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Bakgrund och frågeställning 

Sundbybergs stad byggde ett nytt bibliotek som var klart för inflyttning i januari 2013. 

Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen tas i bruk och 

av vem i det ”gamla” biblioteket (Sundbybergs stadsbibliotek) för att sedan göra om samma 

undersökning om ett år i det ”nya” (biblioteket i Signalfabriken) och se hur användningen ser 

ut då.  Vi var också intresserade av att se om och hur användningen av biblioteket i 

Hallonbergen påverkades av det förändrade miljöerna på huvudbiblioteket och utförde därför 

observationer där också 2012 och 2013. 

 

Observationerna utfördes 3 september – 8 september  2012 och 16 oktober – 8 november 

2013 i Sundbyberg och 29 september – 8 oktober 2012 och 7 oktober – 17 oktober 2013 i 

Hallonbergen. De utfördes av Lotta Aleman, Cecilia Bengtsson och Malin Ögland, 

utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm. 

 

Om rapporten 

Rapporten inleds med en sammanfattning och slutsatser och följs därefter av avsnitt om 

observationsmetoden, Sundbybergs kommun och bibliotek och observationen i det nya 

biblioteket och i Hallonbergens bibliotek. Rapporten som skrevs 2012 är placerad som bilaga. 

 

 

 
 

        Foto: Malin Ögland 
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Sammanfattning och slutsatser 

 

Sundbyberg-Signalfabriken 

Sammantaget ökade antalet observerade aktiviteter med 54 % på Sundbybergs stadsbibliotek 

som numera kallas Signalfabriken. Om man ser hur antalet aktiviteter fördelar sig procentuellt 

mellan åldersgrupperna så har barns, ungdomars och äldres aktiviteter ökat och vuxnas 

minskat. 

  
 

2012 Sundbybergs stadsbibliotek 

 

 

2013 Signalfabriken 

 

Den vanligaste aktiviteten totalt är att Sitta 

ensam och använda medier.  
 

 

Den vanligaste aktiviteten totalt är att Sitta 

ensam och använda medier.  
 

 

Att sitta ensam rätt upp och ner är den minst 

vanliga aktiviteten men man köar inte heller 

mycket.  
 

 

Att sitta i grupp med bibliotekets dator är den 

minst vanliga aktiviteten 

 

För äldre, vuxna och ungdomar är den 

vanligaste aktiviteten att sitta ensam och 

använda medier.  

 

För barn är de vanligaste aktiviteterna att sitta i 

grupp och använda medier och att använda 

låneautomat. 
 

 

För äldre, vuxna och ungdomar är den 

vanligaste aktiviteten att sitta ensam och 

använda medier.  
 

För barn är de vanligaste aktiviteterna att sitta i 

grupp och använda medier. 

 

 

 
Foto: Malin Ögland 

Om man tittar på hur aktiviteterna fördelar sig 

procentuellt så finns den största ökningen inom 

aktiviteten Tittar/browsar i grupp som ökat med 

5 procentenheter (barn och vuxna kvinnor står 

för denna ökning). Också aktiviteten Sitter 

ensam och använder medier har ökat med 5 

procentenheter och där har ökningen varit inom 

alla åldrar och i båda könen. Sitter ensam med 

bibliotekets dator har minskat med 5 

procentenheter (största minskningen finns bland 

vuxna män) och kategorin Använder 

låneautomat har sjunkit med 6 procentenheter 

(där största minskningen återfinns bland barn 

och vuxna) 

Sammanfattningsvis kan man säga att 

användningen av biblioteksrummet inte har 

ändrats men att det nu är fler som använder 

biblioteksrummet och att användandet är mer 

jämnt fördelat mellan åldersgrupper och könen. 

Framförallt har observerade aktiviteter utförda av 

barn ökat – 160 %! 
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Hallonbergen 

Sammantaget minskade antalet observerade aktiviteter med 25 % på Hallonbergens bibliotek 

trots att antalet observationstillfällen var fler 2013. Om man ser hur antalet aktiviteter fördelar 

sig procentuellt mellan åldersgrupperna så har barns och äldres aktiviteter ökat och 

ungdomars minskat. Vuxnas har ökat med 1 procentenhet. 

 

 
 

2012 Hallonbergen 

 

 

2013 Hallonbergen 

 

De vanligaste observerade aktiviteterna är att 

Sitta i grupp och använda medier tätt följt av att 

sitta ensam och använda medier.  

 

 

 

De vanligaste observerade aktiviteterna är att 

Sitta i grupp och använda medier 

 

Andra aktiviteter är den minst frekventa 

aktiviteten. 

 

 

Titta/browsa i grupp och Sitta ensam är de minst 

vanliga aktiviteterna 

 

Vuxna vanligaste aktivitet är Sitter ensam och 

använder medier, barn och ungdomars vanligaste 

aktivitet är Står eller går i grupp. Äldres vanligaste 

aktivitet är Ha kontakt med personal 

 

 

För barn, ungdomar och vuxna är den vanligaste 

aktiviteten att Sitta i grupp och använda medier. 

För äldre är den vanligaste att Ha kontakt med 

personal 

 

Om man tittar på hur aktiviteterna fördelar sig procentuellt så finns den största minskningen 

inom aktiviteten Sitter i grupp som minskat med 8 procentenheter (ungdomar och vuxna står 

för denna minskning). Aktiviteten Sitter ensam och använder medier har ökat med 6 

procentenheter och Sitter i grupp och använder medier har ökat med 3 procentenheter.  

