvärdera

Bestäm er tillsammans med ett annat 2. 
bibliotek för att använda metoden kol-
legial observation. 

Bestäm vad syftet är med projektet/ob-3. 
servationerna. 

Definiera vilken del av verksamheten 4. 
som ska observeras. Det behöver inte 
vara exakt samma del av verksamhe-
ten på de två biblioteken, men det kan 

underlätta diskussioner och jämförelser 
om man tittar på liknande saker.

Ta fram målformuleringar från biblio-5. 
teksplaner, riktlinjer etc. som är aktuella 
för den verksamhet som ska observeras. 
Kan dessa mål konkretiseras i något 
som är möjligt att granska? T. ex. ”Ha 
ögonkontakt med kunden”. Det är det 
granskade biblioteket som konkretise-
rar sina egna mål. Formulera mål och 
observationsområde skriftligt.

Två personer på respektive bibliotek ut-6. 
ses till observatörer. Det är ett ”heders-
uppdrag”.

Bestäm när och hur observationerna 7. 
ska ske. Minst 3 tillfällen för observa-
tion rekommenderas (på respektive bib-
liotek). Man kan stanna en hel dag eller 
några timmar. Använd gärna scheman 
för observationsstudier som man kan 
anteckna på. (Se kapitlet om Observa-
tion.) Utöver observationer genomförs 
samtal och intervjuer med personalen. 
Gärna i direkt anslutning till en obser-
verad aktivitet.

Då alla observationer är genomförda, skrivs 8. 
rapport enligt en mall (se nedan). De perso-
ner som fungerat som observatörer skriver 
rapporten. En rapport per bibliotek.
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Rapporten överlämnas/skickas till det 9. 
observerade biblioteket.

Chefer och observatörer från de samar-10. 
betande biblioteken träffas gemensamt 
och diskuterar vad rapporterna har 
kommit fram till.

Det observerade biblioteket formulerar 11. 
en plan för att arbeta med de eventuella 
förbättringsmöjligheter av verksamhe-
ten som har föreslagits.

mallen För själva rapporten kan med 
fördel läggas upp efter följande rubriker:

1. Projektets syfte
Förslag till text: 
Projektet är en kvalitetssamverkan mellan 
biblioteken i NN och NN. Samverkan gäl-
ler kollegiala observationer vid bibliotekens 
[ange vilken del av verksamheten]. Bibliote-
ken skall studeras via tillgänglig dokumen-
tation och genom observationer inom vissa 
särskilt angivna områden.

      
2. Bakgrundsfakta

Ange
observatörer•	
observatörernas arbetskommun•	
observerat bibliotek•	
del av biblioteksverksamheten som ob-•	
serveras 

chef på det observerade biblioteket•	

3. Arbetssätt
Beskrivning av hur rapportens material 

har samlats in. Uppge exempelvis hur många 
och vilken personalkategori som intervjuats, 
hur många timmars observation som ge-
nomförts osv.   

4. Prioriterade observationsområden
Här anger man vilka delar av bibliotekets 

verksamhet som observerats, t.ex. bemö-
tande i barnverksamheten. Biblioteksplanen 
och/eller liknande dokument ligger som 
grund. Exempelvis formuleringar kring be-
mötande i barnverksamheten som kan fin-
nas i dessa dokument.

5. Goda exempel
Lyft fram det positiva som ni har sett.

6. Förbättringsområden
Berätta var verksamheten behöver ut-

vecklas mer.

7. Avslutande kommentar
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Erfarenheter av kolle-
gial observation

en test av metoden kollegial observation 
genomfördes som ett pilotprojekt inom 
Tvinningprojektet. Personal från Västerås 
stadsbibliotek och Stockholms stadsbiblio-
tek samarbetade tillsammans med länsbib-
lioteken om att bearbeta metoden, så att den 
skulle bli användbar för bibliotekssamman-
hang. Två bibliotekarier på respektive biblio-
tek fungerade som observatörer. 

bibliotekspersonalen valde att under-
söka bemötandet av barn på varandras bib-
liotek. De konkreta resultat som slutligen re-
dovisades i bibliotekens respektive rapporter 
visade på styrkor som man uppfattade i var-
andras verksamheter, men också på sådant 
som kunde förbättras, ofta med relativt små 
medel.

