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Förord

Kan man använda kvantitativa mått för att mäta kvalitativ verk-
samhet? Och i så fall: vari ligger kvaliteten i det kvantitativa att 
låna ut böcker? 

Bernt Gustavsson visar i boken Vad är kunskap? En diskussion 
om praktisk och teoretisk kunskap på dilemmat som uppstår om 
man enbart söker de effektiva medlen för att nå ett givet mål. De 
problem som de flesta praktiska yrken brottas med är mycket 
sällan möjliga att omedelbart identifiera eller känna igen. Det är 
mer vanligt att man försätts i problematiska situationer där först 
problemet måste identifieras och formuleras, för att sedan kunna 
lösas. Gustavsson diskuterar också skillnaden mellan ”veta att” 
och ”veta hur”. ”Veta att” är den teoretiska medvetenheten och 
”veta hur” är den praktiska medvetenheten. ”Veta hur” säger 
något om själva utförandet men också om avsikten med utföran-
det. ”Veta hur” innebär att man både vet hur man gör och varför 
och att man kan berätta vad man gör. Skillnaden mellan kunskap 
och icke-kunskap går alltså inte mellan att använda medvetandet 
eller att använda kroppen. Istället går den mellan det man gör av 
vana och rutin, och det man är beredd att förbättra och modi-
fiera genom att reflektera och lära nytt.
 
Bengt Molander är i boken Kunskap i handling inne på liknande 
spår då han talar om reflektionen som en kunskapsbildande rö-
relse som växlar mellan del och helhet eller bekräftelse och om-
prövning. Att ha mod att ompröva sin kunskap kräver både att 
man har tillit till sitt eget handlande och sin kunskap men att 
man också har tillit till kritiken och den kunskap som kritiken 
vilar på.

Jag är glad att jag som projektledare fått möjlighet, och den tid 
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det krävts för mig, att sätta mig in i det komplicerade samman-
hang som statistik och utvärdering innebär. Jag har använt mina 
tjugo år av praktiskt biblioteksarbete som utgångspunkt och re-
ferensram och försökt att närma mig det teoretiska materialet 
med mod och vilja att ompröva min kunskap och tidigare erfa-
renhet. Förhoppningen är att resonemangen kring nyckeltal och 
effektivitet ska upplevas som relevanta och bidra till att vi tar ett 
litet steg från ”veta att” till att ”veta hur” och att denna skrift 
där huvuddelen är skriven av mig och delar skrivna av Lena 
Lundgren och Kerstin Wockatz ska inspirera till fortsatt reflek-
tion, utveckling och utvärdering av folkbiblioteken! 

Tack till Statens kulturråd som tillsammans med Regionbibliotek 
Stockholm har finansierat studien och till alla som läst, tänkt och 
kommenterat!

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm
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Inledning

När vi pratar om biblioteksstatistiken menar vi oftast den statis-
tik som biblioteken årligen skickar in till Statens kulturråd (ti-
digare SCB). Den statistik som sammanställs på nationell nivå 
beskriver hur biblioteken har utvecklats genom åren och möjlig-
gör jämförelser mellan länder och mellan kommuner och län/re-
gioner. Syftet är politiskt: Hur utvecklas biblioteken generellt, ger 
de satsade medlen avsedda resultat, finns det problem som kan 
åtgärdas med politiska insatser? De mått som samlas in bör inte 
vara för många, de ska vara giltiga en lång rad år, väl förankrade 
och accepterade och lätta att mäta på bibliotek med olika för-
utsättningar och om möjligt vara jämförbara med motsvarande 
företeelser även i andra länder. 

Lokalt används de nationella nyckeltalen för jämförelser mel-
lan kommuner inom samma region och/eller med likartade för-
utsättningar. Ofta kompletteras de av lokala nyckeltal som är 
kopplade till lokala politiska mål. Syftet är även här att beskriva 
måluppfyllelse men också att argumentera för höjda anslag och 
för att marknadsföra biblioteket, exempelvis genom att framhål-
la en bred och kostnadseffektiv verksamhet. I vissa kommuner 
är statistiken kopplad till en styrmodell, exempelvis balanserade 
styrkort. I Nacka och Upplands Väsby är också syftet uttalat att 
ge underlag för medelstilldelning, som en variant på den kund-
valsmodell som finns inom andra kommunala verksamheter i 
vissa kommuner. 

Statistik kan också användas internt för verksamhetsutveckling. 
Sådana mått väljer biblioteken själva för att kontrollera om de 
politiska målen uppfylls men också i kvalitetsarbetet för att för-
bättra rutinerna och utveckla arbetsmetoderna. De mått som 
väljs kan vara som de nationella men de kan också vara mer eller 
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mindre tillfälliga, detaljerade och utan krav på tillämpbarhet i 
andra kommuner. Det är lätt att ta in mått för nya verksamheter 
som prövas, mått som kanske ändras allteftersom verksamheten 
ändras. 
 
Om projektet Mäta och Väga
Mäta och Väga är ett projekt som initierats och drivits av Re-
gionbibliotek Stockholm under 2008-2010 och som fått bidrag 
från Statens kulturråd. Under många år har den nationella bibli-
oteksstatistiken kritiserats och diskuterats och olika initiativ har 
tagits av Kulturrådet, Sveriges kommuner och landsting (och dess 
föregångare), Svensk Biblioteksförening och vissa länsbibliotek 
utan att statistiken har förbättrats annat än marginellt. Kritiken 
har exempelvis gällt att statistiken inte ger en rättvisande bild av 
folkbibliotekens verksamhet, att vissa viktiga områden inte mäts 
alls och att definitionerna är oklara. För att komplettera den na-
tionella statistiken har Regionbibliotek Stockholm sedan länge 
samlat in kompletterande siffror från länets bibliotek och sam-
manställt nyckeltal för Stockholms län. Orsaken var från början 
att den nationella SCB-statistiken publicerades för sent för att 
biblioteken skulle kunna ha någon glädje av den i årets verk-
samhetsplanering. Länsstatistiken kom ut tidigare och eftersom 
det som skulle mätas fastställdes varje år i samråd med länets 
bibliotekschefer har också ny service och nya företeelser kunnat 
tas med snabbt. I arbetet med länsstatistiken har Regionbibliotek 
Stockholm saknat en sammanhängande analys vilket ledde till att 
projektet Mäta och Väga initierades.    

Syftet med Mäta och Väga är

… att hitta nya mått som ger en bred och rättvisande bild av biblio-

teksverksamheten och redovisar omfattning, kvalitet och effektivitet 

som grund för verksamhetsutveckling. Resultatet ska bli en skrift om 

biblioteksstatistik, med en teoretisk och resonerande bakgrund och 
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med praktiska förslag och tillämpningar (ur projektansökan till Kul-

turrådet)

Arbetet med projektet har utförts av Regionbibliotek Stockholm 
och många av exemplen och resonemangen i boken utgår från 
Stockholms län. 

I ett tidigare projekt, kallat Mål och Mått, har Kultur i Väst Re-
gionbiblioteket samarbetat med den danske biblioteksforskaren 
Niels Ole Pors. På fyra bibliotek i regionen har några av hans 
förslag på prestationsindikatorer testats. Mäta och Väga och 
Mål och Mått har på olika sätt samarbetat och Kerstin Wockatz 
beskriver erfarenheterna från Mål och Mått i denna bok.

Om boken Mäta och Väga
I boken har tyngdpunkten lagts på den teoretiska och resone-
rade bakgrunden. Det blev också nödvändigt för att förstå vilken 
statistik som hör hemma var och framförallt för att förstå vad 
de olika termerna egentligen betyder och står för. Det har under 
arbetet med boken blivit alltmer klart att utveckling av verksam-
hetsstatistik är en process och en process som tar tid. Det finns 
en rad nyckeltal som har tagits fram i olika sammanhang, som 
kan användas och dessa har listats som inspiration och hjälp för 
den som vill ge en mera rättvisande bild av sin verksamhet. En 
del nya, möjliga nyckeltal har framträtt under arbetet med boken 
och förhoppningsvis kan de prövas och efterhand börja använ-
das. Vissa mått kan komma att ingå i den nationella statistiken, 
andra lämpar sig som underlag för lokal verksamhetsutveckling. 
Att använda resurserna på ett effektivt sätt handlar om att for-
mulera effektiviteten i förhållande till målen. Att förstå syftet 
varför man mäter just det man mäter och att måtten är kopplade 
till målen blir avgörande för om statistiken ska kunna användas 
i verksamhetsutvecklingen. Man kan också formulera det så att 
vi mäter resultatet på två olika nivåer i våra verksamheter. Den 
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ena nivån handlar om hur väl vi organiserat arbetet och därmed 
använt resurserna på ett effektivt sätt. Den nivån kallas i boken 
för den inre effektiviteten. Den andra nivån handlar om hur väl 
verksamhetens resurser utnyttjas av våra målgrupper. Den nivån 
kallas i boken för den yttre effektiviteten. 

De taxonomier som tagits fram är tänkta att användas som under-
lag vid exempelvis en diskussion då man börjar ett samarbete med 
en annan verksamhet. Ett syfte för samarbetet kan vara att öka ef-
fektiviteten men också att öka kvaliteten på verksamheten. Det kan 
vid sådana tillfällen vara bra att klargöra vad vi i så fall menar, och 
vill uppnå, med vårt ”samarbete”. Är det praktisk administration vi 
vill samarbeta kring eller formulering av handlingsplaner?

Bokens syfte är alltså att försöka reda ut och förklara, men också 
problematisera, vad som mäts idag på våra bibliotek och varför det 
är så svårt att jämföra statistiken. För att reda ut detta måste också 
några instrument eller modeller som används vid mätningen beskri-
vas. Målet med boken är att bilden ska klarna och att fler ska upp-
leva att statistik är ett kraftfullt verktyg för verksamhetsutveckling!

Första delen av boken försöker reda ut vad det är vi gör på bib-
lioteken och vad vi mäter av det vi gör. Hur ska vi tolka den bild 
som träder fram i våra resultat? Vem ska vi jämföra oss med för att 
svara på om resultaten är bra eller dåliga? Till viss del kanske det 
handlar om hur vi ser på begreppet resultat eller vad vi menar med 
effektivitet. Är en effektiv verksamhet per automatik en verksamhet 
med hög kvalitet? 

Andra delen är Kerstin Wockatz beskrivning av och resultaten från 
projektet Mål och Mått.

I tredje delen presenteras ett antal taxonomier som är ett konkret 
bidrag från projektet. 
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Fjärde delen innehåller ett avsnitt om statistik för barnbiblioteks-
verksamheten skrivet av Lena Lundgren

Efter sammanfattningen finns, förutom litteraturförteckning, de 
två berättelserna från ”en vanlig dag på biblioteket” skrivna av 
Ulrika Danielsson och Maria Bylund. Urklipp från deras berät-
telser finns här och där i boken för att exemplifiera resonemang 
av olika slag men de kan också läsas i sin helhet. Som bilaga 
hittar ni också Bibliotekslagen som förstås är den skrivning som 
ligger som ett raster över hela skriften.

Några termer används flitigt i boken och kan behöva förklaras:
Statistik – används i betydelsen siffror som läses av i t.ex. en 
tabell
Utvärdering – används som en sammanfattande term för meto-
der som syftar till en systematisk bedömning av resultat  
Mått – är den enhet som siffran fått, t.ex. kronor eller utlån
Nyckeltal – är två mått som är satta i relation till varandra, t.ex. 
antal utlån per invånare
Indikator – är ett nyckeltal som visar på en viss inriktning, nyck-
eltalet har fått ett mål
Prestationsindikator – för att ge extra tyngd och peka på att det 
krävs en viss ansträngning för att nå ett visst nyckeltal används 
ibland prestationsindikator.
Effektivitet – kopplingen mellan en investering i en verksamhet 
och verksamhetens resultat
Effekt – kopplingen mellan effektiviteten och målen
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Vem ska man jämföra sig med?

Angela Zetterlund skriver i Utvärdering och folkbibliotek om 
utvärderingarnas sammanhang, d.v.s. att också utvärderingar 
befinner sig i olika sammanhang beroende på syftet med utvär-
deringen. De sammanhang hon beskriver är 1) samhällspolitisk 
utveckling, 2) politiska och institutionella beslutsprocesser, 3) 
åtgärdsprogram, förändrings- och försöksprojekt och till sist 
4) situationer där det råder oenighet kring mål och medel. Hon 
sammanfattar diskussionen om vad detta får för konsekvenser 
med att konstatera att ”utvärdering sker i en kontext som präg-
las av förändring, konflikt, ett visst mått av osäkerhet och styr-
problem”.1  

Vi utgår från Bibliotekslagen när biblioteksverksamheten pla-
neras i kommunerna. Bibliotekslagen kompletteras med lokala, 
kommunpolitiska mål och verksamhetsplaner. Bibliotekschefen 
redovisar verksamheten med lokala rapporter som ekonomiskt 
bokslut, verksamhetsberättelse och andra former av redovisning-
ar. Varje år skickas också statistik till Statens kulturråd. Kultur-
rådet bearbetar statistiken och tar in annan statistik som invå-
narantal och skapar nyckeltal utifrån statistiken. Den statistik 
som rapporteras in har ett övergripande nationellt intresse som 
säger något om verksamheten över tid, i jämförelse med andra 
kommuner och i jämförelse med andra länder. 

Svenska Kommunförbundet, (numera Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL), publicerade under januari 2004 tre statistik-
sammanställningar som belyser var sitt område inom kultur och 
fritid 1995-2002. Statistiken visade att biblioteksområdet under 
denna period fått ökade resurser. Samtidigt visade Kulturrådets 
statistik att biblioteken under samma period fått minskade re-

  1 Zetterlund (1997) s. 31-37
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surser. För att reda ut vad som var orsaken till dessa skillnader gav 
SKL och Kulturrådet Christina Ekbom i uppdrag att undersöka 
detta, vilket resulterade i studien På osäker grund. En förklaring till 
skillnaderna är att det är olika uppgiftslämnare inom kommunen 
som svarat på de olika enkäterna. Det vill säga: om SKL frågat hur 
många bibliotekarier som finns anställda i kommunen har man kol-
lat det via BSK-koder (som är en typ av kodning som används vid 
registrering av anställning) och när biblioteket lämnat uppgifter till 
Statens kulturråd har man angivit hur många bibliotekarier som ar-
betar på biblioteket.  Förklaringen är alltså att det finns biblioteka-
rier anställda i kommunen men inom andra verksamheter än folk-
biblioteket eller att både tjänstlediga och vikarier syns i lönelistan. 

I rapporten Dikt eller verklighet? tar Annette Johansson fram an-
dra exempel på problem med dagens statistikinsamling där det mest 
besvärande är att folkbibliotekens virtuella verksamhet nästan inte 
mäts alls.  

SKL delar in landets kommuner i nio olika grupper. Grupperingen 
är tänkt att användas vid analys och utvärdering för att göra det 
möjligt för den egna kommunen att jämföra sig på ett mer relevant 
sätt än till exempel att endast jämföra sig med kommuner inom 
samma län eller region. De nio grupperna är:

1.	 Storstäder (3 kommuner) Kommun med en folkmängd som översti-

ger 200 000 invånare. 

2.	 Förortskommuner (38 kommuner) Kommun där mer än 50 procent 

av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det 

vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

3.	 Större städer (27 kommuner) Kommun med 50 000-200 000 invå-

nare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 

4.	 Pendlingskommuner (41 kommuner) Kommun där mer än 40 pro-

cent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kom-

mun. 
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5.	 Glesbygdskommuner (39 kommuner) Kommun med mindre än 

7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

6.	 Varuproducerande kommuner (40 kommuner) Kommun med 

mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, an-

ställda inom varutillverkning och industriell verksamhet. 

7.	 Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner) Kommun 

som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 

       25 000 invånare. 

8.	 Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner) Kommun 

som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-

       25 000 invånare. 