 

Det kan förstås vara vanskligt att tolka aktiviteterna Sitta ensam och Sitta i grupp som 

varande mindre biblioteksrelaterade än Sitter ensam och använder medier och Sitter i grupp 

och använder medier men ur ett biblioteksperspektiv förefaller användningen av 

biblioteksrummet ha blivit mer relevant 2013. Ur ett medborgarperspektiv kan minskningen 

av Sitta i grupp snarare betyda att bibliotekets roll som mötesplats har minskat? 

 

Värt att notera är att 10 % (11 % 2012) av observerade aktiviteterna är Har kontakt med 

personal. Samma kategori i Signalfabriken utgör 5 % av de observerade aktiviteterna. Det är 

också intressant att notera att skillnaden mellan att göra saker ensam och i grupp är mindre på 

Hallonbergens bibliotek än på Signalfabrikens. Större andel av aktiviteterna utförs ensam på 

Signalfabriken än på Hallonbergens bibliotek. 

 

Inledningsvis ville vi se om användandet av Hallonbergens bibliotek skulle påverkas av det 

nya biblioteket. Vi har dock svårt för att dra några sådana slutsatser. Vi ser att användningen 

av Hallonbergens bibliotek har ändrats något men tror att det snarare beror på det 

utvecklingsarbete som kontinuerligt sker på Hallonbergens bibliotek. Samtidigt vill påpeka att 

observationerna handlat om besökarnas aktiviteter i biblioteksrummet och inte personalens 

arbetssätt. Det är dock tydligt att utformandet av lokalen har stor betydelse för användandet 
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där Signalfabriken till stora delar har lyckats att få ett ökat användande av fler åldersgrupper 

än tidigare.  

Observationsmetoden 

Regionbibliotek Stockholm använder ofta metoden TTT för att kartlägga hur 

biblioteksrummet tas i bruk och av vem. TTT betyder Tverrgående Trafikktelling och har 

utvecklats av norske forskaren Tord Höivik. Metoden visar, vilka aktiviteter som utförs 

mycket och vilka aktiviteter som utförs lite, när de utförs. Och av vem de utförs. 

Observatören går vid vissa tidpunkter runt i biblioteket och pinnar i en lista vad människor 

gör just då. Är det ett större bibliotek så kan man dela in biblioteket i olika avdelningar så att 

man kan se om aktiviteterna skiljer sig mellan avdelningarna. I boken Hvem er de og hvor går 

de? menar man att man ska genomföra dessa observationer vid olika tidpunkter och olika 

dagar regelbundet över hela året så att man får en samlad bild av årsutnyttjandet av 

biblioteket. Men observationerna kan också genomföras under en kort och intensiv period – 

viktigt då att veckans öppettider blir någotsånär rättvist belysta. Viktigt att man verkligen 

bestämmer när man ska observera så att inte observationerna sker när observatören ”har tid”. 

Kanske är det svårt att göra observationen på det bibliotek man jobbar för att man blir hejdad 

och får frågor under tiden. Att hjälpas åt att observera varandra – grannbibliotek eller 

grannkommunen – kan vara smart! 

Det tar ungefär 10-15 minuter att gå en runda i ett  bibliotek. Man anger noggrant under 

vilken tidsperiod man observerade. En person som riggar en sådan här undersökning bör sätta 

upp några enkla riktlinjer ifall observationerna görs av flera olika personer. Exempel på 

riktlinjer: 

 Undersökningen mäter aktiviteter, inte personer 

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

passerar 

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

varje gång 

 Det motsatta gäller också: om en person lyckas befinna sig på annan plats än där du är 

när du observerar, så att du aldrig passerar honom/henne så skall hans/hennes aktivitet 

inte registreras. 

Regionbibliotek Stockholm har utgått från den norska mallen men utvecklat den efter hand. 

Vi har valt att komplettera med kön och ålder. Vi har också valt att se bruket av egen dator 

som användande av medier och Sitter ensam och använder medier och innefattar även 

lyssnande till musik/ljudfiler. Vi har försökt tillämpa ett vidgat textbegrepp och barns 

aktiviteter noteras också som användande av medier när något av bibliotekets utbud används 

(pussel, spel, kritor, leksaker). 

Det behövs sammanlagt 500 aktiviteter under en studie för att få ett tillräckligt underlag för en 

analys. 
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Sundbybergs kommun 

Kommunen har 40 000 invånare och är landets minsta kommun till ytan samtidigt som den är 

Sveriges näst snabbast ökande vad gäller befolkning.  

 

 
 

(Bild hämtad från http://www.tmr.sll.se)  
 

 

 

Län Kom- Folkmängd           

därav 

andel 

(%)         Medel- 

Kommun mun-   kvinnor män 0-17 18-64 65-  gifta skilda med utrikes  utländska ålder 

Kommungrupper grupp       år år år     utländsk födda med-   

Spridningsmått                   bakgrund   borgare   

Hela riket   9 555 893 50,1 49,9 20,2 60,7 19,1 33,8 9,6 20,1 15,4 7,0 41,2 

Stockholms län   2 127 006 50,4 49,6 21,5 63,1 15,4 31,9 10,3 29,5 22,2 10,1 38,9 

              

              

Sundbyberg 2 40 793 50,4 49,6 19,2 67,6 13,2 27,4 11,8 36,2 26,9 12,5 38,1 

Statistik hämtad från www.scb.se och avser statistik 2012-12-31) 

 

 

 

 

 

http://www.tmr.sll.se/
http://www.scb.se/
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Bibliotek Sundbyberg Signalfabriken 