Här är några av de reflektioner som ob-
servatörerna gjorde kring metoden, bland 
annat om hur viktigt det är att förbereda ob-
servationerna.

”Det är viktigt att precisera syftet med 
observationerna och låt det också påverka 
tidpunkten för besöken. Tänk på att om 
man väljer att iaktta personalens bemö-
tande mot en speciell åldersgrupp så måste 
man välja tillfällen när den gruppen kan 

förväntas vara på biblioteket. Där har ju 
skolan en klar fördel: man vet precis var och 
när barnen är där. För oss var det svårare, 
vid vissa tillfällen fanns det inga barn i den 
aktuella målgruppen på biblioteket.”

”Några praktiska detaljer är hur lång tid 
man ska observera. Vi observerade vid tre 
tillfällen, heldagar och det kändes som om 
vi skulle ha behövt ett par gånger till för att 
känna oss säkrare på resultatet. Nu blev det 
så att vi delvis observerade varandra vilket 
inte är helt bra. Om möjligt bör man nog 
undvika att deltagarna i observationsarbe-
tet observerar varandra.”

bristen på styrdokument i biblioteksvärl-
den, jämfört med skolvärlden, är något som 
metoden har synliggjort.

”En svårighet med metoden som vi har 
tampats med hela vägen gäller våra styr-
dokument. När skolan använder sig av kol-
legial observation så har de läroplanen att 
luta sig mot. I biblioteksvärlden har vi ing-
en läroplan. Vi har inte direkt hittat något 
dokument som vi tycker kan fungera som 
vår läroplan. De styrdokument som vi har 
använt oss av är biblioteksplaner, olika po-
licydokument och verksamhetsplaner. Det 
vi skulle titta på var ju bemötande inom 
barnverksamheten och i de olika styrdoku-
menten finns det inte särskilt mycket alls om 
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Deltagarna i pilotprojektet.
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bemötande. Detta har hela vägen försvårat 
vårt arbete med metoden eftersom vi inte 
haft något bra dokument att falla tillbaka 
mot, att jämföra vårt resultat mot.”

att se kollegor i verksamhet var något 
som upplevdes som positivt och utvecklande 
i projektet.

”Vi har fått ta del av hur ett annat bib-
liotek arbetar och inte bara sett ytan och vi 
har också kunnat ta del av andra kollegors 
kunskaper. Detta i sin tur kan vi sedan an-
vända oss av för att utveckla vår egen verk-
samhet. Vi har också alla kunnat känna av 
spegeleffekten som vi kallar det. När man 
observerar en kollega tycker vi att man ofta 
får en spegeleffekt. Det är så många situa-
tioner och rutiner som är så lika så att man 
lätt kan se sig själv i sin kollega, både de bra 
och de mindre bra upplevelserna.”

metoden kollegial observation bör fort-
sätta att utvecklas som metod för kvalitets-
utvärdering för bibliotek. Detta pilotprojekt 

har utgjort startskottet för ett förhoppnings-
vis fortsatt arbete med att pröva och modi-
fiera metoden.

Anna-Stina Axelsson
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nykvarn och knivsta
Kontaktpersoner: Carita Långsjö Rabo och 
Agneta Månsson
Verksamhetsområden: Mediefrågor, samt 
att hitta inaktiva låntagare
Metoder: Omvärldsbevakning, medieplane-
ring
Resultat 
Man har kommit en bit på väg med med-
ieplaneringen. Behöver fortsätta med om-
världsbevakningen. Biblioteken fortsätter 
sitt samarbete.