9.	 Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. (31 kommuner) Kom-

mun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre 

än 12 500 invånare.2 

När kulturrådsstatistiken kommit har Svensk Biblioteksförening 
sedan 2005 gjort en bearbetning av statistiken och publicerat den 
med rubriken Lokala och regionala förutsättningar för kunskaps-
samhället, där bl.a. kommunens utlåningssiffror sätts i relation 
till den kommungrupp man tillhör, länets kommuner och riksge-
nomsnittet. I kulturrådsstatistiken räknas inte skolbibliotekens 
bokbestånd in i antal medier/barn i kommunen. Och naturligt-
vis inte heller utlånen. Om skolbiblioteket däremot är integrerat 
med folkbiblioteket räknas både bestånd och utlån med. 

Stockholms län är ett ganska homogent län ur kommungrupps-
synpunkt. Tjugo 3 av tjugosex kommuner tillhör kommungrup-
pen Förortskommuner. De sex övriga kommunerna är Stock-
holm som tillhör kommungrupp Storstäder. Södertälje tillhör 

2 Listan kopierad från SKL:s webbplats, http://www.skl.se/web/Kommungrupps-
indelning.aspx 2010-03-05
3 De tjugo kommunerna är Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, 
Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, 
Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
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kommungrupp Större städer, Norrtälje tillhör kommungrupp 
Övriga kommuner, över 25 000 inv. och Nykvarn, Nynäshamn 
och Sigtuna tillhör kommungrupp, Pendlingskommuner. 

Det finns stora skillnader mellan kommunernas biblioteksverk-
samhet inom länet, både vad gäller satsningar per invånare och 
utfallet som utlån/invånare eller besök/invånare. Stora skillnader 
finns också mellan kommunerna inom kommungruppen Förorts-
kommuner, när det gäller satsningar och utfall inom biblioteks-
verksamheten. Men det är ju också mycket stora skillnader i an-
dra avseenden mellan kommunerna i gruppen Förortskommuner. 
Förutom skillnad i invånarantal (från 10 000 till 95 000) skiljer 
sig också kommunerna sig åt vad gäller utbildningsnivå, inkomst-
nivå och åldersfördelning. Förmodligen är det inte relevant för 
Botkyrka att jämföra sin biblioteksverksamhet med Täby eller 
för Vaxholm att jämföra sig med Huddinge, även om de alla har 
det gemensamt att 50 % av befolkningen pendlar till Stockholm. 
Men det finns förstås andra kommuner i kommungruppen som 
det är mer meningsfullt att jämföra sig med! Indelningen i kom-
mungrupper underlättar för många bibliotek att hitta en annan 
kommun med likvärdiga förutsättningar att jämföra sig med. Att 
Svensk Biblioteksförening genom sina rapporter möjliggör denna 
jämförelse är uppskattat och visar på ett stort behov av att hitta 
en måttstock där man uppfattar att ens bibliotek jämförs med ett 
med liknande förutsättningar. 

Förmodligen är det oundvikligt att var och en använder den sta-
tistiska jämförelse som bäst gagnar argumentationen kring den 
fråga man just för tillfället driver och att det i den kommunala 
budgetprocessen ofta föreligger en oenighet mellan politiker och 
tjänstemän kring sambandet mellan vilka medel ett mål kräver 
för att uppfyllas. Statistik kan vara användbart i jämförelse med 
andra kommuner men blir mer intressant när man skapat nyck-
eltal av siffrorna, det vill säga satt statistikuppgiften i relation till 
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ett annat mått. Antal lån per invånare blir mer intressant än antal 
lån. Man behöver också kombinera flera nyckeltal för att få fram 
en tydligare och mer jämförbar bild. Nästa steg blir att tolka den 
bild som träder fram. Vilken kommun är ”bäst”: den som satsar 
mest kronor per invånare på biblioteksverksamheten eller den 
som lånar ut flest medier per invånare? Eller den som lånar ut 
flest böcker per anställd?
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Vad gör vi och vad mäter vi på biblioteken?

När man skapar nyckeltal från en verksamhets resultat ger dessa 
nyckeltal tillsammans en bild av verksamheten. När Kulturrådet 
årligen samlar in statistik, skapar nyckeltal av dem och presente-
rar dem i Kulturen i siffror: Folkbiblioteken, så blir nyckeltalen 
väldigt styrande för vilken bild som ”gäller”. Tanken är att hitta 
jämförbara parametrar vilket skulle innebära att siffrorna i sig 
betyder samma sak överallt. För att vara säker på att det blir så 
publicerar Kulturrådet också definitioner av måtten. Men valet 
av mått och definitionen av mått visar en bild, en tolkning av 
verksamheten och därmed också en värdering. Ta till exempel 
”besök”, länge har det varit ett oproblematiskt mått, men nu när 
biblioteken också har en virtuell verksamhet har det blivit svå-
rare att definiera vad ett ”besök” på biblioteket är. Ett klick från 
en viss ip-adress eller ett barn från en förskola? För vilken typ av 
besök är biblioteket tillgängligt? 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom de nyckeltal som pre-
senteras i den nationella statistiken och har då använt mig av 
rapporten Kulturen i siffror: Folkbiblioteken som bygger på 2008 
års siffror. Våren 2010 presenterade Kulturrådet folk-, forsk-
nings- och sjukhusbibliotekens statistik i en gemensam rapport, 
Kulturen i siffror: Bibliotek 2009. I några fall i resonemangen 
hänvisar jag till denna rapport. Jag hänvisar också till den re-
gressionsanalys som Svensk Biblioteksförening publicerade 2007 
med rubriken Fler besök och utlån som bygger på siffror från 
2005. En regressionsanalys är en etablerad statistisk metod som 
används bland annat för att undersöka vad som styr efterfrågan 
på en viss vara eller tjänst. Jag hänvisar till de slutsatser som 
dras i analysen. Eftersom analysen pekar på samband snarare än 
precisa siffror, tror jag att resonemangen ska hålla även om det 
skiljer tre år mellan de statistiska underlagen. Speciellt som för-
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hållandena mellan siffrorna inte har förändrats. Förutom dessa 
rapporter har jag genomgående använt Svensk Biblioteksfören-
ings rapporter Lokala och regionala förutsättningar för kun-
skapssamhället för att göra jämförelser mellan kommungrupper. 
Dessa jämförelser avser 2008 års statistik. Andra rapporter har 
använts vid specifika resonemang och källorna anges efter hand.

För att ytterligare belysa nyckeltalen kring bibliotekens resurser 
och resultat bad jag två kollegor beskriva hur en vanlig dag på 
deras folkbibliotek kan se ut år 2009 i Sverige. De två berättel-
serna är skrivna av Ulrika Danielsson och Maria Bylund. Ulrika 
Danielsson arbetar i Bålsta, Håbo kommun som är en medel-
stor kommun med några få anställda bibliotekarier på bibliote-
ket. Biblioteket är integrerat med gymnasiebiblioteket. Hennes 
ansvar är facklitteraturen på vuxenavdelningen. Maria Bylund 
arbetar på Stockholms stadsbibliotek inom enheten Lära. Båda 
har ungefär 50 % publikt arbete i sin tjänst. Berättelserna visar 
tydligt vilken bredd en modern biblioteksverksamhet har idag. 
Det handlar om att möta läslust och informationsbehov i alla 
åldrar, att stimulera till läsning och kunskapsbyggande, att för-
söka bevaka relevanta informationsflöden, hantera tekniska lös-
ningar och format och framförallt upprätthålla ett professionellt 
och vänligt bemötande.

Hur utvärderas Ulrikas och Marias insatser på biblioteken? Hur 
mäts effektiviteten? Hur ska vi tänka kring de nyckeltal vi har 
och kan vi se vilka som saknas? Jag har använt avsnitt ur deras 
berättelser för att belysa vad som görs på biblioteket och jämföra 
det med vad som mäts. Berättelserna i sin helhet finns som bilaga 
till boken.

Nyckeltal för bibliotekens resurser
Kulturrådets statistik är uppdelad så att tabellerna 1:1 – 1:17 är 
resultattabeller och nyckeltal på länsnivå. Tabellerna 2:1 – 2:17 
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är resultat och nyckeltal på kommunnivå. Rapporten för år 2009 
är mer detaljerad jämfört med tidigare år på så sätt att en del 
resultat som tidigare bara angavs på länsnivå nu också anges på 
kommunnivå. Jag har i detta avsnitt valt att först kommentera de 
nyckeltal som handlar om kommunbibliotekens resurser. 

Antal bibliotek per 1000 invånare

Total driftskostnad (kr) per invånare

Kostnad per lån (bok + AV)

Årsverken/1000 invånare

Årsverken barn och ungdom/1000 barn (0-14 år)

Totalt mediebestånd per invånare

Antal böcker per invånare

AV-bestånd per invånare

Tidningar (titlar) per 1000 invånare

Tidskrifter (prenumerationer) per 1000 invånare

Tidskrifter (titlar) per 1000 invånare

Riksgenomsnittet för antal bibliotek per 1000 invånare är 0,1. I 
Stockholms län ligger alla kommuner som räknas som Förorts-
kommuner under riksgenomsnittet. I Norrbotten ligger alla Gles-
bygdskommuner utom Gällivare över riksgenomsnittet. Det verkar 
logiskt att det är färre bibliotek ju tätare vi bor. Som medborgare i en 
förortskommun har man i många fall nära till bibliotek i grann-
kommunen och på så sätt tillgång till fler bibliotek. Kanske är 
det mer relevant att mäta hur långt man har till biblioteket? Rap-
porten Fler besök och utlån konstaterar att ”antalet bibliotek 
per invånare är en mindre viktig förklaring till hög efterfrågan. 
Viktigare är vad de bibliotek som redan finns har att erbjuda.”

Mediebeståndet är naturligtvis ett av de erbjudanden som biblio-
teket har. Arbetet med att utrusta biblioteket med ett attraktivt 
mediebestånd har förändrats mycket de senaste tjugo åren. De 
flesta bibliotek har övergått till en större dialog med brukarna 
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om vilken litteratur som ska köpas in. Man har lämnat det gan-
ska stelbenta och tidskrävande systemet med regelbundna in-
köpsmöten baserade på Bibliotekstjänsts inköpshäften för att  
kunna vara mer flexibel och proaktiv med inköpen. Ambitionen 
är att glappet mellan att en viss bok får medial uppmärksamhet 
till att den finns tillgänglig för utlån på biblioteket är så litet som 
möjligt. Eftersom vissa böcker per automatik väcker efterfrågan 
och egentligen inte behöver diskuteras innan inköp, som nya ro-
maner av väletablerade författare, kompletterar också många 
bibliotek sina inköpsrutiner med profilinköp. Då lämnas en del 
av mediebudgeten till ett företag som bevakar och köper in lit-
teratur efter en viss, av biblioteket formulerad, profil. På så sätt 
behövs inte tid läggas ner på ”självklarheter”. Att arbeta med 
mediebeståndet är ändå fortfarande en stor del av det dagliga 
arbetet. Ulrika Danielsson skriver om detta:

Efter lunch påbörjar jag genomgången av ett BTJ-häfte. Det är svårt 

att veta ifall jag beställt en del titlar redan, eftersom många av dem 

fortfarande kommer sent med på listorna. Jag lägger betydligt mer 

tid på inköp nu än för flera år sedan, då inköpsförslagen var färre. 

Även den kontinuerliga inköpsbevakningen blir mer komplex idag. 

Det är fler arenor att hålla koll på: Adlibris olika ”klubbar”, mängder 

av bokbloggar och andra sajter, boktipsprogram på tv, tidningar och 

tidskrifter o.s.v. 

Det förefaller troligt att anta att mediebestånd/invånare skulle 
vara större om det finns fler bibliotek/invånare, eftersom man 
måste utrusta fler bibliotek med ett grundbestånd. Däremot be-
höver det inte betyda att det finns fler titlar/invånare. Och med-
iebeståndet/invånare är större än riksgenomsnittet i Glesbygds-
kommuner och mindre än riksgenomsnittet i Förortskommuner. 
Samma förhållande gäller också antal årsverken/1000 invånare. 
I Fler besök och utlån konstaterades att det inte är antalet biblio-
tek som spelar roll för hög efterfrågan utan vad biblioteken har 
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att erbjuda. Är personalen en viktig del i bibliotekens erbjudan-
den? Maria Bylund ger flera exempel på hur hennes närvaro och 
kompetens behövs i det dagliga mötet:

Vi är alltid två som tjänstgör i barndisken (utom sista timmen på kväl-

len). Vi hjälps åt med allt det praktiska. Det ringer några som vill låna 

om böcker och anmäla sig till våra sångstunder för de allra minsta 

barnen (0-8 månader). Det är en sångstund i Sagorummet idag kl 10, 

som min kollega Helena har hand om. Det brukar vara 5-10 föräldrar 

med sina bebisar som är med. /…/ En morfar, eller möjligen farfar, 

frågar efter bra högläsningsböcker för sitt fyraåriga barnbarn. /…/ En 

ovanlig fråga får jag denna dag och det är en konsult som undrar om 

vi kan göra en sökning i katalogen åt hans företag och ta fram en lista 

på böcker till förskolan. Det ska vara dels bilderböcker inom olika 

ämnen, som demokrati, kommunikation, ansvar, trygghet och dels 

böcker inom samma områden till förskolepedagogerna. 

Lars Höglund och Eva Wahlström skriver i artikeln Bibliotekens 
tjänster idag och i morgon? ”att tillgången till personal att råd-
fråga ligger så högt bland viktiga skäl till biblioteksbesök utgör 
ett memento för tankar på personalfri digital informationsför-
medling”. SOM-undersökningen 2008 visar att ”få sakkunnig 
hjälp” är det tredje viktigaste skälet för alla åldersgrupper att 
besöka biblioteket.4 

Mycket pengar har lagts ner och stor teknikutveckling har skett 
för att automatisera bibliotekens rutiner, som utlån och återläm-
ning. Skälen har framförallt varit arbetsmiljön där förslitnings-
skador vill undvikas, men också att personalen ska vara tillgäng-
lig för hjälp och rådgivning och inte upptagen av rutinuppgifter. 
Ulrika Danielsson pekar på detta i sin berättelse:

 4 Svensk höst (2009), s. 180. På första plats ligger ”låna skönlitteratur” och på 
andra plats ”låna facklitteratur”
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Under dagens informationspass har jag två lästipsfrågor. Båda tog 

lång tid, en av dem arbetade jag säkert en halvtimme med. Låntagaren 

kom dessutom tillbaka lite senare, eftersom hon hade börjat lyssna 

på en av cd-böckerna hon fått med sig, men inte tyckt om uppläsa-

ren. Lämnade exempel på bra uppläsare, vilka böcker hade de läst 

in? Kollade i Book-IT-hjälpen hur man söker på uppläsare och fick 

fram några förslag. Den andra lästipsfrågan var från en förälder med 

en 14-åring som också var med och där efterfrågades dels en ganska 

lättläst bok på engelska, dels något inläst på cd på svenska – gärna 

något deckaraktigt eller något humoristiskt. Säkerligen beroende på 

våra automater, så kunde jag ägna så pass mycket tid åt var och en av 

dessa besökare.

Det kanske mest omstridda nyckeltalet av alla är driftskostnaden/
invånare! Vad räknas egentligen in i driften? Ingår IT-support och 
transportkostnader mellan filialer? Kulturrådets instruktioner är 
inte glasklara. Där står att lokalkostnader ska anges även om de 
bokförs under annan förvaltning men i blanketten ges utrymme 
att fylla i ”0 (noll) om kostnad saknas”. Förortskommuner lig-
ger under riksgenomsnittet och Glesbygdskommuner ligger över 
riksgenomsnittet vad gäller total driftskostnad per invånare. Är 
egentligen hyreskostnader relevanta om man vill titta på verk-
samhetens effektivitet?  I Fler besök och utlån konstaterar man:

Efterfrågan på bibliotekstjänster [kan] till stor del förklaras av drifts-

kostnaden för biblioteken i kommunerna. Att satsa större resurser på 

biblioteksverksamheten verkar helt enkelt vara den viktigaste vägen 

till högre efterfrågan på bibliotekens tjänster enligt resultaten av reg-

ressionsanalysen. 

Men är nyckeltalet kronor/invånare intressant? Jag föreslår istäl-
let att man ser på kommunens totala kostnader och bibliotekets 
del av dem för att försöka utröna kommunens vilja att prioritera 
biblioteksverksamheten eller inte. I Sverige 2009 är driftskostna-
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den/invånare i genomsnitt 394 kronor, men är 394 kronor ”lika 
mycket” i hela landet? Satsar barnrika kommuner mer eller min-
dre på bibliotek än kommuner med många äldre? 