Biblioteket har 52 timmar öppet/vecka. Biblioteket är i två plan. Från entrén finns till vänster 

en öppen yta för utställningar och/eller programverksamhet, till höger 

återlämningsgsautomater. Rakt fram finns reception och bokningsdatorer, längre in till vänster 

tidnings- och tidskriftsavdelning med varierade sittplatser plus ett antal datorplatser. Till 

höger om receptionen finns kopiator, skanner mm plus toaletter. Längre in en ”pöl” med 

böcker för de minsta barnen, i anslutning till caféet. I denna bortre del av rummet finns också 

trappan till övre plan. Väl uppe öppnar sig till vänster ungdoms- och barnavdelning och längre 

in grupprum och verkstad. Till höger vuxenavdelning med skön- och facklitteratur, litteratur 

på många språk samt öppet magasin. Här finns också flera grupprum samt många och 

varierade sittplatser. Medier exponeras tematiskt. 
 

Om observationen i Sundbyberg 

Observationerna utfördes 7 dagar och vid 31 tillfällen. Vi var två stycken från 

Regionbibliotek Stockholm, Lotta Aleman och Malin Ögland, som utförde observationerna: 

 

Måndag 4 november 17.00 

Måndag 4 november 17.30 

Måndag 4 november 18.00 

Måndag 4 november 18.30 

 

Tisdag 5 november 10.00 

Tisdag 5 november 10.30 

Tisdag 5 november 11.00 

Tisdag 5 november 11.30 

 

Tisdag 5 november 15.00 

Tisdag 5 november 15.30 

Tisdag 5 november 16.00 

Tisdag 5 november 16.30 

 

Onsdag 16 oktober 14.00 

Onsdag 16 oktober 14.30 

Onsdag 16 oktober 15.00 

Onsdag 16 oktober 15.30 

 

Torsdag 7 november 13.30 

Torsdag 7 november 14.00 

Torsdag 7 november 14.30 

Torsdag 7 november 15.00 

 

Fredag 8 november 10.00 

Fredag 8 november 10.30 

Fredag 8 november 11.00 

 

Fredag 18 oktober 16.00 

Fredag 18 oktober 16.30 

Fredag 18 oktober 17.00 

Fredag 18 oktober 17.30 
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Lördag 19 oktober 12.30 

Lördag 19 oktober 13.00 

Lördag 19 oktober 13.30 

Lördag 19 oktober 14.00 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

År 2013 observerades 1606 aktiviteter och 2012 noterades 1041 aktiviteter vilket är en ökning 

på 54 % 
 

Den vanligaste aktiviteten totalt är att Sitta ensam och använda medier. Det gäller för äldre, vuxna 

och ungdomar. För barn är de vanligaste aktiviteterna att Sitta i grupp och använda medier och 

Titta/Browsa i grupp. 

 

Att Sitta i grupp med bibliotekets datorer och att Sitta ensam rätt upp och ner är den minst vanliga 

aktiviteten. 

 

 

 

 

 

Summa av Antal Kolumnetiketter

Radetiketter Barn Flicka Barn Pojke Ungd. Flicka Ungd. Pojke Vuxen Kvinna Vuxen Man Äldre Kvinna Äldre Man Totalsumma

Tittar/Browsar i grupp 28 37 1 3 27 6 5 1 108

Tittar/Browsar ensam 1 3 2 32 33 18 8 97

Står/går ensam 3 2 10 3 26 31 11 14 100

Står eller går i grupp 22 25 2 43 22 10 4 128

Sitter i grupp och använder medier 36 28 28 15 57 18 14 5 201

Sitter i grupp med bibl. datorer 1 1 2

Sitter i grupp 7 11 5 3 24 15 2 2 69

Sitter ensam och använder medier 6 7 44 50 102 211 27 88 535

Sitter ensam med bibl. datorer 1 4 2 27 57 9 33 133

Sitter ensam 1 4 1 6

Köar 1 3 8 3 1 1 17

Har kontakt med personal 3 5 8 3 25 16 11 5 76

Använder låneautomat 1 5 4 1 19 8 7 8 53

Andra aktiviteter 8 3 2 17 18 22 11 81

Totalsumma 115 125 112 85 412 439 137 181 1606
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Observationsmetoden mäter antalet aktiviteter som utförs vid ett visst tillfälle vilket innebär 

att det är ett antal ögonblicksbilder som läggs till en bild. Det går alltså inte att sätta 

likhetstecken mellan antalet aktiviteter och antalet personer som besökt biblioteket. 

”Ögonblicksbilderna” togs med ungefär 30 minuters intervall. Cirkeldiagrammet ovan visar 

alltså hur aktiviteterna fördelade sig mellan de olika åldersgrupperna. Det var vuxna som 

utförde mest aktiviteter (53 %) och ungdomar (12 %) minst. Det behöver inte betyda att 

vuxna är den största besökargruppen även om det är troligt.  

 

Intressant är det dock att notera att fördelningen av aktiviteter mellan åldersgrupperna har 

förändrat sig mycket sedan 2012 då vuxna stod för 69 % av observerade aktiviteter, äldre 13 

%, ungdomar 9 % och barn 9 %. Observerade aktiviteter utförda av barn har ökat med 160 %, 

äldres med 139 %, ungdomars med 107 % och vuxna ”bara” med 18 %. 

 

 

 

 

 
 

871 aktiviteter av 1606 eller 54 % av de observerade aktiviteterna utfördes ensam. 