mjölby, Flen och österåker
Kontaktpersoner: Anneli Friberg, Ingrid 
Sebeniusson, Eva Bergström
Verksamhetsområden: Marknadsföring, 
bättre medieexponering i biblioteket
Metoder: Studiebesök och observationer av 
besökare
Resultat 
I Mjölby inga resultat, då man inte har haft 
möjlighet att följa upp arbetet ännu. I Flen 
har man heller inte genomfört några föränd-
ringar i samband med Tvinningprojektet. 
I Österåker har projektet varit en del av ett 
pågående arbete som inte är avslutat. Bro-
schyrmaterial har tagits fram, programverk-
samheten ökat och webbsidan förbättrats, 
antalet besökare i biblioteket har ökat. Det 
finns inga planer på att fortsätta samarbetet.

västerås, uppsala och danderyd
Kontaktpersoner: Cajsa Broström, Lena 
Löfstrand, Eva Lunneborg, Gunnel Ar-

vidson Nilsson 
Verksamhetsområden: Marknadsföring, 
marknadsplan, kommunikation internt och 
externt
Metoder: Workshops, diskussioner, pedago-
giska bord, värdeordsomröstning, process-
kartläggning
Resultat 
I Västerås har man tagit fram ett förslag till 
en marknadsplan. I Uppsala har man påbör-
jat arbetet med planen, men inte kommit i 
mål ännu. I Danderyd har man bland annat 
gjort vissa förändringar i biblioteksrummet.

gotland och norrtälje
Kontaktpersoner: Christer Lundin, 
Kerstin Berg
Verksamhetsområden: Bokbussar, bokpå-
sar, sjuksköterskeutbildning, lärcentra, Fo-
kus rummet och RFID-teknik
Metoder: Studiebesök, observationer, sam-
tal
Resultat 
På Gotland har man fått ta del av värdefull 
kunskap från Norrtälje inför upphandling 
av bokbuss, samma sak när det gäller upp-
handling av RFID som planeras. Vad gäller 
sjuksköterskeutbildningen har man tagit del 
av varandras erfarenheter för att utveckla 
hemsidorna som ett aktivt verktyg för stu-
denterna. Med Gotland som förebild har 
barn- och ungdomsbibliotekarierna på tre 
bibliotek i Norrtälje kommun genomfört 
en kulturrådsstödd försöksverksamhet med 
bokpåsar på förskolor. 

deltAgAnde bibliotek
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täby och borlänge
Kontaktpersoner:  Lena Fahle, Liliane Thunell
Verksamhetsområden:  Mediets väg genom 
biblioteket, besökarens väg genom biblio-
teket
Metoder: studiebesök, loggboksskrivning 
och processkartläggning
Resultat
I Täby har biblioteksrummet förändrats ge-
nom bl a ommöblering och minskning av in-
formationsdisken, skyltning. Förändrade ru-
tiner vad gäller inköp diskuteras. I Borlänge 
visade processkartläggningen att endast 
mindre justeringar vad gäller mediehante-
ringen behövde genomföras.

motala, enköping och sollentuna
Sollentuna lämnade projektet efter ett år.
Kontaktpersoner:  Anna-Karin Lundell, He-
lena Olsson Munro, Maria Telenius, Chris-
tina Samuelsson
Verksamhetsområden:  Mediefrågor – me-
diernas väg från inköp till gallring
Metoder:  Processkartläggning
Resultat
I Motala ledde processkartläggningen till 
att kunskap spreds inom organisationen om 
andras arbetsuppgifter och vilka moment 
som ingår i mediearbetet, samt hur mycket 
tid dessa tar. Arbetet blir en bra grund för en 
kommande medieplan. I Enköping synlig-
gjordes moment som tog tid och det ledde till 
åtgärder som innebär att nya medier numera 
når låntagarna snabbare än förut. Sollentuna 
lämnade projektet efter ett år pga. interna 

organisationsförändringar. Men innan dess 
hann man genomföra en processkartlägg-
ning som tydliggjorde flödena och visade 
på behov av effektivisering, och att kun-
skapen behövde spridas bland personalen. 
Efter organisationsförändringen har per-
sonal som deltog i processkartläggningen 
använts som stöd för fortsatta förbättring-
ar av medief lödet.