Kan man via Kulturrådets nyckeltal se om ens kommun har likvär-
diga förutsättningar för sin biblioteksverksamhet som andra kom-
muner i landet? Om det i Glesbygdskommuner finns fler bibliotek 
per invånare än i Förortskommuner är då avstånden kompense-
rade för invånaren i Glesbygdskommunen genom att det finns fler 
bibliotek? 

Nyckeltal för bibliotekens resultat 
Sedan sätter den dagliga verksamheten igång, det köps in, lånas 
ut och biblioteksdörrar låses upp för tillströmmande skaror! De 
nyckeltal som skapas av den statistik som skickas in är följande:

Nyförvärv, böcker per invånare

Antal barnböcker per barn 0-14 år

Total utlåning per invånare

Boklån per invånare

AV-utlån per invånare

Antal barnbokslån per barn 0-14 år

Antal besök per invånare

Aktiva låntagare per invånare

I rapporten Fler besök och utlån konstaterar man att ”storleken 
på det totala bokbeståndet inte är särskilt viktigt för efterfrågan 
på bibliotekstjänster. Det avgörande är istället att det tillförs nya 
böcker”. Den norska forskaren Knut Löyland belägger detta för-
hållande i en artikel där han visar att efterfrågan på medier är 
som högst de två första åren efter utgivningen, därefter faller ef-
terfrågan snabbt5. Förortskommuner har något fler nyförvärv än 

5 Löyland (2008)
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riksgenomsnittet och Glesbygdskommuner ligger definitivt över 
riksgenomsnittet. Är det fler bibliotek per invånare som spelar in 
här – är det så att det behövs fler nyförvärv om man bor mer ut-
spritt? Om sambandet verkligen gäller mellan antalet nyförvärv 
och efterfrågan så borde Förortskommunerna tänka lite på detta 
eftersom de ligger under riksgenomsnittet både vad gäller besök/
invånare och utlån/invånare. Glesbygdskommunerna ligger över 
riksgenomsnittet. Förmodligen är placeringen av biblioteket och 
öppettiderna minst lika avgörande för utnyttjandet. Ett ocen-
tralt placerat bibliotek i en förortskommun och ett antal centralt 
placerade filialer men med några få öppettimmar per vecka i en 
glesbygdskommun kan säkert generera ungefär liknande besöks-
siffror. Förortskommunerna har 6,79 besök/invånare och Gles-
bygdskommunerna har 10,24 besök/invånare! 

Allra mest tydlig är skillnaden när det gäller barnbokslån. För-
ortskommunerna ligger på 15,43 där Glesbygdskommunerna 
har 26,07 barnbokslån per barn! Riksgenomsnitt är 18,6 år 
2008 (18,7 år 2009). Glesbygdskommunerna har 55 % beman-
nade skolbibliotek och Förortskommunerna 54 % bemannade 
skolbibliotek.  Ingen av kommungrupperna kan alltså hävda att 
de har ovanligt många barnbokslån i förhållande till den andra 
kommungruppen på sina skolbibliotek. 

En kommun som har många bemannade skolbibliotek skulle 
kunna argumentera för att barnens behov av litteratur tillfreds-
ställs på skolbiblioteken vilket i så fall skulle innebära att folk-
bibliotekens barnbokslån skulle vara låga. Det finns dock ingen 
undersökning som stödjer denna hypotes. En alternativ hypotes 
skulle vara att barns läsintresse är väckt och stimulerat av skol-
biblioteken och att folkbiblioteken kompletterar skolbiblioteken 
och är tillgängligt för barnen på fritiden. En sorts matematik som 
innebär att ett plus ett blir tre. En mindre undersökning i Håbo 
kommun stödjer denna hypotes. Under en period då alla sko-
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lor hade bemannade skolbibliotek ökade samtidigt utlånen från 
folkbibliotekets Hcg-avdelning.6  

Kan vi se samband mellan många integrerade folk- och skolbib-
liotek och höga utlån för barn? Vi kan se en tendens; i genomsnitt 
är 43 % av biblioteken integrerade folk- och skolbibliotek. De 
kommuner som har flest utlån per barn har också integrerade 
bibliotek men det är inte automatiskt höga barnutlån för att bib-
lioteket är integrerat med skolan. Kan det spegla det dilemma 
som det trots allt är att integrera två bibliotekstyper som folk- 
och skolbibliotek? Man når visserligen alla barn men blandar 
samtidigt ihop två olika kontexter för barnen; den frivilliga och 
lässtimulerande med den obligatoriska, instrumentella läsutveck-
lingen. Inte omöjliga att kombinera men för att lyckas krävs stor 
medvetenhet från personal och ledning. 

Barn är en av bibliotekens prioriterade grupper. Både Ulrika Da-
nielsson och Maria Bylund speglar det i sina berättelser. Ulrika 
Danielsson gör det också indirekt då hon vänder sig till föräldrar:

Fortsätter det tidigare påbörjade arbetet med en liten lästipsfolder som 

riktar sig till småbarnsföräldrar. Temat denna gång: ”Barnuppfostran 

och relationen till ditt barn”. Försöker skriva lite mer omfattande om 

varje bok, så att man verkligen ska se om den kan vara något för just 

mig.

En annan för biblioteken prioriterad grupp är personer med 
läshinder. Här har teknikutvecklingen underlättat hanteringen 
oerhört men fortfarande är det en grupp läsare som kräver gan-
ska mycket individuell hjälp och vägledning. Maria Bylund ex-
emplifierar:

 6 Från medieplanering till verksamhetsutveckling: bibliotekets roll i barns och 
ungdomars kunskapssökande (2009), s. 58
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Jag gör en insats på Ljudbiblioteket och svarar på några mejl med be-

ställningar av DAISY-böcker. En del av önskemålen hämtar jag direkt 

på hyllan, men en del titlar som vi inte har laddar jag ner från TPB:s 

filarkiv. Vi gör ganska mycket sånt och har en stor CD-brännare, som 

kan skriva snygga etiketter också. Det är ju numera bara några klick 

och ett lösenord, så är nedladdningen klar. Det har verkligen gjort 

talböckerna mer tillgängliga för våra låntagare, som får böckerna 

mycket snabbare. Och inom en ganska snar framtid ska ju talbokslån-

tagarna kunna ladda ner själva. Då blir det ännu bättre! Ljudbibliote-

ket kommer att få en helt annan roll då, tror jag, med mer vägledning 

och teknikhjälp i stället för ren bokutlåning.

Om vi tittar på det intressanta nyckeltalet aktiva låntagare/invå-
nare ser man att de enskilda kommuner som toppar statistiken i 
detta avseende är de som har integrerade folk- och skolbibliotek. 
Riksgenomsnittet är 0,3 aktiva låntagare per invånare. För att 
räknas som aktiv låntagare måste man alltså på något sätt ha 
utnyttjat en tjänst där bibliotekskort krävs. Med dagens teknik 
kan man ladda bibliotekskortet med olika typer av erbjudanden 
(som tillgång till databaser, datorer och utskick av nyhetsbrev) 
och ”aktiva låntagare” behöver inte nödvändigtvis visa hur 
många som lånat något, men det visar hur stor del av kommu-
nens invånare som nyttjat delar av bibliotekets tjänster. Åre kom-
mun ligger i topp med 0,87 aktiva låntagare per invånare. Den 
höga siffran förklaras bland annat med att huvudbiblioteket är 
integrerat med gymnasiebiblioteket. Läroböcker är registrerade i 
bibliotekskatalogen och lånas ut via biblioteket. Dessutom besö-
ker många turister biblioteket i Åre. De som har stuga/lägenhet 
där börjar ofta sin vistelse med ett besök på biblioteket, en del 
reserverar böcker på nätet som finns tillgängliga när semestern 
börjar. Åre kommun har också ett kommunkort för alla som är 
folkbokförda i kommunen. Det kortet är laddat med värden av 
olika slag, rabatter på butiker, badet, taxi mm. Dessa transaktio-
ner registreras inte i bibliotekssystemet, men eftersom biblioteket 
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tillverkar och lämnar ut korten så kommer många nyinflyttade 
till biblioteket.7 Åbo stadsbibliotek i Finland har gått ett steg 
längre och integrerat ett kulturkort med speciella erbjudanden i 
bibliotekskortet8.

Men vad är en ”aktiv låntagare” idag? I Norge sker inom ra-
men för PLACE-projektet en omfattande forskning kring bib-
lioteksrummet som mötesplats. Ragnar Audunson talar om den 
”lågintensiva mötesplatsen” i relation till den ”högintensiva mö-
tesplatsen”. Det lågintensiva mötet sker till exempel i tidskrifts-
avdelningen där två människor kan sitta bredvid varandra och 
läsa varsin tidskrift. Det högintensiva mötet kan vara deltagande 
i en läsecirkel eller i ett språkcafé. Många högintensiva och för-
modligen alla lågintensiva möten på biblioteket sker utan att bib-
liotekskort på något sätt är nödvändigt. 

Under 2000-talet är biblioteket som mötesplats flitigt diskute-
rat. Behovet av en lågintensiv mötesplats i dagens samhälle har 
framhållits starkt. Samtidigt kan man fundera på hur bilden av 
biblioteket påverkas om dess företrädare hela tiden påpekar mö-
tesplatsens roll. Vad ska denna mötesplats fyllas med? Och hur 
ska dess utnyttjande mätas?

Öppettimmar – resurs eller resultat?
En sak som förvånar mig är att nyckeltal kring öppettider sak-
nas. Många bibliotek undersöker tämligen noggrant vilka som 
besöker biblioteket och hur de rör sig i biblioteket. Däremot kan 
jag inte hitta någon undersökning som tittar på hur öppettiderna 
påverkar besöken. 

Hur ska man se på Öppettimmar; är det en resurs eller ett resultat 

7 Enligt mailväxling med Kerstin Örbo, bibliotekschef i Åre, 2010-02-17
 8 URL:  http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=4463&culture=sv-
FI&contentlan=3, 2010-03-22
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av hur resurserna utnyttjats? Jag har nog tänkt mig att Öppet-
timmar är en resurs man har och som man kan laborera med för 
att få ett förändrat resultat. Sedan vårt samhälle alltmer blivit 
ett 24/7-samhälle så har det blivit uppenbart att det är väldigt 
svårt att ha oregelbundna öppettider eller att ha få öppettimmar. 
Antalet filialer har minskat med 31 % 9 mellan 1990 och 2008. I 
många fall är säkert nedläggningarna mycket beklagliga, men jag 
tror också att många bibliotekschefer, som lagt ner filialer, tycker 
att det varit ett mycket relevant beslut, speciellt som det kan inne-
bära att man då lyckas behålla ett jämnt öppethållande på det 
mer välbesökta huvudbiblioteket. I ett diagram som visar antal 
besök på filialer syns dessutom en svag ökning sedan 200310 Det 
finns en gräns där ett bibliotek slutar vara attraktivt – där öppet-
timmarna är för få och medieutbudet är för litet. Man kan också 
uttrycka det så att god kvalitet ändå förutsätter en viss kvantitet. 
Var går den gränsen?

Fler besök och utlån tar inte alls med öppettider som en faktor 
som har betydelse för efterfrågan. De faktorer som kan ha effekt 
på bibliotekens attraktionskraft och som är lättare för beslutsfat-
tare att påverka föreslås i regressionsanalysen vara: 

Antal bibliotek per invånare 

Driftskostnad per invånare 

Kostnad per lån och invånare 

Totalt mediebestånd per invånare 

Antal böcker per invånare 

Nyförvärv av böcker per invånare

I Kulturen i siffror: Folkbiblioteken tas öppettimmar med i tabell 
nummer 19 på kommunnivå. Då adderas alla öppettimmar och 
divideras sedan med antal bibliotek. I genomsnitt har därför Sve-
  9 Kulturen i siffror: Folkbiblioteken (2008), s. 8.
10 Kulturen i siffror: Bibliotek 2009 (2010), s. 26
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riges folkbibliotek öppet 24 timmar/vecka, men Håbo kommun 
erbjuder 46 öppna bibliotekstimmar/vecka – för där finns bara 
ett huvudbibliotek och inga filialer! Statens kulturråd definierar 
begreppet såhär: ”Med öppethållande avses den tid då bibliote-
ket hålls öppet för besökare och är bemannat av biblioteksper-
sonal.”

Löyland och Ringstad tar i Efterfrågan på boklån från svens-
ka folkbibliotek upp öppettidernas betydelse för utlåningen. I 
Norge kan man se klart samband mellan ökade öppettider och 
ökade utlån. I Sverige ser man inte sambandet lika starkt. Här 
har öppettiderna ökat men utlåningen av vuxenlitteratur sjunkit 
kraftigt 1995-2007. Deras hypotes är ändå att öppettiderna är 
viktiga för efterfrågan och tror att utlåningen i Sverige skulle ha 
sjunkit ännu mer om den genomsnittliga öppettiden hade varit 
konstant under samma period.11 

I de två kommunerna inom Stockholms län som har prestations-
styrda anslag ser man uppenbarligen öppettimmar som ett resul-
tat. Där tilldelas biblioteken en viss summa per öppettimma och 
de blir tillsammans med utlån och besök styrande för budgeten.

Åtta kommuner12 söder om Stockholm, Södertörn, samarbetar 
kring analys av gemensamma nyckeltal. De har bland annat 
skapat nyckeltalet antal årsöppettimmar per 1000 invånare för 
biblioteksverksamheten. Syftet med nyckeltalet är att visa folk-
bibliotekets tillgänglighet. I begreppet öppettimma räknas ”folk-
bibliotek med filialer tillgängliga för allmänhet inkl. öppet enbart 
i tidningsrum. Inkl. bokbussens öppettid (ej körtid)”.13  Att man 

11  Löyland (2010), s. 23
12  Kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö
13  URL http://www.tyreso.se/upload/Om%20kommunen/Nyckeltal/Nyckel-
tal%202009/Kultur%, 2010-03-05
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i Södertörnsnyckeltalen anger syfte för nyckeltalen tycker jag är 
intressant, syftet ger en viss kvalitetsindikation. Regionbibliotek 
Stockholms länsstatistik har också öppettimmar per 1000 invå-
nare som ett nyckeltal men räknar då selektivt öppethållande för 
sig. 

En slutsats som Södertörnskommunerna drar kring arbetet med 
gemensamma nyckeltal är att förbättrad information och mark-
nadsföring skulle öka nyttjandegraden när det gäller utbudet av 
kultur och fritid. Detta gäller kanske särskilt kommuner med en 
stor andel nyinflyttade. Men förutom att marknadsföra utbudet 
och utvärdera utfallet så behövs också mer kunskap om mål-
gruppernas önskemål och förväntningar på kulturutbudet. Ett 
intressant undersökningsområde är betydelsen av kultur- och fri-
tidsutbudets betydelse för val av bostadsort och för besök. 

Föråldrade definitioner 
Det är svårt att göra en neutral mätning av en verksamhet. Det 
man mäter måste definieras och definitionen i sig kan dölja en 
viss värdering. Genom att ange syfte med nyckeltal visar man sin 
värdering eller sin avsikt.

Ett exempel där mätning av en verksamhet kan bli konserveran-
de om inte definitionerna uppdateras gäller AV-medier. I Kultur-
rådets statistik finns en kategori som mäter totalt antal medier. 
Men man skiljer också på svartskrift (tryckta böcker) och AV-
medier. Inom tryckta böcker finns kategorierna vuxen skönlit-
teratur, vuxen facklitteratur och barnböcker.  Inom AV-medier 
finns kategorierna musikfonogram, ljudböcker, talböcker, video/
dvd, bok och band, e-bok, e-musik och övriga AV-medier. 

I Bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska stimulera till läs-
ning, ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
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erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade 
till deras behov. Det är därför naturligt att man redovisar bestånd, 
nyförvärv och utlån av AV-medier. Men i och med att man inte be-
höver skilja mellan barn- och vuxenmedier så behöver man heller 
inte redovisa huruvida man prioriterat inköp/utlån för barn eller 
inte. Kulturrådet skiljer inte heller på om det är fack- eller skönlit-
teratur vid inköp/utlån av AV-medier.