Aktiviteter i % 

Barn 15%

Ungdomar 12 %

Vuxna 53 %

Äldre 20 %
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508 av 1606 eller 31 % av de observerade aktiviteterna utfördes i grupp. Observationerna 

visar att de flesta aktiviteterna utförs ensam, men visar inte om man kommer ensam eller i 

grupp till biblioteket. 

 
 

53 % av de observerade aktiviteterna utfördes av vuxna. År 2012 var skillnaden mellan män 

och kvinnor mycket större än 2013. Då noterades 289 aktiviteter vara utförda av kvinnor och 

432 utförda av män. 2013 noterar vi 412 utförda av kvinnor och 439 av män. Fler män än 

kvinnor Sitter ensamma och använder medier och Sitter ensam med bibliotekets datorer. Fler 

kvinnor än män Sitter i grupp och använder medier, Står eller går i grupp, Använder 

låneautomat och Har kontakt med personal. 
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Hallonbergen oktober 2013 

Om Hallonbergens bibliotek 

Biblioteket har 38 timmar öppet/vecka. Öppettiderna har flyttats från 11-17 till 10-16 tisdag, 

torsdag och fredag. 

 

Man når biblioteket genom Hallonbergens centrum och en rulltrappa upp till andra våningen. 

Direkt innanför entrén finns tidnings- och tidskriftshyllor, informations- och lånedisk och 

sökdator. Till vänster i biblioteket finns tre studierum, soffor, skönlitteratur för vuxna och 

ungdomar och en gemensam facklitteraturhylla för barn, ungdom och vuxna. Till höger i 

biblioteket finns barnavdelningen med bilderbokstråg och hyllor med medier. Runt om i 

biblioteket finns många platser att sitta vid och mitt i biblioteket finns ett stort beduintält. 

Längst ner i biblioteket finns ett rum med studieplatser, härinne finns även ordböcker, utvald 

facklitteratur och språkkurser mm. Intill finns en möteslokal för bl.a. läxhjälp. Det finns sju 

publika datorer, två drop- in och fem bokningsbara Biblioteket går i blå-grön-turkosa toner 

med rödrandiga mattor på golvet. 

Om observationen i Hallonbergen 

Observationerna utfördes 8 dagar och vid 25 tillfällen. Cecilia Bengtsson och Lotta Aleman 

från Regionbibliotek Stockholm utförde observationerna: 
 

Måndag 7 oktober 14.30 

Måndag 7 oktober 15.00 

 

Måndag 14 oktober 15.00 

Måndag 14 oktober 16.00 

Måndag 14 oktober 16.30 

Måndag 14 oktober 17.00 

 

Tisdag 8 oktober 10.00 

Tisdag 8 oktober 10.30 

Tisdag 8 oktober 11.00 

 

Onsdag 16 oktober 11.00 

Onsdag 16 oktober 11.30 

Onsdag 16 oktober 12.00 

 

Onsdag 9 oktober 17.00 

Onsdag 9 oktober 17.30 

Onsdag 9 oktober 18.00 

 

Torsdag 17 oktober 13.30 

Torsdag 17 oktober 14.00 

Torsdag 17 oktober 15.00 

Torsdag 17 oktober 15.30 

 

Fredag 11 oktober 13.00 

Fredag 11 oktober 13.30 

 

Lördag 12 oktober 13.00 
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Lördag 12 oktober 13.30 

Lördag 12 oktober 14.00 

Lördag 12 oktober 14.30 

 

 
Foto: Cecilia Bengtsson 

Resultat 

 

 
 

 

Tidpunkt (Alla)

Summa av Antal Kolumnetiketter

Radetiketter Barn Flicka Barn Pojke Ungd. Flicka Ungd. Pojke Vuxen Kvinna Vuxen Man Äldre Kvinna Äldre Man Totalsumma

Andra aktiviteter 1 6 3 1 11

Använder låneautomat 2 5 1 13 4 2 27

Har kontakt med personal 3 3 13 2 24 10 3 1 59

Köar 2 3 4 9 1 2 21

Sitter ensam 1 1 1 4 7

Sitter ensam med bibl. datorer 4 5 3 1 12 20 3 48

Sitter ensam och använder medier 3 4 14 1 25 36 2 7 92

Sitter i grupp 7 6 1 3 4 5 26

Sitter i grupp med bibl. datorer 4 2 2 3 3 14

Sitter i grupp och använder medier 19 20 12 15 41 35 142

Står eller går i grupp 13 10 8 1 11 1 1 45

Står/går ensam 13 5 7 2 13 18 2 2 62

Tittar/Browsar ensam 4 6 5 2 10 3 2 32

Tittar/Browsar i grupp 1 2 3 1 7

Totalsumma 74 68 69 31 170 151 11 19 593
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 Trots att antalet observationer är fler 2013 har antalet observerade aktiviteter minskat från 

791 till 593 vilket är en minskning med 25 %. 

 

De vanligaste observerade aktiviteterna är att Sitta i grupp och använda medier. För barn, 

ungdomar och vuxna är den vanligaste aktiviteten att Sitta i grupp och använda medier. För 

äldre är den vanligaste att Ha kontakt med personal Titta/browsa i grupp och Sitta ensam är 

de minst vanliga aktiviteterna 

 

 
 

Återigen vill vi påpeka att observationsmetoden mäter antalet aktiviteter som utförs vid ett 

visst tillfälle vilket innebär att det är ett antal ögonblicksbilder som läggs till en bild. Det går 

alltså inte att sätta likhetstecken mellan antalet aktiviteter och antalet personer som besökt 

biblioteket. ”Ögonblicksbilderna” togs med ungefär 30 minuters intervall. Cirkeldiagrammet 

ovan visar alltså hur aktiviteterna fördelade sig mellan de olika åldersgrupperna. Det var 

vuxna som utförde mest aktiviteter (54 %) och äldre (5 %) minst. Det behöver inte betyda att 

vuxna är den största besökargruppen även om det är troligt. 