boxholm och vingåker
Kontaktpersoner:  Lena Johansson, Inger 
Högberg
Verksamhetsområden:  Barnverksamhet 
med inriktning på små barn, deras föräldrar 
och förmedlare. Information och marknads-
föring.
Metoder:  Fokusgrupper, studiebesök
Resultat
I Boxholm ledde arbetet till en rad aktiviteter 
för målgrupperna: Bokutställning ”Godbi-
tar” från BTJ med inspirationsföreläsningar 
för lärare och förskollärare. Bokprat för hög-
stadiets elevens val. Bokpåsar: Tre olika åld-
rar 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år. Föräldramöten: 
Samtliga förskolor förlägger ett föräldramö-
te på biblioteket. Gåvobok på BVC från och 
med 2009 plus ett kort för avhämtning av en 
bok till på biblioteket. ”Boxholm blir Bok-
holm” – en vecka fylld med läsglädje. Vad 
gäller Vinggåker är bokpåsar till förskolorna 
är ett resultat, genomförda fokusgrupper ett 
annat. Efter samtalet med föräldragruppen 
har man bestämt att arbeta målinriktat för 
att få föräldrar att använda biblioteket mera. 



ett steg till! tvinningprojektets slutrapport 49

bilaga – deltagande bibliotek

Ev. blir det en ommöblering, där man ska ge 
mera plats för barnavdelningen och inklusi-
ve en föräldrahörna. Man kommer att satsa 
på familjesöndagar och börja med sagostun-
der för lite äldre förskolebarn, vilket var ett 
önskemål från föräldrarna i fokusgruppen.

ludvika, kristinehamn och kumla
Kontaktpersoner:  Helene Lis, Gunilla An-
dersson, Roland Englund
Verksamhetsområden:  Marknadsföring
Metoder:  pedagogiska bord, studiebesök
Resultat
Arbetet har inte lett till några konkreta för-
ändringar på något av biblioteken. Däremot 
har man fått en del nya kontakter som man 
kan ha nytta av framöver.

karlskoga, arvika och söderköping
Kontaktpersoner: Maria Lobell, Jan Chris-
tersson, Lena Börjesson, Katarina Kristof-
fersson, Marie Eriksson
Verksamhetsområden:  ”Bokens väg” och 
marknadsföring
Metoder:  Processkartläggning, studiebe-
sök, omvärldsbevakning
Resultat
I Karlskoga har projektet lett till en ökad 
medvetenhet kring marknadsföringsfrå-
gorna i hela personalgruppen. Man vågar i 
dag prova nytt. När det gäller medieflödet 
har inte samma stora förändring skett, min-
dre oklarheter har retts ut och förändrats. I 
Arvika har arbetet med medieflödet föränd-

rats och effektiviserats på ett flertal punkter. 
När det gäller marknadsföring har idéer och 
arbetsmetoder hämtade från tvinningkol-
legorna och studiedagarna bidragit till en 
nytändning och nysatsning. I Söderköping 
innebar arbetet med medias väg och pro-
ceskartläggning att hela personalen deltog 
i kartläggningsarbetet och i diskussionerna 
om åtgärder och slutsatser. Resultatet blev ett 
antal åtgärdspunkter för att effektivisera och 
kvalitetssäkra arbetet. Extra mervärde gav 
den känsla av delaktighet, som flera i perso-
nalen gav uttryck för, när man fick klart för 
sig det egna arbetets betydelse för helheten.