Definitionen av AV-medier, ”dokument som övervägande del åter-
ger ljud och/eller bild, men som för att ses och/eller höras kräver 
speciell utrustning” är i sig själv ett problem. Vad är form och vad är 
innehåll och vilket av dessa två är överordnat? Nu räknas e-böcker 
som AV-medier, viket måste vara direkt fel och så vitt jag förstår så 
kommer det att ändras i Kulturrådets statistik. Men även övriga me-
dier inom AV-medier kan man med det vidgade textbegreppet, som 
man, inom den svenska läroplanen förordar, fundera kring om det 
är formen ”film” som vi ska räkna eller räkna film som en förvärvad 
eller utlånad text? 

Exempel på andra nyckeltal
Utöver Kulturrådets statistik så finns en del andra rapporter och 
projekt som skapat nyckeltal. De beskrivs här översiktligt och i en 
bilaga återfinns lista på nyckeltalen.

Svensk Biblioteksförenings bearbetning av det statistiska materialet 
i rapporterna Kulturen i siffror samt motsvarande rapporter utgivna 
av Statens kulturråd och publicerat av Svensk Biblioteksförening 
under rubriken: Lokala förutsättningar för kunskapssamhället. Det 
som framförallt skiljer den här rapporten från andra är att den egna 
kommunens siffror och nyckeltal jämförs med ett genomsnitt av 
kommuner inom samma kommungrupp. I rapporterna som avser 
2008 års siffror anges också andel skolor med bemannat skolbib-
liotek.
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Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2004-2008
Regionbibliotek Stockholm ger varje år ut en kompletterande 
statistik om folkbiblioteken i Stockholms län. Statistikrapporten 
tillkom på önskemål från länets bibliotekschefer då man önska-
de statistik snabbare än vad Kulturrådet tidigare kunde leverera. 
Främst är det statistik kring barnverksamhet som samlas in men 
också det totala antalet öppettimmar för att kunna skapa andra 
nyckeltal än Genomsnittligt antal öppettimmar per vecka som 
Statens kulturråd har.

Över tid har också olika uppgifter kring datorisering och auto-
matisering tagits in som speglar teknikutvecklingen i jämförelse 
med andra kommuner i länet. 

Handbok i utvärderingsarbetes nyckeltal
Handboksprojektet var ett projekt som drevs av Specialgruppen 
för kvalitetsarbete och statistik inom Svensk Biblioteksförening 
2002-2004. Projektet mynnade ut i en rapport kallad Handbok 
i utvärderingsarbete: prestationsindikatorer för biblioteksverk-
samhet (2005). I rapporten förklaras begreppet prestationsin-
dikatorer med ”mått som består av statistiska data som relate-
ras till andra statistiska data”. Istället för att, till exempel, ange 
hur många böcker ett bibliotek lånar ut under ett år anger man 
hur många utlån per person i målgruppen man har under ett år. 
Handboksprojektet föreslog ett antal nyckeltal, beskrev metoder 
för hur de skulle tas fram och gav dessutom förslag på en årsplan 
så att arbetet skulle kunna vara möjligt att genomföra för biblio-
teken. Handbokens förutsättningar var att det skulle vara lätt att 
administrera, bygga på standarder och passa alla bibliotekstyper.

Niels Ole Pors
Niels Ole Pors är professor på Danmarks Biblioteksskole och 
har publicerat flera titlar om ledarskap och biblioteksstatistik. I 
böckerna Strategi, værdi og kvalitet. Teorier och Værktøjer pre-
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senterar Pors en teori som bygger på modellen Balanserade styr-
kort. Pors menar att en indikators viktigaste roll är att den mäter 
det den ska mäta och trycker på att biblioteken ska hitta och 
mäta succéindikatorer. Pors tar upp en rad nya nyckeltal som till 
exempel budgetfördelning på ämne, andel medarbetare som har 
deltagit i utvecklingsprojekt och del av målgrupp som använder 
biblioteket.

Höglund och Klingberg
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg använder i boken 
Strategisk medieplanering för folkbibliotek begreppet utnyttjan-
degrad eller cirkulationstal. Detta nyckeltal har fått stor genom-
slagskraft för resonemang kring kvalitetsbegreppet på folkbiblio-
teken. Höglund och Klingberg menar bland annat att bibliotekets 
öppna bestånd bör ha ett cirkulationstal kring 4, vilket betyder 
att varje bok i genomsnitt är utlånad fyra gånger per år och anger 
en balans mellan ”att vara tillgänglig och vara utlånad”. Genom 
att ha ett väl balanserat mediebestånd där vissa titlar lånas flitigt 
kan smalare titlar som lånas väldigt få gånger ändå behålla sin 
plats i biblioteket.

Varför har vi inte utvecklat fler nyckeltal?
Det står oss fritt att skapa de nyckeltal vi vill och framförallt 
att mäta det vi vill. Runt om i landet pågår förstås en hel massa 
mätande för att kolla om vissa satsningar får det resultat man 
tänkt sig. Det finns vissa brister i den nationella statistiken vad 
gäller definitioner och framför allt den virtuella verksamheten 
(läs till exempel Annette Johanssons rapport Dikt eller verklig-
het?) och det finns en stor frustration: ”Det är så mycket vi gör 
på biblioteken som aldrig kommer fram eller mäts.”, ”Statisti-
ken ger fel eller missvisande bild av bibliotekens verksamhet.” 
och ”De enda siffror som ska rapporteras är antal utlån, besök 
och öppettimmar – de är de enda politikerna bryr sig om.” Jag 
tolkar frustrationen över siffrorna så att det som blir fel är att 
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vi visserligen mäter antal aktiviteter, för att de är lätta att mäta 
kvantitativt, men vi utvärderar inte aktiviteternas verkliga avsikt. 
Vi har till exempel sagostunder för att främja intresset för läs-
ning och litteratur, som det står i Bibliotekslagen, men vi har inte 
sagostunder för att öka utlånen, även om det ofta sker utlån i 
samband med sagostunderna. Ändå är det lånen som mäts och 
inte om barnens intresse ökar. Vi anser oss göra rätt saker men 
mäter inte om vi gör det på rätt sätt. Med andra ord tycker vi 
inte att nyckeltalen beskriver ett resultat som har koppling till 
de mål som är formulerade. Om inga nyckeltal finns, som visar 
resultatet av våra sagostunder, (Har vi stimulerat till läsning och 
litteratur?), riskerar då denna aktivitet att strykas till förmån för 
aktiviteter som tydligare genererar fler utlån eftersom det är re-
sultatet ”utlån” som prioriteras?

Det finns en retorik inom biblioteksverksamhet, ja inom de flesta 
verksamheter skulle jag tro, som menar att mätning och statistik 
är ”något man tvingas att göra istället för att arbeta med det 
viktiga eller verkliga”. Det kan handla om en brist på förståelse 
för, eller kunskap om, det strategiska i att utvärdera verksam-
heten. Man ser inte analys och utvärdering som betydelsefulla 
delar av utvecklingsarbetet. Eller kanske är det mer rättvist att 
uttrycka det så, att det ganska komplicerade sambandet mellan 
resurser, daglig verksamhet och resultat inte är tydligt. Det är lätt 
att blanda ihop begrepp som till exempel effektivitet med effekt. 
Dessutom används en mängd andra ord i sammanhanget som in-
dikatorer och prestationsindikatorer, mått och prestationsmått. 
Det är kanske därför inte så konstigt att man som bibliotekschef 
inte självklart ser statistik som en tillgång eller något man själv 
”äger” och att man utifrån den själv kan skapa de nyckeltal som 
är relevanta för just den kommun man befinner sig i. 

Men det kan också handla om en marginalisering av biblioteks-
verksamheten inom den kommunala strukturen där man som 
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bibliotekschef inte har tillgång till hela modellen, varken mentalt 
eller praktiskt. Biblioteksverksamheten består i de flesta fall av 
0,5 – 1 % av den totala kommunala ekonomin och man kan som 
bibliotekschef befinna sig väldigt långt ner i den kommunala hie-
rarkin. En del bibliotekschefer har en tät och regelbunden kon-
takt med sina politiker men det finns också bibliotekschefer som 
sällan eller aldrig möter den politiska nivån. Marginaliseringen 
gör också att det blir väldigt få nyckeltal och kortfattade verk-
samhetsberättelser som politiker efterfrågar. Och eftersom inte 
fler nyckeltal än utlån, besök och öppettider efterfrågas så tycks 
inte några andra nyckeltal heller fått fäste. Marginaliseringen vi-
sar sig också i andra änden, vid målformuleringen, då förvänt-
ningarna på vad biblioteket kan bidra med i ett kommunalt stra-
tegiskt samverkansperspektiv är låga.
 
En annan anledning till att få nyckeltal utvecklats är naturligtvis 
bristen på forskning. Vi vet inte så mycket om vilka våra kritiska 
framgångsfaktorer är och här behövs forskning inom alla områ-
den. 

Bristen på forskning handlar förstås om det biblioteks- och in-
formationsvetenskapliga fältets tämligen korta historia. Förutom 
att området ännu inte beforskats i så stor omfattning förhåller vi 
praktiker oss tämligen oreflekterat till vår egen praktik Trots att 
en stor del av vår verksamhet handlar om informationssökning i 
syfte att bidra till kunskapsbyggande, verkar vi inte tillämpa vår 
professionalitet på vår egen profession. Om vi jämför vårt yrkes 
akademisering med sjuksköterskeyrkets akademisering så finns 
en mycket större förståelse för, eller krav på, ett evidensbaserat 
förhållningssätt till praktiken bland sjuksköterskorna än det gör 
inom bibliotekariekåren. Bristen på statistik, som beskriver det 
vi anser att vi gör, blir ett alibi för att inte ifrågasätta vår prak-
tik. Vi kan fortsätta som vi alltid har gjort eftersom vi struntar 
i statistiken och förkastar den som ”mätare av fel aktiviteter”. 
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Men om vi till exempel utgår från Bibliotekslagens skrivning av 
”prioriterade grupper” och sedan tittar på vad statistiken säger 
angående vårt bestånd och utlån av talböcker eller böcker på 
andra språk än svenska, så har vi nog ändå en hel del att ta tag i 
på biblioteken.

Det finns också, enligt min mening, ett ganska stort ”för-givet-
tagande” kring vår verksamhet, där vi tror att det mesta vi gör 
är gott och ger god effekt, mycket beroende på att vi får stor be-
kräftelse från våra brukare i det dagliga arbetet. Varför bekymra 
sig över vad Bibliotekslagen menar att vi ska syssla med när varje 
Nöjd-kund-undersökning ger toppenresultat?
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Att mäta effektivitet

Biblioteksverksamhetens avsikt är inte att gå med ekonomisk 
vinst, men det finns naturligtvis ett krav från medborgarna på att 
skattepengarna används på ett effektivt sätt och inte ”slarvas” 
bort. Det finns en önskan om att renodla effektivitetsbegreppet 
till att vara objektivt, definierbart och mätbart. Det finns också 
en uppfattning om att verksamhet som inte kan mätas inte heller 
kan styras. Jag uppfattar det därför som angeläget att försöka 
benämna eller resonera kring biblioteksverksamheten utifrån ef-
fektivitetsbegrepp, då jag tror att vidgad förståelse kan öka legi-
timiteten för verksamheten. För att tränga in i tankearbetet kring 
effektivitet har jag haft stor nytta av nedanstående modell. Den 
är tagen ur det inledande kapitlet i boken Mått på välfärdens 
tjänster (s. 15). 

Längre fram i detta kapitel har jag också valt att titta på model-
len Balanserade styrkort samt diskutera några andra sätt att tän-
ka kring effektivitet och dess koppling till organisationsmodeller.

Effektivitet och effekt
Det är lätt att blanda ihop effektivitet med effekt. Effektivitet 
beskriver förhållandet mellan en investering som man gör i en 
verksamhet och vilket resultat denna investering ger. Effekt hand-
lar om vilken påverkan ett resultat har. För en verksamhet gäller 

Inre effektivitet

Resurser
Resurs-
omvandling

Yttre effektivitet

Resultat Effekt

Mål
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det alltså att använda resurserna så effektivt som möjligt så att 
resultaten ger en god effekt i förhållande till målen. I Biblioteks-
lagen står att folkbiblioteken ska stimulera till läsning och prio-
ritera barn och ungdomar. Det lokala biblioteket väljer därför 
att använda en del av sina resurser till att arrangera sagostunder. 
Sagostunderna blir välbesökta, en stor del av målgruppen deltar 
i sagostunderna regelbundet, resultatet av investeringen var god, 
effektiviteten hög. Biblioteket utvärderade sagostunderna och 
kunde via enkäter konstatera att barnens intresse för böcker ökat 
och att de visade hög läslust. Sagostunderna fick alltså den effekt 
som biblioteket planerat och investerat för. 

Inre och yttre effektivitet
I modellen skiljer man på inre och yttre effektivitet. Den yttre 
effektiviteten kan översättas med den politiska nivån, där politi-
kerna formulerar övergripande mål för verksamheten som sedan 
bryts ner till mer konkreta mål i samarbete med tjänstemännen. 
Politikerna tillsätter resurser för att verksamheten ska nå må-
len. Den yttre effektiviteten mäter att man gör rätt saker och att 
verksamheten nås och utnyttjas av de förväntade målgrupperna. 

Den inre effektiviteten kan översättas till att vara en beskriv-
ning av den dagliga verksamheten eller tjänstemannanivån, det 

Effektivitet - kopplingen mellan en investering i en verksamhet och 
verksamhetens resultat.

Exempel: Många sagostunder genomfördes och många barn besökte 
sagostunderna.

Effekt - kopplingen mellan effektiviteten och målen.

Exempel: Att så många barn besökte så många sagostunder fick som 
effekt att en stor del av barnen i kommunen fick ett stort intresse för 
läsning och litteratur.
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vill säga verksamheten tillförs resurser och i ett antal aktiviteter 
omvandlas resurserna till ett resultat. Detta resultat bör helst ge 
en effekt som är kopplad till målen. Den inre effektiviteten mäter 
om man gör saker på rätt sätt.

Vi fortsätter nu att titta på modellen ovan och för in Biblioteks-
lagens och kommunpolitiska mål i rutan Mål. Därefter för vi in 
de statistiska uppgifter vi har om personal, hur stora medieanslag 
och hur många bibliotek vi har i rutan för Resurser. I Resursom-
vandling så redovisar vi bland annat antal nyförvärv, antal utlån, 
antal besök, antal aktiviteter. 

Av dessa siffror skapas sedan nyckeltal som visar på ett resul-
tat: såhär många utlån per bestånd (inre effektivitet) och såhär 
många utlån per invånare (yttre effektivitet).

Man kan skapa nyckeltal av alla siffror och placera dem i model-
len. Vid resurser placeras de nyckeltal som har med kostnader att 
göra. Eftersom ett bibliotek består av ett samspel mellan själva 
Rummet och hur det är utformat, de Medier som finns där och 
den personal – Kompetens – som finns i rummet så bör dessa tyd-
ligt delas upp. Enligt Bibliotekslagen ska vi dessutom prioritera 
vissa grupper, vid Resurser bör det framgå på vilket sätt de har 
prioriterats. 

Nyckeltalen för den inre effektiviteten bör på samma sätt visa 
hur de olika resurserna utnyttjats. 

Inre effektivitet - att göra saker rätt. Hur?

Yttre effektivitet - att göra rätt saker. Vad?
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Inre effektivitet

Resurser
Resurs-
omvandling

Yttre effektivitet

Resultat Effekt

Mål

Jag har kompletterat modellen genom att fördela de olika nyck-
eltalen så att de återfinns på respektive plats, såsom resurser, den 
inre effektiviteten och den yttre effektiviteten. För att detta ska vara 
möjligt har jag också kompletterat de existerande nyckeltalen med 
några nya.

