
Aktivitetsliste Tverrgående Trafikktelling 

Generelle instrukser: 

Vi registrerer kun én aktivitet per hode, hvis en person passer i flere kategorier, velg 

kategorien som kommer først i skjemaet. 

Grupper defineres som to eller flere personer. Alle personer i en gruppe skal ha en 

og samme kategori. 
Vi registrerer kun mobilbruk når den brukes til å snakke i. 

Vi ser bort fra all spising og drikking. Hvis de gjør noe annet samtidig,  

registreres dette. Markeres ellers som ALSI/GRSI/ALGÅ/GRGÅ. 

ALLAP Sitter eller står 

alene med bærbar 

datamaskin eller 

nettbrett slått på 

Sitter eller står alene med 

laptop eller nettbrett slått på. 

Omfatter også kombinert 

lese/skrive/laptop-bruk. 

 

GRLAP Sitter eller står i 

gruppe med 

bærbar(e) 

datamaskin(er) 

eller nettbrett 

slått på 

Sitter eller står sammen i 

gruppe med minst én laptop 

eller ett nettbrett slått på. Alle 

personene i gruppen skal ha 

samme kategori. 

 

ALUDIG Sitter eller står 

alene og arbeider 

uten digitale 

medier 

Arbeider på egen hånd uten å 

benytte digitale medier. 

Omfatter lesing, ren skriving og 

kombinert lesing og skriving.  

 

GRUDIG Sitter eller står i 

gruppe og 

arbeider uten 

digitale medier 

Arbeider i gruppe uten å 

benytte digitale medier. 

Omfatter ikke gruppe med 

minst én aktiv PC eller 

laptop/nettbrett (bruk da 

GRLAP eller GRPC)  



 ALPERS  Individuell 

kontakt med 

personalet 

Direkte kontakt mellom 

bibliotekets personale og 

enkeltpersoner.  

 

GRPERS  Gruppevis 

kontakt med 

personalet 

Direkte kontakt mellom 

bibliotekets personale og 

grupper. 

 

ALFYS  Kikker/browser 

alene 

Stående eller vandrende 

aktivitet (”hyllevandring”, 

gressing) med samlinger, 

utstillinger og infoskjermer. 

 

GRFYS Kikker/browser i 

gruppe 

Stående eller vandrende 

aktivitet i grupper 

(”hyllevandring”, gressing) med 

samlinger, utstillinger og 

infoskjermer. 

 



 ALPC Bruker stasjonær 

datamaskin eller 

søketerminal 

alene 

Sitter eller står alene med 

søketerminal eller stasjonær PC 

innlogget. (Hvis bruk av laptop, 

bruk ALLAP.) 

 

GRPC Bruker stasjonær 

datamaskin eller 

søketerminal i 

gruppe 

Sitter eller står i gruppe med 

søketerminal eller stasjonær PC 

innlogget. (Hvis bruk av laptop, 

bruk GRLAP.) 

 

KØ Venter i kø Omfatter all køståing: venting 

på personalet, venting ved 

systemer/utstyr (f. eks. 

innlevering, utsjekking, 

kopiering), køing utenfor 

toaletter. 
 

MOB Snakker i 

mobiltelefon 

Gjelder kun snakking i telefon, 

annen bruk av mobiltelefon 

registreres ikke. 

 

ALGÅ Står eller går alene Står eller går omkring uten å 

forholde seg til bibliotekets 

medier eller personale og uten 

å være sammen med andre 

brukere. 

 

GRGÅ Står eller går i 

gruppe 

To eller flere står eller går 

omkring uten å forholde seg til 

bibliotekets medier eller 

personale. 

 



 ALSI  Sitter alene Sitter alene uten å forholde seg 

til medier, personale eller andre 

brukere. 

 

GRSI Sitter i gruppe Sitter sammen i gruppe uten å 

forholde seg til medier eller 

personale. 

 

DIV Andre aktiviteter Aktiviteter som ikke er dekket 

av de andre kategoriene, for 

eksempel bruk av kopimaskin, 

skriver, retur/utlånsautomat 

(køståing, se KØ), soving m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 