 

Aktiviteter % 

Barn 24 %

Ungdomar 17 %

Vuxna 54 %

Äldre 5 %
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Barns observerade aktiviteter har ökat med 7 procentenheter och ungdomars har minskat med 

10 procentenheter. De observerade aktiviteter som ungdomar minskat är framförallt att Sitta i 

grupp och Stå eller gå i grupp. Ungdomar flickor har minskat Sitta i grupp och använda 

medier. 

 

 
 

187 av 593 eller 32 % av de observerade aktiviteterna utfördes ensam. (2012 observerades 

253 aktiviteter av 791 som utfördes ensam) 

 

 

 
 

173 stycken av 593 eller 29 % av de observerade aktiviteterna utfördes i grupp (2012 var det 

396 av 791 observerade aktiviteter).  

 

Det är alltså fler som utfört sina aktiviteter ensam än i grupp 2013 och det kan vara intressant 

att jämföra med 2012 då det var fler som utförde sina aktiviteter i grupp än ensam. 
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54 % av de observerade aktiviteterna utfördes av vuxna. År 2012 noterades 193 aktiviteter 

vara utförda av kvinnor och 219 utförda av män. 2013 noterar vi 170 utförda av kvinnor och 

151 av män. Fler män än kvinnor Sitter ensamma och använder medier, Sitter ensam med 

bibliotekets datorer och Står/går ensam. Fler kvinnor än män Sitter i grupp och använder 

medier, Står eller går i grupp, Använder låneautomat och Har kontakt med personal. 

 

 
Foto: Cecilia Bengtsson 
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Bilaga 1 

TTT i Sundbyberg och Hallonbergens bibliotek september -

oktober 2012 
 

Bakgrund och frågeställning 

Sundbybergs bibliotek bygger ett nytt folkbibliotek som ska vara klart för inflyttning i januari 

2013. Med observationsmetoden TTT ville vi titta på hur bibliotekslokalen tas i bruk och av 

vem i det ”gamla” biblioteket för att sedan göra om samma undersökning om ett år i det ”nya” 

och se hur användningen ser ut då. Sundbyberg har också ett bibliotek i Hallonbergen. Vi ville 

se hur användningen av Hallonbergens bibliotek ser ut i förhållande till det gamla och nya 

biblioteket. 

 

Om metoden 

TTT betyder Tverrgående Trafikktelling och har utvecklats av norske forskaren Tord Höivik. 

Metoden visar, vad som görs mycket och vad som används lite, när det används och hur det 

används. Och av vem. 

 

Observatören går vid vissa tidpunkter runt i biblioteket och pinnar i en lista vad människor 

gör just då. Är det ett större bibliotek så har man ev. delat in biblioteket i olika avdelningar så 

att man kan se om aktiviteterna skiljer sig mellan avdelningarna. I boken Hvem er de og hvor 

går de? menar man att man ska genomföra dessa observationer vid olika tidpunkter och olika 

dagar regelbundet över hela året så att man får en samlad bild av årsutnyttjandet av 

biblioteket. Men observationerna kan också genomföras under en kort och intensiv period – 

viktigt då att veckans öppettider blir någotsånär rättvist belysta. Viktigt också att man 

verkligen bestämmer när man ska observera så att inte observationerna sker när observatören 

har tid. 

 

Observatören har alltså en lista och går igenom biblioteket och pinnar var folk befinner sig. 

Nedan finns ”originalet” som sedan kan anpassas till lokala förhållanden. I listan har man 

velat skilja mellan vad man gör ensam, tillsammans med andra och i kontakt med personalen. 

Dessutom vill man få fram vilka aktiviteter som inkluderar medier – tryckta medier och 

datorer.  

1. Kontakt med personalen 

2. Väntar i kö 

3. Tittar/browsar ensam 

4. Står eller går ensam 

5. Sitter ensam 

6. Sitter ensam o läser/skriver 

7. Sitter ensam m egen PC 

8. Sitter ensam vid bibl PC 

9. Tittar/browsar i grupp 

10. Står eller går i grupp 

11. Sitter i grupp 

12. Sitter i grupp o använder medier 
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13. Sitter i grupp med egen PC 

14. Sitter i grupp med bibl PC 

15. Andra aktiviteter 

 

Den norska studien menar att en runda på ett mindre bibliotek tar 10-15 minuter och i ett 

större bibliotek tar det 20-40 minuter. Man anger noggrant under vilken tidsperiod man 

observerade. En person som riggar en sådan här undersökning bör sätta upp några enkla 

riktlinjer ifall observationerna görs av flera olika personer. Exempel på riktlinjer: 

 Undersökningen mäter aktiviteter, inte personer 

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

han passerar 

 Om du möter samma person i flera olika zoner skall hans/hennes aktivitet 

registreras varje gång 

 Det motsatta gäller också: om en person lyckas befinna sig på annan plats än där 

du är när du observerar, så att du aldrig passerar honom/henne så skall hans/hennes 

aktivitet inte registreras. 

På Samstats (Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk) hemsida som har formen av en blogg 

har Tord Höivik samlat observationer från en mängd bibliotek, http://samstat.wordpress.com/. 