Besök/öppettimma borde säga något om hur lokalen, Rummet, ut-
nyttjas. Jag har inte haft möjlighet att se hur väl detta nyckeltal fung-
erar i jämförelse mellan kommuner, om man till exempel jämför 
tättbebyggda kommuner och glesbygdskommuner. I Stockholms län 
har man i genomsnitt 69 besök/öppettimma. Förmodligen är detta 
svårt att nå i glesbygdskommuner såvida man inte koncentrerar öp-
pethållandet väldigt, vilket å andra sidan minskar tillgängligheten.

Utlån per bestånd, eller utnyttjandegrad, säger något om hur väl 
mediebeståndet, Medierna, utnyttjats. 

Aktiva låntagare/
invånare
Utlån/invånare
Besök/invånare
- Prioriterade grupper

Rummet
Medierna
Kompetensen
 - Prioriterade grupper

Besök/öppettimma
Utlån/bestånd
Aktivitet/årsverke
- Prioriterade grupper
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Hur ska Kompetensen mätas? Kanske är det antal referensfrågor 
som blir intressant. Inom projektet Mäta och Väga gjordes på 
sju bibliotek i Stockholms län under två veckor 2009 en invente-
ring av vilken typ av frågor som ställs på biblioteken. Syftet med 
inventeringen var dels att se om metoden kan vara användbar 
för utvärdering av biblioteksverksamhet och dels få ytterligare en 
bild av hur biblioteken tas i bruk av sina användare.14  Invente-
ringens upplägg och genomförande behöver omfattande revide-
ring men visar även i denna rudimentära form en potential som 
mätare av Kompetensen.

Som jag tolkat modellen bör nyckeltalen för den yttre effektivi-
teten visa hur väl bibliotekets resurser utnyttjats i förhållande till 
de tänkta målgrupperna. Eftersom Bibliotekslagen säger att man 
ska prioritera vissa grupper menar jag, att man tydligare måste 
redovisa hur man fördelat resurserna till förmån för de priorite-
rade grupperna och vilka resultat man får i den inre och yttre ef-
fektiviteten i förhållande till de prioriterade grupperna. Bibliote-
ken borde tydligare visa hur väl de prioriterade grupperna nåtts. 

Om vi endast redovisar den yttre eller endast den inre effektivi-
teten innebär det att vi inte får det underlag som beskriver verk-
samheten på det sätt som vi behöver för att kunna planera och 
utveckla verksamheten. Min erfarenhet är att det går utmärkt 
att (till en viss gräns) trimma den inre effektiviteten och få goda 
resultat men att vi ibland använder fel nyckeltal för att mäta re-
sultatet. På samma sätt kan mått för den inre effektiviteten an-
vändas för att mäta den yttre effektiviteten. Det sker alltså en 
sammanblandning av nyckeltal men det saknas också nyckeltal. 

14 Av de 7741 insamlade frågorna ställdes 1019 (13 %) av barn, 332 (4 %) 
av föräldrar/pedagoger för barns räkning och 6390 (83 %) av vuxna. 54 % 
av frågorna kan räknas som referensfråga (enligt ISO 2789:2001E), 39 % av 
administrativ art och 7 % räknades som Övriga frågor.
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Med andra ord: Ett bibliotek kan arbeta intensivt med sitt me-
diebestånd och höja utnyttjandegraden. Detta kan nås genom att 
man gallrar men för övrigt inte förändrar någonting. Om utnytt-
jandegraden höjs visar det på hög inre effektivitet men om inte 
resultatet också blir att utlån/invånare (yttre effektiviteten) har 
ökat, så har inte den totala effektiviteten ökat.

Som medarbetare är det nog oftast i den inre effektiviteten som 
förändringar sker. Man får en ny chef som föreslår en omorgani-
sation. Sällan handlar det om att själva uppgiften eller innehållet 
i mitt uppdrag är ifrågasatt, utan snarare hur jag löser min upp-
gift. Den rutin som jag hållit mig till har kanske förvandlats till 
en ritual som inte längre har någon funktion, en fysisk stämpel 
har ersatts med en digital tagg. Den här sammanblandningen, att 
man uppfattar att det är fel saker som utförs istället för att det är 
sättet på utförandet som behöver ändras, menar jag ganska ofta 
sker även i media. Det blir stora rubriker för att ett bibliotek väl-
jer att gallra eller lägger om bemanningen på biblioteken trots att 
uppdraget ligger lugnt kvar. Storgallringen handlar snarare om 
att man tidigare inte har beaktat den inre effektiviteten.

Fast visst diskuteras också frågor som gäller den yttre effektivi-
teten. Digitaliseringen har inneburit att vi inte bara har slimmat 
den inre effektiviteten utan har också påverkat den yttre effek-
tiviteten. Vad ska folkbiblioteken syssla med när så mycket in-
formation och litteratur är tillgänglig för så många utan att den 
behöver lånas ut via bibliotek?

Bengt Molander beskriver i boken Kunskap i handling den växel-
visa rörelse som går mellan delen och helheten. Hur ska vi alla på 
biblioteken utföra våra delar, våra uppgifter, så att verksamheten 
blir så bra som möjligt för våra användare? Kanske är det själv-
klart men jag tror det behövs många diskussioner kring hur vi på 
bästa sätt utvecklar rörelsen mellan del och helhet.
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När en stor del av bibliotekens verksamhet sker i den digitala 
världen blir det också angeläget att påminna sig den rumsliga 
verksamhetens statistikbrister och se till att avsikten med aktivi-
teten formuleras och sedan utvärderas, så att inte, till exempel, 
bara antalet besök noteras. 

Effekt
Det är idag svårt att veta vilka resultat som ger vilken effekt. Det 
vill säga att vi vet säkert att vi gör rätt saker i förhållande till 
målen. Här saknas i stort sett all forskning! Men om yttre effekti-
vitet handlar om att göra rätt saker i förhållande till målen måste 
det betyda att om man gör dessa saker på rätt sätt så ger de den 
effekt i förhållande till målen, som man eftersträvar. Det måste 
alltså finnas samstämmighet mellan inre och yttre effektivitet. 

Många aktiviteter sker med mycket långsiktiga och övergripande 
mål och det kan vara svårt att följa upp insatsen. Var det just 
satsningen på sagostunderna 1999 som gjorde att så många i års-
kurs nio gick ut med godkänt betyg i svenska år 2009? På eng-
elska finns två ord som beskriver effekt, nämligen outcomes och 
impact. Outcomes beskriver en kortsiktig effekt som biblioteket 
kan mäta på egen hand medan impact handlar om långsiktig ef-
fekt. En kortsiktig effekt kan vara att man kan påvisa (genom 
t.ex. enkäter) att föräldrar ser en koppling mellan barnens ökade 
intresse för berättelser och läsning och deras deltagande vid sa-
gostunderna.  Den långsiktiga effekten kan endast påvisas genom 
forskning t.ex. att man undersöker sagostundernas effekt över 
tid. 

Om en skolbibliotekarie jobbar djupgående med en eller få texter 
i en klass kan kortsiktigt utlånen sjunka men långsiktigt få god 
effekt i förhållande till målet ”god läsutveckling”. Annette Ewald 
konstaterar bl.a. i sin avhandling att tillgång till böcker inte är 
tillräckligt, utan det litterära samtalet måste till för att barnen ska 
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utveckla sin läsning. Samtidigt vet vi att det finns koppling mel-
lan god tillgång till aktuell barnlitteratur och höga utlån av barn-
böcker.15 Och att tillgång till skolbibliotek ökar förutsättningarna 
för god läsutveckling.16 Men vilka aktiviteter eller hur de litterära 
samtalen ska gå till för att alla dessa komponenter ska samverka 
på bästa sätt vet vi inte så mycket om. Om vi bara har mått som 
mäter den yttre effektiviteten men saknar mått som mäter den inre 
effektiviteten kan det bli en obalans mellan den inre effektiviteten 
och den yttre effektiviteten. 

Effektivitet och kvalitet
Att det är så svårt att få fram nyckeltal som säger något om verk-
samhetens kvalitet kan bero på att det är så svårt att tillämpa 
själva effektivitetsbegreppet på offentlig verksamhet. Vi kan få 
problem med effektivitetsbegreppet kopplat till kvalitet redan vid 
rutan för Resurser i modellen ovan. På sätt och vis tenderar vi att 
mäta en verksamhets värde utifrån de resurser den tilldelas. Ofta 
sätter vi likhetstecken mellan kvalitet och förmåga, eller kanske 
snarare mellan kvalitet och resurser. ”Med en sådan mediebudget 
kan man inte förvänta sig mer!” eller ”Vilket fint bibliotek – se 
så många böcker de har!” Men det skulle vara samma sak som 
att fina råvaror men en usel kock ändå skulle garantera god mat. 
Som om hur mycket resurser i form av pengar till medier skulle 
vara det avgörande och inte en kombination av hur man använder 
budgeten; vilka inköp man gör, hur personalen arbetar med dessa 
inköp i vilka lokaler (virtuella eller fysiska). Alltså räcker det inte 
att enbart titta på resurstilldelningen för att avgöra en verksamhets 
kvalitet. Alltså är det viktigt att mäta den inre effektiviteten för att 
den visar hur effektivt man använder sina resurser för att nå ett gott 
resultat.

 15  Fler besök och utlån (2007), URL: http://www.biblioteksforeningen.org/
organisation/dokument/pdf/Fler_besok_och_utlan.pdf, 2010-06-11
 16 Tillgång till skolbibliotek är en av tio förutsättningar för god läsutveckling 
som Mats Myrberg brukar lyfta vid föreläsningar.
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All verksamhet måste beakta balansen mellan att vara kostnadsef-
fektiv och samtidigt hålla en god kvalitet. Denna balansgång är satt 
under ständig diskussion för offentlig verksamhet. För brandförsvaret 
innebär god kvalitet i verksamheten att ha hög beredskap ifall kata-
strofen inträffar, men egentligen kanske inte resurserna används sär-
skilt effektivt så länge inte katastrofen inträffar. SL och SJ får varje 
vinter kritik för att man inte har tillräcklig beredskap för snö och 
kyla, men skulle man verkligen ha denna beredskap skulle förmodli-
gen biljettpriserna bli så höga att resandet skulle minska. Vilken nivå 
på beredskapen är man beredd att betala för? För biblioteksverksam-
heten tycker vi också att det behövs en slags överkapacitet för att den 
ska upplevas som relevant. Om vi arbetar supereffektivt och lånar ut 
alla böcker så faller samtidigt kvalitetsnivån, eftersom utbudet snabbt 
skulle bli ointressant för våra besökare om alla böcker var utlånade. 
Det måste alltid finnas ett utbud som lockar till nya utlån. 

Kvaliteten kan också handla om att ha en beredskap för efterfrågan 
av information. Vi anser att biblioteket har en demokratiuppgift ge-
nom att tillhandahålla och tillgängliggöra information och litteratur 
av olika bredd och djup även om den inte är ständigt efterfrågad. 
Många menar att bibliotekets speciella kvalitet är att tillhandahålla 
den ”Långa svansen”.17 Översatt till biblioteksvärlden kan uttrycket 
”Långa svansen” förklaras av formen på en efterfrågekurva där för-
delningen till vänster bildar en topp – ett fåtal titlar efterfrågas och 
lånas av många. Till höger om denna topp faller kurvan snabbt, och 
bildar en ”lång svans” – många titlar med mycket få utlån per titel. 
Detta kräver plats för stort mediebestånd och arbete med underhåll 
av samlingarna.

Ibland beskriver man siffror i relation till sig själva (utlånen har ökat/
utlånen har minskat) men det är inte säkert att man satt dem i 
relation till andra siffror och framförallt har man inte satt dem 

17 Anderson (2007)
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i förhållande till målen. Om man bara tittar på utlånen totalt 
kan det vara så att de totalt har ökat men att barn kanske lånar 
färre böcker och det är pensionärerna som har ökat sina lån. Det 
kan vara så att befolkningen minskat eller ökat eller åldersfördel-
ningen förändrats. När man ska mäta effektiviteten så bör man 
sätta siffror i relation till varandra för att få ett resultat. Annars 
finns det risk att måtten blir målen. Om det bara är intressant att 
utlånen ska öka så är det produktiviteten som är själva kvalite-
ten. Hög kvalitet innebär i detta fall att låna ut så mycket som 
möjligt till vem som helst. Några kommuner i Stockholms län har 
nu ett system där antal utlån, besök och öppettimmar är styrande 
för resurstilldelningen. Om man i dessa kommuner följer Biblio-
tekslagen och till exempel arbetar effektivt för att nå prioriterade 
grupper, så kan det bli kontraproduktivt för biblioteket om detta 
inte samtidigt genererar fler utlån. Det är det totala resultatet av 
lån, besök och öppettimmar som gäller.

Men det är förstås också en kvalitet i att biblioteket är effektivt 
på så sätt att det effektuerar en beställning så att besökaren får 
önskad bok snabbt och dessutom med ett gott och proffsigt be-
mötande. Att trimma alla inre processer så mycket som möjligt 
blir ett sätt att både höja effektiviteten och kvaliteten på verk-
samheten.

Slutligen vill jag skriva några rader om modellens förhållande 
mellan mål och inre och yttre effektivitet. Det jag beskrivit är oli-
ka tolkningar av begreppet kvalitet i förhållande till effektivitet. 
Möjligen är det som gör hela diskussionen kring effektivitet så 
frustrerad är att man inte diskuterat vilket kvalitetsbegrepp man 
strävar efter. Det råder sällan politisk oenighet kring de mål som 
ska uppnås; livslångt lärande, god läsutveckling och främjande 
av demokrati är inte politiskt kontroversiella mål. Däremot är 
vägen dit en källa till politisk diskussion och om den yttre effek-
tiviteten handlar om att göra rätt saker utifrån målen så bör den 
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politiska diskussionen handla om vilka aktiviteter som leder till, 
exempelvis, god läsutveckling. 

Balanserade styrkort
En modell som är mycket använd för att mäta både den inre och 
den yttre effektiviteten är Balanserade styrkort (Balanced Score-
cards, BSC). Balanserade styrkort används i många kommuner, 
däremot verkar inte så många bibliotek använda metoden. Min 
avsikt är att i detta avsnitt titta på modellen, dess tillämpningar 
och resonera lite kring den. Jag har varit i kontakt med några 
bibliotekschefer och diskuterat användandet. I några fall tycker 
man att modellen fungerat mycket bra, men flera berättar också 
att de inte riktigt förstått den övergripande idén och fått för lite 
utbildning i hur modellen ska användas. Jag har inte sett något 
folkbibliotek som tillämpat modellen fullt ut i sin verksamhet, 
men att biblioteket har fått bidra med att ange något mått i något 
perspektiv. Fler bibliotek närmar sig modellen och har modifierat 
den något för att den ska passa den egna verksamheten. Mitt-
universitetets bibliotek har med viss inspiration från Balanserade 
styrkort konstruerat ett kvalitetsindex med 16 indikatorer inom 
fem områden.18 

I en kommun vill man höja utbildningsnivån och har valt att ange 
x antal procent av bibliotekets medieanslag ögonmärkt för kurs-
litteratur som prestationsmått. Utvärderingen blir att redovisa 
huruvida man köpt in denna litteratur eller inte. Däremot tittar 
man inte på det resultat som inköpen kan ge såsom ökade utlån 
i målgruppen eller om litteraturen utlånats eller inte. Detta enda 
mått säger väldigt lite om bibliotekets samlade effektivitet, men det 
säger kanske något om hur kommunen på bred front, i alla verk-
samheter satsat på att höja utbildningsnivån (även om jag tycker 
att utvärderingen är missvisande hur man än tänkt). I det här fal-

18 http://www.bib.miun.se/ombiblioteket/verksamhet/kvalitetsindex/, 2010-06-15
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let blir det kanske så att biblioteket får bidra med en resurssats-
ning men deltar inte i utvärderingen av satsningen. Detta bibliotek 
kompletterar naturligtvis med andra utvärderingar, förutom för 
denna enskilda satsning, för att redovisa sin verksamhet. 