kungsör och gnesta
Kontaktpersoner:  Maria Karlsson, Ingrid 
Feldt
Verksamhetsområden:  Biblioteksplan
Metoder:  Pedagogiskt bord, tidskriftsklub-
ben, studiebesök, diskussioner
Resultat
I Kungsör är biblioteksplanen inte färdig, 
men den ska färdigställas under 2009. Ar-
betet med planen involverar tjänstemän från 
olika förvaltningar och politiker. Man har 
haft god hjälp av projektets metoder för att 
få en samsyn och en samhörighet i förvalt-
ningen. I Kungsör upplever man att Gnesta 
kommit längre i sitt biblioteksplanearbete. 
Man har i Gnesta svårt att peka på tydliga 
resultat av projektet, just därför att man be-
finner sig i olika stadier av processen att ar-
beta fram biblioteksplanen.
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orminge och rinkeby
Kontaktpersoner:  Helena Torsslow Nelan-
der, Petra Schipper, Lisbeth Lindvall, Salo-
mon Hellman
Verksamhetsområden:  Hur använder barn 
och unga sig av biblioteksrummet och fram-
förallt barn- och ungdomsavdelningen
Metoder:  Observationsstudier av besökan-
de barn
Resultat
Deltagarna genomförde noggranna obser-
vationsstudier på varandras bibliotek som 
kommer att leda till förändringar på åtmins-
tone Orminges bibliotek. Under projektets 
gång genomfördes en organisationsföränd-
ring inom Stockholms stadsbibliotek, vilket 
gjorde att personal som i projektets början 
fanns i Rinkeby flyttades därifrån. Det inne-
bar ett avbrott i projektet. Studierna har 
framförallt givit en tydlig bild av hur barnen 
använder biblioteksrummet.

stockholm (stadsbiblioteket) och 
västerås
Kontaktpersoner: Roselill Rapp, Johanna 
Hansson
Verksamhetsområden:  Bemötande av barn
Metoder: Kollegial observation
Resultat
Västerås och Stockholm genomförde till-
sammans pilotprojektet kollegial observa-
tion. Fokus kom att ligga på att pröva och 
modifiera metoden för bibliotekssamman-
hang. Resultatet av projektet är alltså delvis 
en ny metod för utvärdering av bibliotek och 

delvis förbättringspunkter som man upp-
täckt i varandras verksamhet, noterade i de 
rapporter som skrevs i projektet. Projekt-
deltagarna har föreläst om metoden på Bib-
lioteksdagarna 2009 och för hela personalen 
på stadsbiblioteket i Stockholm. De förbätt-
ringsområden vad gäller bemötande av barn 
som noterats i rapporterna har hanterats in-
ternt på biblioteken.

dessa bibliotek lämnade projektet 
i förtid och har inte skrivit någon 
slutrapport
Nyköping och Lidingö: marknadsföring och 
mediehantering
Saltsjöbaden och Salem: metodutveckling 
skönlitteratur
Forshaga och Tensta: lärmiljöer

dessa bibliotek lämnade projektet 
i inledningsskedet
Älvklarleby, Sala, Fagersta, Vallentuna, Sö-
dertälje, Sundbyberg
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Det du håller i din hand är resultatet av projektet ”Tvin-
ning – en metod för biblioteksutveckling?”. Det är också en 
praktisk handbok för bibliotek som vill arbeta tillsammans 
för att åstadkomma verksamhetsutveckling.

En viktig del av Tvinningprojektet har varit prövandet av 
olika metoder för kunskapsutveckling på bibliotek. Den 
bibliotekspersonal på runt 30 folkbibliotek som har deltagit 
i projektet ger i den här rapporten synpunkter på vad som 
fungerat bra i arbetet med metoderna och vad som varit svårt. 

De aktuella metoderna är tvinning som metod, studiebesök, 
tidskriftsklubben, pedagogiska bord, processkartläggning, 
fokusgrupper, observationer och kollegial observation. I 
vilka sammanhang fungerar de olika metoderna bäst? Vad 
kan man förvänta sig för resultat om de används? Hur gör 
man? Det är frågor som vi hoppas att den här metodboken 
kan hjälpa till med att besvara.

Tvinningprojektet är ett samarbete mellan länsbiblioteken i 
Mellansverige, LIM. Projektet har fått stöd av Statens kulturråd.
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