Höivik menar att 500 observerade aktiviteter är ett tillräckligt underlag för analys. 

 

Regionbibliotek Stockholm har valt att komplettera med kön och ålder. Vi har också valt att 

se användande av egen dator, läsplatta eller telefon som ”användande av medier”. Däremot 

mäts användandet av bibliotekets datorer för sig. Vi har utgått från ett vidgat textbegrepp och 

räknar t.ex. barns lek med av biblioteket erbjudet material som ”användande av medier”. Till 

Ha kontakt med personal menar vi inte t.ex. deltagande i annonserade eller bokade aktiviteter 

– om man t.ex. ingår i en läxläsningsgrupp räknas denna aktivitet som ”sitter i grupp och 

använder medier”. 

 

Om rapporten 

Denna rapport omfattar dels en studie i Sundbybergs bibliotek och dels en i Hallonbergens 

bibliotek. Vi har strävat efter att få en bild över varje biblioteks utnyttjande över en vecka, 

men antalet observationer och när observationerna är gjorda är inte lika på de två biblioteken. 

Vi har valt att publicera dem tillsammans men tänker inte att de är gjorda så att man kan 

jämföra dem med varandra. Däremot tror vi att man kan lägga dem bredvid varandra för att få 

en bild av hur kommunens bibliotekslokaler tas i bruk av invånarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samstat.wordpress.com/
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Om Sundbybergs kommun 

Kommunen har 40 000 invånare och är landets minsta kommun till ytan samtidigt som den är 

Sveriges näst snabbast ökande vad gäller befolkning.  

 

 
 

(Bild hämtad från www.val.se) 

 

 

 

Folkmängd 

 därav 

andel 

(%)         

därav 

andel 

(%)         Medel- 

 

  kvinnor män 0-17 

18-

64 65-  gifta skilda med utrikes  utländska ålder 

 

      år år år     utländsk födda med-   

 

                bakgrund   borgare   

Hela riket 9 482 855 50,2 49,8 20,2 60,9 18,8 33,9 9,6 19,6 15,1 6,9 41,1 

Stockholms län 2 091 473 50,5 49,5 21,6 63,2 15,2 31,9 10,3 28,9 21,7 10,0 38,9 

Sundbyberg 39 539 50,2 49,8 18,7 68,0 13,2 27,2 12,0 35,2 26,3 12,3 38,4 

             

(Statistik hämtad från www.scb.se och avser statistik 2011-12-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val.se/
http://www.scb.se/
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Om biblioteken i Sundbyberg 

I Sundbyberg finns biblioteket huvudbiblioteket på Järnvägsgatan, där ena observationen 

utfördes, och biblioteket i Hallonbergen, där den andra observationen utfördes. Den 

biblioteksrelaterade statistiken gäller för 2011 och båda biblioteken sammantaget.   

 
 Besök/ 

inv 
Utlån/ 

inv 
Besök/ 

öppettimme 
Kostnad 

i 

tkr/inv 

Mediekostn. 

/inv 
Produktivitet* 

Ny 

tabell 

Årsv/1000 

inv 
Öppettimmar/ 

årsv 
Personalutbildn. 

tim./årsverke 

          
 

Sundby- 

berg 

 

7,5 

 

4,9 

 

58,3 

 

462,28 

 

52,38 

 

46,2 

 

0,51 

 

255,9 

 

14,3 
Snitt 

Sthlms 

län 

 

7,1 

 

5,3 

 

72,0 

 

362,53 

 

33,50 

 

56,0 

 

0,41 

 

241,4 

 

*Produktivitet är utlån + besök / löne- och medieutgifter 
 

Hallonbergens bibliotek öppnade  2010 och Sundbybergs statistik har påverkats av detta 

 (Statistik hämtad från Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007-2011) 

 

Om Sundbybergs bibliotek 

Biblioteket har 51 timmar öppet/vecka.  Entrén till biblioteket går via ett café där 

dagstidningarna är placerade. Till höger finns återlämningsautomat och reception. Rakt fram 

finns hylla för snabblån och till vänster kopieringsapparat, library display-dator och tre 

dataplatser som bokas via netloan. Längre in i lokalen till vänster ligger barn- och 

ungdomsavdelningen, till höger och rakt fram finns skönlitteratur, film- och musik samt 5 

bokningsbara datorer. På nedre plan är fackavdelningen, två små studierum och flera små rum 

och prång med sammantaget ca 30 sittplatser. 

 

Om observationen i Sundbyberg 

Observationerna utfördes 6 dagar och vid 31 tillfällen. Vi var två stycken från 

Regionbibliotek Stockholm, Lotta Aleman och Malin Ögland, som utförde observationerna: 

 

Måndag 3 september 18.00–18.10 

Måndag 3 september 18.30–18.40 

Måndag 3 september 19.00–19.07 

Måndag 3 september 19.30-19.40 

 

Tisdag 4 september 10.15–10.25 

Tisdag 4 september 10.45–10.55 

Tisdag 4 september 11.15–11.25 

Tisdag 4 september 11.45–11.55 

 

Tisdag 4 september 16.10–16.20 

Tisdag 4 september 16.40–16.50 

Tisdag 4 september 17.10–17.20 

Tisdag 4 september 17.40–17.50 

 

Onsdag 5 september 14.15–14.30 

Onsdag 5 september 14.50–15.00 

Onsdag 5 september 15.20–15.30 

Onsdag 5 september 15.50–16.00 
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Torsdag 6 september 13.45–13.55 