När jag tidigare har skrivit om att bibliotekschefer ofta är margi-
naliserade och inte är tillräckligt informerade om hur man tänkt 
övergripande i kommunen, så menar jag också att det kan yttra 
sig i att bibliotekscheferna har flera olika modeller som de utvär-
derar årets resultat efter. Ofta har en viss modell prioritet i kom-
munen, och att sträva efter att hitta ett sätt för biblioteksverk-
samheten att presentera sitt resultat i denna modell, kan innebära 
att verksamheten synliggörs och lyfts. Det kan därför vara värt 
besväret att kämpa för att hitta nyckeltal som kan ”passa” i en 
övergripande modell. 

Modellen Balanserade Styrkort innefattar fyra perspektiv som 
har betydelse för en verksamhets utveckling. 

•	 Finansiellt perspektiv (finansiell ställning, lönsamhet)

•	 Kundperspektiv (kundnöjdhet, marknadsandelar)

•	 Processperspektiv (interna processer, ledtider, kvalitetsnivå)

•	 Lärande- och utvecklingsperspektiv (innovationsintensitet)

Det fyra perspektiven har man satt upp i en modell med verksam-
hetens vision i mitten och där de fyra perspektiven syns runt om. 
Modellen innehåller olika tidsdimensioner där Finansperspekti-
vet rymmer gårdagen, Kund- och Processperspektiven nutiden 
och Lärande- och Utvecklingsperspektiven pekar mot framtiden. 
Modellen vill också greppa över utifrån- och inifrånperspektiv 
där Kundperspektivet står för utifrånperspektivet och Process-
perspektivet för inifrånperspektivet.
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I mitten skriver man alltså in verksamhetens vision och långsik-
tiga mål. Inom varje perspektiv formulerar man också mål, som 
är kopplade till visionen. Inom varje perspektiv bör framgångs-
faktorer identifieras och nyckeltal som indikerar den strategiska 
inriktningen. Man bör också ange vilken nivå man vill att nyck-
eltalet ska ligga på. Därefter formuleras handlingsplaner som be-
skriver metod för hur man ska nå målet för nyckeltalet och me-
tod för hur de ska utvärderas. De olika perspektiven syftar till att 
lyfta fram olika aspekter av verksamheten och sammankoppla 
dem. Dessa aspekter är exempelvis:

•	Vision: Vad är vår vision om framtiden? Här skriver man lämpligen 

in de långsiktiga målen för verksamheten. ”Alla barn i kommunen 

ska ha en god språkutveckling.”

•	Perspektiv: Vilka är våra fokusområden? 

•	Strategiska mål: Om vi når visionen, var kommer vi då att befinna 

oss inom respektive perspektiv? Varje perspektiv bör alltså i sig for-

mulera mål som är kopplat till visionen i mitten. Målet för perspek-

tivet Kundperspektiv kan då vara ”Barn och föräldrar ska uppleva 

Finans-
perspektiv

Vision
Kund-

perspektiv
Process-

perspektiv

Lärande och
förnyelse/ Utveck-

lingsperspektiv

I går

I dag

I morgon



52

biblioteket som relevant och välkomnande.”

•	Framgångsfaktorer: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna som 

bidrar till att nå de strategiska målen? 

•	Nyckeltal: Vilka är nyckeltalen som indikerar vår strategiska inrikt-

ning? Vad är nyckeltalets mål (om nyckeltalet är antal barnbokslån/

barn så kan målet för nyckeltalet vara 20)?

•	Handlingsplaner: Hur ser planerna ut för att nå målen för respek-

tive nyckeltal? 19 

Visionen kan (bland annat) uttrycka att biblioteket ska verka för 
livslångt lärande och prioritera barn. Något nedbrutet kan det 
innebära att biblioteket bör främja barns eget kunskapssökande

Inom Processperspektivet kan man skriva att arbetet med facklit-
teratur för barn bör utvecklas. Ett strategiskt nyckeltal är utnytt-
jandegraden av facklitteratur för barn. Målet är utnyttjandegrad 
 19 Svenska wikipedia om Balanserade styrkort, URL: http://sv.wikipedia.org/
wiki/Balanserat_styrkort, 2010-06-11

Exempel: Resurserna ska 
fördelas så att 

barnverksamheten 
prioriteras

Biblioteket ska verka 
för livslångt lärande 

och främja barns egna 
kunskapssökande

Barnbiblioteket ska 
upplevas som en 

attraktiv och intres-
seväckande plats

Arbetet med fack-
litteratur för barn 

bör utvecklas

All personal 
bör arbeta efter 

barnkonventionens 
intentioner.
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4. En medieplan för facklitteratur för barn utarbetas.

Inom Kundperspektivet kan man skriva att barnbiblioteket ska 
upplevas som en attraktiv och intresseväckande plats. Det stra-
tegiska nyckeltalet är hur många procent av barn i åldrarna 0-12 
år som besöker biblioteket. Målet är 60 %. Handlingsplan och 
utvärderingsmetod formuleras.

Inom Lärandeperspektivet anges målet att all personal bör arbeta 
efter barnkonventionens intentioner. Det strategiska nyckeltalet 
kan vara att ange hur stor andel av personalen som har deltagit i 
utbildning kring barnperspektivet.

Inom Finansperspektivet kan man ange att budgeten ska fördelas 
så att den prioriterar barnverksamheten. Är 50 % av mediebudget 
och 50 % av lokalens yta en prioritering? 

Om man inte bryter ner modellen och skapar ”små-styrkort” för 
olika avdelningar eller inriktningar eller mål i biblioteket utan en-
dast bidrar till kommunens övergripande modell med ett mål inom 
ett perspektiv i modellen, blir det ännu mer viktigt att föra diskus-
sionen om hur man ska utföra sin del i förhållande till helheten (se 
s. 44) för att förstå både delen och helheten. 

Pors och Balanserade styrkort
Den danske biblioteksforskaren Niels Ole Pors har i böckerna 
Strategi, værdi og kvalitet. Teorier och Værktøjer utgått från mo-
dellen Balanserade styrkort och tillämpat den på bibliotek. I detta 
delkapitel vill jag gå lite djupare in i varje perspektiv än jag gjorde 
i exemplet ovan och dessutom komplettera med Pors nyckeltal och 
resonemang. Pors har lagt till ett femte perspektiv till Balanserade 
styrkorts-modellen som han kallar Informationsresurser. För egen 
del tycker jag att detta blir väldigt komplicerat och har här valt att 
integrera informationsresurserna i ursprungsmodellen. 
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Finansperspektivet
Det finansiella perspektivet tittar på den ekonomiska ställningen 
och på lönsamhet. Detta perspektiv representerar också gårda-
gen. 

Redan i finansperspektivet kan man fundera över om det är möj-
ligt att överföra modellen till kommunal verksamhet. Modellen 
bygger ju på att varje perspektiv är beroende av varandra och 
att ett gott resultat i ett perspektiv kan generera gott resultat i 
de övriga. Det blir alltså väldigt lätt att tillämpa modellen i ett 
affärsföretag eftersom man så tydligt ser att ett gott resultat i 
Kundperspektivet kan öka försäljningen av en viss vara och allt-
så påverka Finansperspektivet. Inom kommunal verksamhet går 
det inte lika lätt, det är verkligen inte självklart att bibliotekets 
budget ökar för att man återigen får höga resultat i nöjd-kund-
enkäten. Det kan snarare fungera tvärtom; låga resultat på nöjd-
kund-enkäten blir en indikation för att verksamheten behöver 
ökade resurser för att kunna höja sin kvalitet. I Nacka kommun 
har man dock på sätt och vis den här möjligheten att påverka sin 
budget då varje besök genererar en viss summa pengar, men efter 
en tid satte politikerna tak och begränsningar för hur stor ersätt-
ningen skulle bli eftersom verksamheterna var ”för duktiga” och 
besöken ökade så mycket att det blev för dyrt. 

Pors menar att man istället för att se på finansperspektivet som 
en intäkt snarare ska se det samhälleliga överskott som man kan 
skapa, det värde som bibliotekets tjänster genererar och kanske 
framförallt den legitimitet som skapas i den kommunala organi-
sationen och i lokalsamhället.

Andreas Vårheim, som är norsk biblioteksforskare inom PLACE-
projektet, skriver i ett paper till IFLA 2008 om bibliotekets möj-
ligheter att skapa socialt kapital bara genom sitt uppdrag att väl-
komna ”alla” till biblioteksrummet och sitt utbud. 20 Också här 
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påpekar Vårheim, att det saknas mycket forskning men pekar på 
ett projekt kring etablering av biblioteksfilial i ett av Chicagos 
ekonomiskt eftersatta områden som ett exempel på skapande av 
socialt kapital.21  

Bo Malmberg skriver i boken Mått på välfärdens tjänster22 om 
offentlig sektor som en tillväxtmotor för produktion av human-
kapital. Han menar att en ökad kvalitet i de offentliga tjänsterna 
leder till att befolkningens genomsnittliga produktivitet ökar.

Dessa exempel tjänar mer som argumentation för att stärka bib-
liotekets legitimitet än som prestationsindikatorer. Mitt förslag är 
att kombinera argumentationen kring bibliotekets legitimitet med 
några av de taxonomier som finns beskrivna i tredje kapitlet. Om 
en god kvalitet i bibliotekets tjänster har betydelse för befolkningens 
produktivitet kan det vara av intresse att till exempel resonera om 
hur samarbetet mellan bibliotek och skola ska se ut. Ska vi samarbe-
ta kring administration av utlån eller samarbeta kring barnens läs-
ning? Om biblioteket bidrar till skapande av socialt kapital i kom-
munen kan det vara av intresse att titta på hur vi vill att samarbetet 
mellan bibliotek och föreningsliv ska se ut. Målet kan vara att iden-
tifiera var någonstans i taxonomierna samarbetet nu befinner sig. 

Ett mått inom Finansperspektivet kan också vara att titta på hur 
stor del av kommunens totala budget som utgörs av bibliotekets. 
Det vanliga är att det ligger kring 0,5 – 1,5 %.

Jag tänker att man också kan betrakta Finansperspektivet som ett 
resursperspektiv när man arbetar med modellen längre ner i organi-
sationen. Om man då delar upp Resursperspektivet i Rummet – Me-

20 Vårheim (2008), URL: http://archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/091-Varheim-en.
pdf
21  Putnam (2003), kapitel 2 
22  Brorström (2006), s. 95-116  
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dierna – Kompetensen kan man visa hur man prioriterat resurserna i 
förhållande till visionen. Till exempel kan man för barnavdelningen 
ange att 30 % av bibliotekets lokalyta ska användas, se bild på sidan 
52.

Processperspektivet

Processperspektivet tittar på de interna processerna, om man gör 
rätt saker vid rätt tillfälle. Processperspektivet speglar samtiden, 
nuet.

Niels Ole Pors skriver i sin bok mest om medieprocesser och hur 
man kan mäta och följa upp dem. Här är några exempel han tar 
upp:
Andel medier som återfinns på rätt plats
Genomsnittlig leveranstid från inköp till utlån (beställning till 
utlån)
Antal icke hämtade beställningar (reservationer)

Om vi kopplar ihop Processperspektivet med Finans-/Resursper-
spektivet kan man här undersöka vilka huvudprocesserna är (och 
hur de kan effektiviseras) inom respektive resurs: Rummet – Me-
dierna – Kompetensen.

Kundperspektivet

Kundperspektivet tittar på kundernas förväntan eller önskningar 
och hur nöjda de är med tjänsten. Kundperspektivet speglar sam-
tiden, nuet.

Det vanligaste sättet att mäta kundperspektivet är att genomföra 
olika nöjd-kund-enkäter. För att få reda på eller fånga upp vad 
verksamheterna behöver förbättra eller utveckla sig inom har 
många kommuner olika rutiner för klagomålshantering.

Susan McKnight, bibliotekschef vid Nottingham Trent univer-
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sitetsbibliotek har prövat en annan form av användarundersök-
ning där hon i workshops bett användarna att värdera de tjänster 
som de förväntade sig av biblioteket. Därefter bad hon använ-
darna att gradera vad som irriterade dem mest när de besökte 
biblioteket. Hon fick fram en stor samstämmighet mellan hög 
värdering av tjänster och hög irritation på några punkter. 23 

Fokusgrupper är också en användbar metod både för att fånga 
upp förväntningar och för att utvärdera verksamheter, men jag är 
osäker på om man kan formulera nyckeltal utifrån fokusgrupper.

Pors tar upp begreppet ”markedsandel” som jag översätter med 
täckningsgrad och som definieras av hur stor del av målgrup-
pen som verkligen använder biblioteket. Här kan flera nyckeltal 
sättas upp, som hur stort andel barn som har bibliotekskort, an-
del barn som lånar, andel barn som besöker biblioteket. Många 
bibliotek skriver inte ut bibliotekskort till barn förrän de börjar 
förskoleklass, så man får fundera lite hur man formulerar nyck-
eltalen, så att det inte blir missvisande.

Lärande- och utvecklingsperspektivet

Lärandeperspektivet tittar på utbildningsbehov i verksamheten i 
förhållande till visionen. Lärandeperspektivet speglar framtiden.

Pors tar upp nyckeltalen: 
Andel av medarbetarna som har deltagit i utvecklingsprojekt
Andel av medarbetarna som har deltagit i extern kompetensut-
veckling
Andel av budgeten som avsatts till kompetensutveckling

I biblioteksverksamheten som, enligt Bibliotekslagen, har en 

 23 http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/920/1074,  
2010-03-25
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uppgift att ”främja intresset för /…/ information, upplysning och 
utbildning samt /…/ verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare” förefaller omvärldsbevakning 
och ständig kompetensutveckling vara nödvändig för att lyckas 
göra rätt saker rätt.

Det sympatiska med Balanserade styrkort är att modellen byg-
ger på idén att det är flera olika aspekter som tillsammans ger en 
bild av hur verksamhetens effektivitet utvecklas. På så sätt byggs 
balansen mellan produktivitet och reflektion in i själva modellen.

Utveckling för ökad effektivitet
Att mäta verksamheters resultat vars resultat egentligen inte låter 
sig fångas genom mätning kan leda till att verksamheten utarmas 
och att kvaliteten blir lägre. Det blir torftigt att enbart mäta ett 
biblioteks resultat utifrån antal utlån, besök eller öppettimmar. 
Modeller bygger ofta på en bild av organisationen som en stabil 
miljö där effektivitetskriterier som mättes vid situation A förvän-
tas gälla även vid situation B. Det förefaller vara så att vi behöver 
andra sätt att se på själva effektivitetsbegreppet och här vill jag 
resonera om några olika sätt att se på effektivitet. 

Effektivitet kan till exempel handla om förmågan att hantera 
motstridiga intressen eller konkurrerande värden. Jag har tidi-
gare skrivit om exemplet att ett mer ingående arbete med en bok 
eller några få böcker i ett skolbibliotek kan innebära att utlå-
ningen tillfälligt går ner och att ”effektiviteten” minskar. Skol-
bibliotekarien har då använt en del av sin arbetstid till att dels 
förbereda sig och dels samla gruppen för ett gemensamt samtal. 
Kanske finns det vid detta tillfälle inte tid för eleverna att låna 
överhuvudtaget. I den andra metoden kan bibliotekarien, eller lä-
raren, ge gruppen tillgång till biblioteksrummet och låta eleverna 
fritt låna böcker. Detta skulle antagligen visa större effektivitet 
ur ett produktivitetsperspektiv genom att eleverna skulle låna fler 
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böcker. På sikt skulle dock läsutvecklingen troligen gynnas av 
ett fördjupat arbete med en eller få böcker. Kanske skulle också 
läslusten stimuleras. Ökad läslust skulle kräva ett skolbibliotek 
med ett brett utbud av titlar, vilket skulle kunna leda till högre 
effektivitet och god effekt. Men att hela tiden fokusera på endast 
en av metoderna skulle å sin tur förmodligen leda till ointresse 
och minskade lån. De flesta skolbibliotekarier försöker nog varva 
de här metoderna. Om man använder detta sätt att se på effek-
tivitet, så betyder det att effektivitet inte gynnas av att en viss 
metod optimeras utan istället av att det finns en balans mellan 
(kanske motstridiga) värden som över tid gynnar verksamheten. 
Utmaningen för en organisation blir att hitta en sådan balans och 
ett arbetssätt som innebär att värdena förhåller sig gynnsamt till 
varandra över tid. 

Hittar man den här balansen blir det samtidigt viktigt att hela 
tiden kritiskt vaka över balansen, det vill säga att acceptera att 
balansen förmodligen ändrar sig själv efter en tid. Ett annat sätt 
att beskriva den här risken är att så fort det experimenterande 
momentet övergår till en rutin så finns risken att balansen rubbas 
och effektiviteten minskar. Kanske handlar det här om att skilja 
på orden rutin, erfarenhet och ritual. Rutin innebär att man ex-
perimenterat färdigt och hittat ett sätt att utföra ett visst moment 
så att det övergår till rutin. Detta innebär inte att man aldrig 
ska ha några rutiner utan att man bör vara uppmärksam på om 
rutinen fortsätter att vara effektiv. Att ha erfarenhet innebär (kan 
innebära) att man använder sin erfarenhet och ökade kunska-
per för att fortsätta att experimentera vid utförandet av ett visst 
moment. Brorström och Kastberg skriver i Mått på välfärdens 
tjänster om när rutiner som en gång var gynnsamma nu istället 
är ritualer eller ceremonier som utförs utan att tillföra någonting. 
De använder också termen ceremonialisering. En effektiv orga-
nisation utmärks av att den står emot ceremonialisering eller att 
den klarar av att avceremonialisera. 
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Allokativ och adaptiv effektivitet
Ytterligare ett sätt att beskriva effektivitet är att använda begrep-
pen allokativ och adaptiv effektivitet. Allokativ effektivitet innebär 
att man fördelar och använder resurserna på ett sådant sätt att en 
så omfattande verksamhet som möjligt går att genomföra. Foku-
sering på verksamheten, samarbete, förtroendefulla förhållanden 
och stabilitet är egenskaper som främjar allokativ effektivitet. Med 
adaptiv effektivitet menas förmågan att anpassa verksamheten till 
nya förutsättningar och omständigheter. Utrymme för att genom-
föra försök av olika slag, ett nyfiket förhållningssätt, möjlighet att 
protestera är egenskaper som främjar adaptiv effektivitet.

Idealet för en organisation är att hitta balans mellan de beskrivna 
egenskaperna hos respektive synsätt. En verksamhet kan inte bara 
vara adaptiv, men om den är alltför allokativ kan den plötsligt 
bedriva en verksamhet som inte längre efterfrågas. Den allokativa 
effektiviteten vill inte heller prioritera, utan sprida resurserna så att 
alla får något. I folkbibliotekets uppdrag syns både den allokativa 
och adaptiva effektiviteten tydligt då vi ska vara en resurs för alla 
men samtidigt prioritera till exempel barn och unga. 

Adaptiv effektivitet handlar alltså inte om att ha en buffert i bud-
geten, för att ha en ekonomisk beredskap ifall förhållandena i 
verksamhet eller omgivning skulle ändras. Förmodligen är det få 
bibliotekschefer som tycker att de har något slags överskott i bud-
get som de kan vänta en tid in på året med att fördela. Däremot 
kan man naturligtvis fundera över om resurserna fördelas med ett i 
huvudsak allokativt förhållningssätt eller med ett adaptivt förhåll-
ningssätt? För om vi tittar på utfallet så blir frågan om vi verkligen 
har prioriterat ”tillräckligt” – är vår adaptiva kompetens tillräck-
lig? Vågar vi prioritera en satsning på en störig grupp ungdomar 
på bekostnad av (till exempel) en trogen grupp tidningsläsare? 
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Det förefaller som allt viktigare att utveckla adaptiva strategier då 
omvärlden förändras så snabbt och det blir allt svårare för ett bib-
liotek att vara relevant och aktuellt. Det är svårt att skapa en eko-
nomisk buffert, men en buffert eller den resurs som bibliotekschefer 
har, är den egna och personalens kompetens. Att hitta en organisa-
tion som stödjer ett ständigt pågående utvecklingsarbete är kanske 
ett exempel på en adaptiv strategi? Ett bibliotek som byggt in ut-
veckling i sin organisation är Århus bibliotek. De har sedan 2003 
formaliserat en utvecklingsorganisation inom bibliotekets organisa-
tion. Två utvecklingsspår löper parallellt med den dagliga verksam-
heten. Målet för dessa spår är 

1.	att skapa erfarenhet av fysisk gestaltning i rummet och nya förmedlings-

former 

2.	att stärka den lärande organisationen på huvudbiblioteket, understödja, 

etablera och testa lärprocesser, förändringsprocesser och organisatoriskt 

lärande.

Århus bibliotek har skapat ett så kallat portföljsekretariat som ser 
till att relevant lärande från projekten synliggörs och att samarbete 
och lärande sker på alla ledder mellan projekten på biblioteket. Se-
kretariatet stöttar dessutom projektledarnas arbete med idé- och 
konceptutveckling, ansökningar och utvärdering. Inom sekretariatet 
arbetar ett par konsulenter som fungerar som projektledare och som 
ansvarar för olika projekt som ryms under de två spåren. De som se-
dan ingår i det praktiska arbetet med projekten rekryteras från per-
sonal i de olika kärnområdena (”Kerneteam”) på biblioteken. På så 
sätt skapas projekt inom den dagliga verksamheten och nyvunnen 
kunskap och erfarenhet finns kvar även då projektet avslutas.24

24 Århus kommun har 300 000 invånare, huvudbiblioteket har 84 anställda, 
samlingens utnyttjandegrad är 4,5 och man har 17 lån/invånare. http://www.
aakb.dk/projekter/afsluttede, 2010-06-11
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Organisationsmetaforer
Robert Ragneklint skriver i sin avhandling ”Man kan bli bättre 
om man vet vad bättre är” att de traditionella effektivitetskri-
terierna tappar sin betydelse i dagens starka förändringsklimat. 
Istället blir organisationens förändringskompetens viktig. Rag-
neklint menar att valet av organisatorisk metafor blir viktig för 
den styr våra val av mätkriterier. Jag uppfattar ordet ”organisa-
tionsmetafor” som det metaperspektiv man har på sin organisa-
tion. Metaperspektivet blir styrande för hur det dagliga arbetet 
utförs. Ett exempel på detta är skillnaden mellan om personalen 
i huvudsak organiseras i stuprör eller processorienterat. Utma-
ningen blir alltså att hitta den organisationsmetafor som bäst 
gynnar verksamhetsutveckling men också svarar mot de effekti-
vitetsmål som politiken formulerar.

Brorström och Kastberg skriver i Mått på välfärdens tjänster om 
fyra organisationsideal som kan exemplifiera olika organisations-
metaforer, nämligen entreprenörsideal, planeringsideal, byråkra-
tiskt ideal och professionellt ideal. De olika idealen domineras 
av några olika egenskaper som listas i modellen nedan. Den här 
modellen är skapad av Quinn och Rohrbaugh och är flitigt refe-
rerad i flera av de texter jag läst som underlag för detta kapitel. 

Professionella idealet Entreprenörsidealet
Gott samarbetsklimat Beslutsamhet

Kompetenta medarbetare Flexibel

Utvecklingsorientering Nyskapande

Adaptiv Adaptiv

Byråkratiska idealet Planeringsidealet 
Stabil Klar ansvarsfördelning

Goda rutiner Produktionsorientering

God samordning Förmåga att formulera mål

Allokativ Allokativ 
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Brorström och Kastberg skriver vidare om två undersökningar 
som tillsammans visar att en kommun är en professionell orga-
nisation som är allokativt effektiv. Författarna ser här en mot-
sättning eftersom en allokativt effektiv verksamhet borde vara 
planeringsinriktad och en professionell organisation borde vara 
adaptivt effektiv. Det författarna framförallt ser att kommunerna 
saknar, för att vara en planeringsinriktad organisation, är för-
mågan att formulera mål för verksamheten. Författarna ser att 
kommunerna har starkt fokus på uppgiften och lite utrymme för 
utveckling och menar att det är angeläget att utveckla strategier 
för en ökad adaptiv effektivitet.

På den internationella konferensen EBLIP5 – Bridging the gap 
som ägde rum i Stockholm i juli 2009 hölls en kort presenta-
tion från tre universitetsbibliotek i Kanada. De hade undersökt 
vilken organisationskultur personalen på deras bibliotek ansåg 
att de befann sig inom och vilken kultur de skulle vilja befinna 
sig inom.25 Även om de tre biblioteken uppfattade att de befann 
sig på olika ställen inom den här kvadranten så hade personal-
grupperna svarat väldigt lika var de ville befinna sig – nämligen 
i huvudsak i professionella- och entreprenörsidealet.26 Cheferna 
vid dessa bibliotek planerade nu för hur de skulle organisera ut-
vecklingen så att de skulle nå dit. 

Ohlsson och Rombach kallar ett av kapitel i sin bok Metaforer-
nas tyranni för ”Kör metaforen i botten” och med den uppma-
ningen i bakhuvudet betraktar jag modellen ovan och exemplet 
från de tre universitetsbiblioteken i Kanada. En första reflektion 
är att det nog är väldigt roligt att jobba i det professionella- och 
entreprenörsidealet – i alla fall så länge det någonstans i bak-
grunden svävar ett byråkratiskt- och planeringsideal! För vilken 

25  http://blogs.kib.ki.se/eblip5/presentations/Currie-Shepstone-Moorepresenta-
tion.pdf
26  Alneng (2008)
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mardröm det måste vara att befinna sig i ett flexibelt och nyska-
pande gäng där samordning, ansvarsfördelning och mål saknas!

En andra reflektion är därmed att det förmodligen inte handlar 
om antingen eller, utan om både och. De fyra olika idealen verkar 
alla ha sitt berättigande i en organisation. Frågan är om man ska 
tänka att idealen finns på olika nivåer eller platser i organisa-
tionen, så att chefen står för det byråkratiska för att ge plats åt 
sina flexibla och kompetenta medarbetare? Men en byråkratisk 
chef utan minsta uns av entreprenörsanda kan väl knappast ge 
luft åt beslutsamt nyskapande medarbetare? Kanske handlar det, 
återigen, om den där balansen mellan de motstridiga intressena?
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Mål och Mått – ett metodutvecklingsprojekt i Västra 
Götalandsregionen 

Kerstin Wockatz     
 
Nutidens bibliotek nätverkar, skapar plattformar för kultur och 
kunskapsförmedling, de agerar i integrationsprojekt och de han-
terar samhällets komplexitet som kommer till uttryck inte minst i 
nya medieformer. Biblioteken är kunskapsnav och kulturinspira-
törer, de är kreativa mötesplatser och arkitektoniska utropstecken. 
Frågan är hur väl dagens bibliotek löser sina nya åtaganden och 
hur väl de upprätthåller sina klassiska uppgifter? 

Den biblioteksutvärdering som har hängt med längst innehåller 
mått som antal boklån och besökare, öppettimmar, antal filialer 
etc. Vad säger den serien egentligen? Ja, naturligtvis en hel del, men 
de förändringar som skett under tiden i vår omvärld är bristfälligt 
beskrivna och otydliga. Mätetalen bekräftar bilden av bibliotek 
som distributionskanal för böcker. Det finns naturligtvis ett egen-
värde i att mäta med mått som består över tid men risken är att 
måtten blir alltmer obsoleta. 

Och hur mycket kan vi lita på det underlag vi har att utgå från? 
Många av våra mått är möjliga att manipulera. Manipulera, ett 
mycket starkt ord! Manipulera har undermeningen ”bedrägligt 
uppsåt”, men så behöver det inte vara. Ett exempel: Ett sätt att 
få fart på cirkulationen är att ha kortare lånetid. Det innebär näs-
tan alltid fler omlån, vilket ger högre utlån. Ett annat sätt är att 
ha längre lånetider över sommaren… bekvämt för den som lånar, 
men tillgängligheten till bokbeståndet minskar för den som vill ha 
ett rikt urval medier. Och så går det att vända och vrida på det 
vi mäter, och över längre tidsperioder förändras många förutsätt-
ningar vilket gör att prestationsmåtten inte är särskilt jämförbara. 
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Mål och mått, hur relaterar de till varandra? Måtten ska ge sig-
naler till verksamheten så att den styr mot målen. Det kan man 
göra på två sätt, dels diagnostiskt dels strategiskt. De diagnos-
tiska måtten handlar om att få kontroll på en situation eller att få 
signaler om onormala förhållanden. De strategiska måtten skiljer 
sig från diagnostiska genom att de är utvalda för att säga något 
väsentligt i förhållande till vision eller strategiska mål. Man för-
söker då hitta bra indikatorer som girar in institutionen i förhål-
lande till strategin. Valet av strategi hänger mycket tätt samman 
med visionen och med det sätt man definierar bibliotekets roller. 
Indikatorn ska vara valid, det vill säga mäta det som den ska – 
den ska bara besvara en mycket precis fråga och ingen annan. En 
indikator ska vara noggrann och ska kunna återupprepas utan 
besvär både av det egna biblioteket och av andra. Indikatorerna 
ska också mäta sådant som man kan göra något åt. 

Om Mål och Mått 
Kultur i Väst Regionbiblioteket startade 2006 ett metodutveck-
lingsprojekt kallat Mål och Mått, där fyra bibliotek i Västra Gö-
taland deltog: Borås, Kungälv, Mark och Trollhättan. Syftet med 
projektet var att pröva nya indikatorer för verksamheten, som 
sedan kunde användas framöver hos de deltagande biblioteken 
och som kanske dessutom kunde utgöra modell för andra biblio-
tek. Bibliotekscheferna har utgått från frågeställningar som lyfts 
i seminarier tillsammans med den danske biblioteksforskaren 
Niels Ole Pors. Det ramverk som projektet arbetat inom har va-
rit Niels Ole Pors två skrifter med gemensam titel Strategi, værdi 
og kvalitet – 1. Teorier og metoder – 2. Værktøjer og indikatorer. 
Avsikten var att testa några av de indikatorer som Pors föreslår. 
Bibliotekscheferna ansåg emellertid att Pors förslag på indikato-
rer missade läsfrämjandet, så därför ville de se om de kunde få 
fram något slags mått för denna viktiga aspekt av biblioteksverk-
samheten.
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Tre biblioteksprofiler enligt Pors
Pors pekar ut tre profiler: centrum för lärande, kulturcentrum/
mötesplats samt informations- företags- och innovationscen-
trum. Pors förser dessa tre profileringar med ett antal indikatorer. 

1. Centrum för lärande 
I begreppet lägger man in både stöd till formell utbildning och 
till det fria och frivilliga livslånga lärandet, men både i Trollhät-
tans och i Kungälvs fall var det stödet till det formella lärandet i 
gymnasieskolan respektive högskolan man ville mäta.

De deltagande kommunerna 

Borås stadsbibliotek. Borås kommun har ca 100 000 invånare. Borås stadsbib-

liotek ville undersöka läsfrämjande kvalitetsmått och tar fram måtten tillsam-

mans med Bibliotekshögskolan i Borås. (Borås och BHS har beviljats medel 

från Kulturrådet för att arbeta fram en modell för utvärdering av läsfrämjande 

arbete). Borås valde också att undersöka informationsresurser och processer.

Kungälvs stadsbibliotek. Kungälvs kommun har ca 40 000 invånare. Kung-

älvs stadsbibliotek valde att testa indikatorer för informationsresurser + bib-

liotekets roll som lärcenter. Man ville arbeta fram kvalitetskriterier inom vissa 

områden knutna till de profilområden som finns i den gymnasieskola som man 

är samlokaliserad med.  Vårdprogrammet och ev. annat program har varit ut-

gångspunkt.

Bibliotek Mark. Marks kommun har ca 35 000 invånare. Biblioteket ligger i 

Kinna. Mark arbetar med kvalitetskriterier för läsfrämjande arbete samt infor-

mationsresurser. Olika omständigheter gjorde att Marks bibliotek har avstått 

att delta vidare i det löpande projektet, men bidrar med att redovisa sina erfa-

renheter av att mäta läsfrämjande insatser för barn.

Trollhättans stadsbibliotek. Trollhättans kommun har ca 55 000 invånare. 