Torsdag 6 september 14.15–14.25 

Torsdag 6 september 14.45–14.55 

Torsdag 6 september 15.15–15.25 

 

Fredag 7 september 10.00–10.15 

Fredag 7 september 10.30–10.40 

Fredag 7 september 11.00–11.10 

Fredag 7 september 11.30–11.40 

 

Fredag 7 september 16.50–17.00 

Fredag 7 september 17.20–17.30 

Fredag 7 september 17.50–18.00 

 

Lördag 8 september 12.30–12.40 

Lördag 8 september 13.00–13.10 

Lördag 8 september 13.30–13.40 

Lördag 8 september 14.00–14.10 
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Resultat Sundbyberg 

  

TTT, Bibliotek: Sundbyberg   Tidpunkt:ht 2012 
  Barn 

Flicka 

Barn 

Pojke 

Ungdom 

Flicka 

Ungdom 

Pojke 

Vuxen 

Kvinna 

Vuxen 

Man 

Äldre 

Kvinna 

Äldre 

Man 

Summa 

A  

Står eller 

går ensam 

  4 1 17 35 6 7 70 

B  

Står el  

går  

i grupp  

11 7 5  14 18   55 

C  

Sitter ensam  
 1   5 6  3 15 

D  

Sitter i grupp  
3 5   14 10  3 35 

E  

Tittar/ 

browsar  

ensam  

2 2 4 1 44 26 13 9 101 

F  

Tittar/ 

browsar  

i grupp 

9 4   8 4   25 

G  

Sitter ensam 

och använder 

medier 

7  26 7 54 155 11 28 288 

H  

Sitter i grupp 

och  

använder 

medier 

12 4 11 6 20 21 4 11 89 

I  

Sitter ensam  

Med bibl 

dator  

2  7  28 85 3 7 132 

J  

Sitter i grupp  

med bibl 

dator 

 1 4  2 10 2 1 20 

K  

Har kontakt  

med personal 

1 1 7 2 31 30 7 5 84 

L  
Köar 

1  3 1 5 6  2 18 

M  

Använder  

Låne- 

automat 

17 2 4 2 39 19 5 2 90 

N  

Andra 

aktiviteter 

 

    8 7 3 1 19 

  65 27 75 20 289 432 54 79 1041 

 

 

I ett stapeldiagram ser man aktiviteterna fördela sig såhär: 
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Den vanligaste aktiviteten totalt är att sitta ensam och använda medier. Det gäller också för äldre, 

vuxna och ungdomar. För barn är de vanligaste aktiviteterna att sitta i grupp och använda medier 

och att använda låneautomat. Att sitta ensam rätt upp och ner är den minst vanliga aktiviteten men 

man köar inte heller mycket. Bland Andra aktiviteter noterades kopiering som den vanligaste. 
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Observationsmetoden mäter antalet aktiviteter som utförs vid ett visst tillfälle vilket innebär 

att det är ett antal ögonblicksbilder som läggs till en bild. Det går alltså inte att sätta 

likhetstecken mellan antalet aktiviteter och antalet personer som besökt biblioteket. 

”Ögonblicksbilderna” togs med ungefär 30 minuters intervall. Cirkeldiagrammet ovan visar 

alltså hur aktiviteterna fördelade sig mellan de olika åldersgrupperna. Det var vuxna som 

utförde mest aktiviteter (69 %) och barn (9%) och ungdomar (9 %) minst. Det behöver inte 

betyda att vuxna är den största besökargruppen även om det är troligt. 

 

 
 

Är biblioteksbesök något man gör ensam? Observationen visar att de flesta aktiviteterna 

utförs ensam, men visar inte om man kommer ensam eller i grupp till biblioteket. 
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69 % av aktiviteterna utförs av vuxna. Stapeldiagrammet ovan visar hur aktiviteterna fördelar 

sig mellan könen. Fler män än kvinnor sitter och använder medier och sitter ensamma vid 

datorer.  Det är fler kvinnor än män som använder låneautomat och tittar/browsar ensam.  

 

 
Observationerna har förlagts med ambitionen att alla dagar i veckan och alla öppettider ska 

belysas och ovanstående diagram visar antalet aktiviteter per observationstillfälle. Antalet 

aktiviteter utförda av barn och ungdomar är lågt och detta diagram utfördes för att undersöka 

om det gick att se någon tid då det var hög aktivitet av barn & ungdomar. En försiktig slutsats 

kan vara att förmiddag är en attraktiv tid för barn (som besöker tillsammans med lärare eller 

med förälder och småsyskon) och tidig eftermiddag för ungdomar. 

 

Om Hallonbergens bibliotek 

Biblioteket har 38 timmar öppet/vecka. Man når biblioteket genom Hallonbergens centrum 

och en rulltrappa upp till andra våningen. Direkt innanför entrén finns tidning. och 

tidskriftshyllor, informations- och lånedisk och sökdator. Till vänster i biblioteket finns tre 

studierum, soffor, skönlitteratur för vuxna och ungdomar och en gemensam facklitteraturhylla 

för barn, ungdom och vuxna. Till höger i biblioteket finns barnavdelningen med 

bilderbokstråg och hyllor med medier. Runt om i biblioteket finns många platser att sitta vid 

och mitt i biblioteket finns ett stort beduintält. Längst ner i biblioteket finns ett rum med 

studieplatser, härinne finns även ordböcker, utvald facklitteratur och språkkurser mm. Intill 

finns en möteslokal för bl.a. läxhjälp. Det finns fyra publika datorer. Biblioteket går i blå-

grön-turkosa toner med rödrandiga mattor på golvet. 

Om observationen i Hallonbergen 

Observationerna utfördes 6 dagar och vid 18 tillfällen. Vi var tre stycken från Regionbibliotek 

Stockholm, Lotta Aleman, Cecilia Bengtsson och Malin Ögland, som utförde 

observationerna: 
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Måndag 8 oktober 18.30–18.40 

 

Tisdag 2 oktober 11.15–11.25 

Tisdag 2 oktober 11.35–11.40 

Tisdag 2 oktober 12.05–12.10 

 

Onsdag 26 september 12.15–12.25 

Onsdag 26 september 13.00–13.10 

 

Torsdag 4 oktober 14.10–14.20 

Torsdag 4 oktober 14.45–14.55 

Torsdag 4 oktober 15.15–15.25 

Torsdag 4 oktober 15.45–15.55 

 

Fredag 5 oktober 11.45–11.55 

Fredag 5 oktober 12.30–12.40 

 

Fredag 5 oktober 15.30–15.40 

Fredag 5 oktober 16.00–16.10 

Fredag 5 oktober 16.30–16.40 

 

Lördag 29 september 13.45–13.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Resultat Hallonbergen 

TTT, Bibliotek: Hallonbergen 2012  Tidpunkt: 

  Barn 

Flicka 

Barn 

Pojke 

Ungdom 

Flicka 

Ungdom 

Pojke 

Vuxen 

Kvinna 

Vuxen 

Man 

Äldre 

Kvinna 

Äldre 

Man 

Summa 

A  

Står eller 

går ensam 

6 2 7 4 10 16 1 3 49 

B  

Står el  

går  

i grupp  

15 7 25 13 11 8  1 90 

C  

Sitter ensam  
3 3 7  9 11  1 34 

D  

Sitter i grupp  
7 13 35 16 16 21   108 

E  

Tittar/ 

browsar  

ensam  

5 2 3 2 15 7 2  36 

F  

Tittar/ 

browsar  

i grupp 

1 4   6 2   13 

G  
Sitter ensam 

och använder 

medier 

2 2 11 6 23 32 3 2 81 

H  

Sitter i grupp 

och  

använder 
medier 

15 27 33 5 40 44 1  165 

I  

Sitter ensam  

Med bibl 

dator  

2 2 3 4 15 24 2 1 53 

J  

Sitter i grupp  

med bibl 

dator 

4 1 2 2 5 6   20 

K  

Har kontakt  

med personal 

4 3 11 5 27 28 4 3 85 

L  

Köar 
  2 3 4 8 1  18 

M  

Använder  

Låne- 

automat 

2  8 3 10 9  1 33 

N  

Andra 

aktiviteter 

 

    2 3  1 6 

  66 66 147 73 193 219 14 13 791 

I ett stapeldiagram ser man aktiviteterna fördela sig såhär: 
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De vanligaste observerade aktiviteterna är att sitta i grupp och använda medier tätt följt av att 

sitta ensam och använda medier. I omvänd ordning är detta den aktivitet som vuxna mest 

utför. Barn och ungdomar Står eller går i grupp samt Sitter i grupp och använder medier. 

Äldres vanligaste aktivitet är Ha kontakt med personal och Sitta ensam och använda medier.  

Exempel på Andra aktiviteter är läxläsning, läsecirkel, kopiering och pyssel. Här kan man 

fundera över om inte alla aktiviteter förutom kopiering skulle förts in på Sitter i grupp och 

använder medier. 
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De flesta observerade aktiviteterna utförs av vuxna, 53 %. 27 % utförs av ungdomar, 17 % av 

barn och 3 % av äldre. Av aktiviteter utfört av ungdomar är ca dubbelt så många utförda av 

unga flickor gentemot unga pojkar. 

 

 

 
 

Antalet aktiviteter utförda av vuxna män och vuxna kvinnor fördelar sig ganska jämnt (219 

resp. 193). Kvinnornas vanligaste observerade aktivitet är att Sitta i grupp och använda 

medier, Ha kontakt med personal och att Sitta ensam och använda medier. Männens 

vanligaste observerade aktivitet att Sitta grupp och använda medier, Sitta ensam och använda 

medier och sedan att Ha kontakt med personal. 
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Observationerna har förlagts med ambitionen att alla dagar i veckan och alla öppettider ska 

belysas och ovanstående diagram visar antalet aktiviteter per observationstillfälle. Antalet 

observationer per tillfälle har varierat mellan 1-4 vilket gör att tolkningen av detta diagram 

ska ske med viss försiktighet. Troligt är att eftermiddagstider är bibliotekets mest attraktiva. 

 

Som påpekats tidigare så mäter denna observationsmetod antalet aktiviteter som utförs vid ett 

visst tillfälle, det är ett antal ögonblicksbilder som läggs till en bild. Vi kan alltså inte sätta 

likhetstecken mellan antalet aktiviteter och antalet personer som besökt biblioteken. Vi kan 

dock notera att i våra observationer noterade vi få barn och ungdomar på Sundbybergs 

bibliotek men att den gruppen, procentuellt sett, var större i Hallonbergens bibliotek. I 

gengäld noterades att gruppen äldre i Hallonbergens bibliotek var procentuellt sett mindre än i 

Sundbyberg. Hur detta förhållande (bland andra) kommer att påverkas av det nya biblioteket i 

Signalfabriken blir väldigt intressant att titta på om ett år!  

 

Stockholm november 2012 

Malin Ögland 

Regionbibliotek Stockholm 
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