Trollhättans stadsbibliotek ville testa indikatorer för informationsresurser och 

bibliotekets roll som lärcenter. Man ville mäta hur biblioteket ökade sina inköp 

av studierelaterad litteratur samt brukarnas nöjdhet med dessa åtgärder.
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Niels Ole Pors resonerar så här: Idag är begreppet utbildning 
mindre institutionaliserat än förut. Man betonar nu också vikten 
av livslångt lärande och återkommande kompetensutveckling ge-
nom yrkeslivet och allt detta gör utvärdering av bibliotekens roll 
som lärcenter svår att avgränsa och tydliggöra. Om biblioteket 
ska fungera som lärcenter finns det en rad olika praktiska förut-
sättningar som bör vara uppfyllda. Han nämner läsplatser, både 
för enskilda och för grupper. Både tysta zoner och sådana som 
fungerar för grupper i samtal. Datorer ska förstås finnas och idag 
måste man också erbjuda trådlöst nätverk som ett minimum. 
Folkbiblioteket ska också ha ett tätt samarbete med utbildnings-
anordnare. Niels Ole Pors har valt följande indikatorer:

•	 Utnyttjande av läsplatser 

•	 Antal studieplatstimmar 

•	 Undervisning i informationskompetens

”Våra” bibliotek har inte testat dessa indikatorer, utan begrän-
sade sig till att undersöka medieinköpen som stöd för sin profile-
ring som lärcenter. 

2. Kulturcentrum och mötesplats  
Denna profilering syftar till att vara ett stöd till kulturella upple-
velser, aktiviteter, gemenskap och integration och har en lång his-
toria inom folkbiblioteksväsendet. Biblioteken är och har varit 
öppna för alla grupper i samhället. Bibliotekslagen säkerställer 
också att biblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt” att 
nå vissa utvalda grupper i samhället med sin verksamhet. Ska 
man fungera som mötesplats kräver det också att man erbjuder 
en miljö som känns attraktiv. Det betyder trevliga sittmöjlighe-
ter, kanske ett kafé, möjlighet till avslappning, ro och samvaro. 
När biblioteket agerar som kulturcenter eller mötesplats bety-
der det inte nödvändigtvis att de aktiviteter som man initierar 
ska försiggå inom bibliotekets väggar. Det kan till exempel gälla 
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sagostunder på öppna förskolan, läsgrupper på gruppboenden, 
läsecirkel i ett privat hem. Pors har valt ut två indikatorer som 
ska mäta i vad mån biblioteket lyckas nå upp till sin ambition att 
vara kulturcenter och mötesplats: 

•	 Antal deltagare i arrangemang som andel av målgruppen 

•	 Omkostnader för arrangemang

3. Informations-, företags- och innovationscentrum 
Den här profileringen rymmer informationsförsörjning till all-
mänhet och näringsliv, stöd till innovativa processer, hälsoinfor-
mation, konsumentupplysning med mera och refererar till både 
gamla och nya uppgifter för biblioteken. Kanske är det också 
till viss del speciellt ett danskt perspektiv. Pors skriver nämligen 
att man i den danska bibliotekslagen från 2000 fokuserade på 
intäktsdrivande verksamhet som till exempel informationsservice 
till företag. Men i den här profilen stoppar Pors in en gammal, 
traditionell biblioteksuppgift, nämligen bibliotekets referensverk-
samhet. Det Pors betecknar som innovationscentrum innefattar 
bibliotekets utveckling av nya tjänster och produkter. De två in-
dikatorer han har valt är:

•	 Antal referenstransaktioner fördelade efter typ

•	 Intäkter per anställd

Pors modell som utgångspunkt för mätningen
Pors delar också in biblioteksarbetet i olika perspektiv som är re-
levanta i t.ex. Balanserade styrkort (Balanced scorecard). Fines-
sen med Balanserade styrkort är att få ett uppföljningsinstrument 
som kan väga samman alla de olika aktiviteter och förhållanden 
som tillsammans utgör en tjänsteproducerande verksamhet. Pors 
föreslår ett antal indikatorer som kan ge en delbild av helheten 
och han visar också på hur man ska bära sig åt för att samla in 
och tolka dessa indikatorer.  De olika perspektiven är Informa-
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tionsresurser, Innovation och lärande, Processer, Brukarna samt 
Ekonomi och värde.

1. Informationsresurser
Pors första mätområde rör informationsresurser. Han definierar 
det som allt material som står till buds, både fysiskt och digitalt. 
men också det stöd som biblioteken har för att man ska kunna 
nyttja informationsresurserna: informationsteknologi, läsplatser 
m.m. En mycket viktig mätning inom detta perspektiv är cirku-
lationstal, både för hela samlingen och för delsamlingar. Cirku-
lationstalen indikerar hur förvärv, tillgänglighet och brukarnas 
önskemål samspelar.  Pors lyfter också fram fjärrlån som en vik-
tig indikator på hur informationsresurserna svarar mot brukar-
nas behov. Det är också bra att mäta hur många som besöker 
biblioteket via hemsidan, eftersom det är en dörr till bibliotekets 
alla resurser. 

Indikator: cirkulationstal i delsamlingar
Målet med denna indikator är att få kunskap om brukarnas in-
tressen/behov stämmer överens med medieutbudet i biblioteket, 
exempelvis för bilderböcker, musik, skönlitteratur eller studie-
relaterade medier. Ett högt cirkulationstal visar att det är ett 
stort intresse. Hur man tar fram cirkulationstal finns beskrivet 
av Höglund & Klingberg, så det tar jag inte upp här. Tolkningen 
av indikatorn är inte entydig. Pors föreslår att man med utgångs-
punkt i cirkulationstal kan jämföra sitt bibliotek med andra med 
liknande befolkningsunderlag. (Svensk Biblioteksförenings sam-
manställning, Lokala och regionala förutsättningar för kunskaps-
samhället, av biblioteksstatistik använder just en sådan indelning 
för att göra jämförelser.) Pors påpekar också magasinets storlek 
som en faktor som kan ”störa” tolkningen av cirkulationstalet. 
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Exemplet Trollhättan

Skön svensk Skön utl Skön inv Fack Fack inv Talbok

Titlar 19826 3446 3585 44428 1383 5411

Exemplar 41787 3571 4283 69075 2238 5624

Utlån 86441 6265 2846 65149 1340 11011

Förvärv

titlar

1307 483 323 2865 37 650

Förvärv

exemplar

2561 492 324 3214 58 684

Trollhättans alla enheter: vuxen

Indikator: fjärrlånens fördelning på ämnen, genrer och dokument-
typer  
Hur fördelas fjärrlånen i förhållande till det normala utlånet? Sva-
ret ger denna indikator. Fjärrlånen kan gärna analyseras tillsam-
mans med indikatorn för cirkulationstal. Denna indikator måste 
ses i relation till andra parametrar: delsamlingens procentandel 
av hela beståndet, delsamlingens utlån i procent av total utlåning, 
fjärrlån för aktuell delsamling i procent av hela fjärrlånet. Analy-
sen ger en indikator på i vilken riktning man bör styra över sina 
inköp. Denna analys är mest relevant för vuxenlitteraturen, efter-
som fjärrlån av barnlitteratur är mycket sparsamt förekommande. 
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Exemplet Kungälv 

I nedanstående stapeldiagram kan man direkt se relationen mel-
lan bestånd, förvärv, utlån och fjärrlån med exempel hämtat från 
SAB-avdelningar som är relevanta för vård- och omsorgsprogram 
på gymnasieskolan: D, E och V. 

Förhållandet mellan bestånd, förvärv, utlån och fjärrlån, procentandel 

av totala antalet för signum D, E och V:

14,0 %

12,0 % 

10,0 %

8,0 %

6,0 %

4,0%

2,0%

0,0 %

Kungälvs stadsbibliotek, januari - juni 2008

D E V

Bestånd Förvärv Utlån Fjärrlån

Inom två avdelningar, D och E, träffar man rätt i sina inköp, 
vilket resulterar i bra utlåning, däremot är inte träffsäkerheten 
kring inköp särskilt stor inom avdelning V vilket också resulterar 
i höga fjärrlåneandelar. Effekterna av indikatorn på de studeran-
des framgångar ser man däremot inte. Se vidare i det avslutande 
delkapitlet Reflektioner kring Mål och Mått (s. 85). 

Indikator: utnyttjandet av digitala resurser
Målet med denna indikator är att göra en digital besöksstatistik 
för biblioteket. Man mäter antalet besök på bibliotekets hemsida
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i förhållande till målgruppen. Indikatorn är lätt att få fram ef-
tersom de flesta hemsidor har en besöksräknare och sedan delar 
man antalet besökare med kommunens invånarantal. Men sedan 
är det inte så lätt att tolka resultatet. Något som i alla fall är en-
tydigt är att mätningen över tid kan visa eventuella förändringar 
i besöksmönstret. 

Antal
in-
vånare

År Hem-
sidan

Be-
sök
per
invå-
nare

Unika 
besö-
kare

För-
änd-
ring %

In-
gångs-
sida

Pro-
cent 
in-
gångs-
sida

En-
sides 
besök

Sid-
vis-
ning
sek

36 649 2007 jan -
mars

16 057 11255 70% 8680 60

40268 2008 jan -
mars

15 384 -4,20% 10780 70% 8901 60

2009 jan -
mars

15 608 1,50 % 10316 66% 8606 61

39 649 2007 jan -
dec

1,42 56 
344

39811 71% 31691 59

40 268 2008 jan -
dec

1,38 55 461 -1,60% 39718 72% 33065 61

Indikator: den ekonomiska fördelningen av förvärv
Tanken är att denna indikator ska belysa fördelningen av utgifter 
för fysiska och digitala resurser. Den är lätt att få fram genom att 
man ställer upp en relation mellan hur mycket pengar biblioteket 
lägger på fysiska informationskällor (böcker, tidningar, film, mu-
sik) och hur mycket man lägger på digitala resurser. Indikatorn 
kan förslagsvis presenteras procentuellt. Indikatorn går sedan att 
använda över tid och som jämförelse likartade kommuner emel-
lan. Det digitala utbudet ska förstås ställas i relation till lånesta-
tistiken och medieutbudet i övrigt. 
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2. Innovation och lärande
Det här perspektivet syftar både på individ och organisation och 
de båda hänger ihop. Medarbetarnas innovationsförmåga kopp-
las till att de finns i en organisation som tillåter utveckling och 
nytänkande. De nyckelbegrepp som Pors väljer är: externt sam-
arbete, utvecklingsprojekt, kompetensutveckling. Pors har satt 
upp fem indikatorer för Innovation och lärande: 

•	 Andel av medarbetarna som har deltagit i utvecklingsprojekt

•	 Andelen medarbetare som deltar i extern kompetensutveckling

•	 Andel av budget som används till kompetensutveckling

•	 Personalfrånvaro 

•	 Utvärdering av ledningen

Här ger en jämförelse mellan bibliotek med liknande förutsätt-
ningar de intressantaste slutsatserna. Inget av våra deltagande 
bibliotek fördjupade sig inom detta perspektiv.

3. Processer
Pors påpekar så riktigt att det samtidigt pågår massor av viktiga 
processer inom ett bibliotekssystem. Han föreslår att man mäter 
några vanliga processer som alla stöder bibliotekets huvudupp-
gifter. Dessa blir då representativa indikatorer som säger något 
även andra processer i biblioteket. Pors indikatorer är:

•	 Andel av dokumenten i biblioteket som är fel uppställda

•	 Genomsnittlig leveranstid av beställda medier

•	 Andel ej hämtade dokument av alla beställningar

Dess mått är kvalitetsmått, som både kan säga något om utveck-
lingen på ett visst bibliotek över tid, men också användas för 
jämförelser med andra bibliotek. Inte heller här gjordes några 
mätningar av våra bibliotek.
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4. Brukarna
I detta sammanhang avses både bibliotekets brukare och dess 
icke-brukare. Begreppet brukare har blivit allt mer komplext 
eftersom det också innefattar besökare som inte lånar, de som 
besöker biblioteken elektroniskt eller brukare som inte har eget 
bibliotekskort. För att ta reda på allt detta kan man inte bara 
genomföra brukarundersökningar utan man måste företa breda 
befolkningsundersökningar. Men vad är egentligen viktigt att få 
veta om brukarna? Ja, man vill ju veta hur stor del av befolk-
ningen man når med sitt utbud. Man behöver också veta hur 
brukarna fördelar sig i avseende på ålder, utbildning, bostadens 
avstånd till biblioteket, bara för att ta några exempel. Och så 
vill man förstås veta om brukarna är nöjda med den service som 
biblioteket tillhandahåller. 

Indikator: marknadsandel 
Definitionen av marknadsandel är den del av målgruppen som fak-
tiskt använder biblioteket. För folkbibliotek är den primära mål-
gruppen kommunens invånare. Aktiva brukare är den del av mål-
gruppen som har utnyttjat biblioteket under en given tidsram. Man 
kan välja att bara undersöka de aktiva brukarna genom uppgifter 
från bibliotekssystemet, eller så kan man företa en bredare datain-
samling från hela målgruppen, kanske som telefonintervjuer eller 
en enkät. Problemen med enkäter och intervjuer är flera, nämnas 
kan här svårigheten att täcka gruppen barn och unga, bibliotekens 
prioriterade grupper. Indikatorn är ett relationstal, aktiva brukare 
av befolkningen. Hög marknadsandel visar att biblioteket når sin 
målgrupp, men det säger kanske inte nödvändigtvis något om kva-
liteten. Därför bör en viss försiktighet råda vid jämförelser bibliotek 
emellan. Hur stor marknadsandel man når säger inget om kommu-
nens demografiska och sociala förhållanden. Men trots allt kan en 
låg marknadsandel vara ett memento för ledningen, kanske det finns 
anledning att inrikta verksamheten mer mot befolkningens behov. 
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Exemplet Trollhättan

Trollhättans bibliotek har andra tabeller som visar utlån till pri-
vatpersoner och institutioner sammanslagna. Diagrammen redo-
visar också dessa lån antingen för enbart huvudbiblioteket eller 
för alla enheter sammanslagna. Utlånet är också uppdelat i barn- 
och vuxenmedier.
 
Hur befolkningen utnyttjar biblioteket går att se i det cirkeldia-
gram som redovisas. Redovisningen Utlån visar de aktiva lånar-
nas åldersfördelning. Andelen unga i Trollhättans befolkning 
0-24 år är 30 % och andelen vuxna över 25 år är 70 %. Utbudet 
på biblioteket tilltalar uppenbarligen de vuxna mer, eftersom 20 % 
av lånarna är 0-24 år medan deras andel av befolkningen är 30 %. 

Denna bild går att jämföra med aktiva lånares åldersfördelning.

Trollhättan: Befolkning i % efter åldersgrupper

25 - 64 år
52%

 65 år
18%

0 - 15 år
18%

16 - 24 år
12%

Trollhättan alla enheter: Utlån privatpersoner 2008

25 - 64 år
58%

 65 år
22%

0 - 15 år
13%

16 - 24 år
7%
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80 % av besökarna är 25 och uppåt medan deras andel av be-
folkningen är 70 %. Men den unga delen av befolkningen kanske 
lånar lika mycket eller mer på skolbiblioteken? Kanske når det 
samlade offentliga biblioteksväsendet i Trollhättan invånarna på 
ett bra sätt? Kanske lånar vuxna till barn?

Studenterna kan inte urskiljas i denna uppdelning. Studenterna 
finns i ett åldersspann som startar vid 20 års ålder. Studenterna är 
kanske inte heller mantalsskrivna i Trollhättan. Alltså måste an-
dra typer av mätningar till för att besvara frågan om studenterna 
i Trollhättan använder folkbiblioteket. 

Indikator: bibliotekets öppettider och befolkningens önskemål 
om öppettider
Öppettider avser det antal timmar som biblioteket är öppet för 
offentligheten. Målet med indikatorn är att undersöka hur väl de 
aktuella öppettiderna stämmer med brukarnas önskemål. Man 
kan passa på att ta in dessa uppgifter om man ändå gör en bru-
karundersökning. Metodmässigt måste denna undersökning läg-
gas upp så att undersökningen täcker upp alla veckans dagar och 
alla tidpunkter. Pors föreslår att man ställer frågor om brukarnas 
nöjdhet på en skala när det gäller de aktuella öppettiderna och 
också att man försöker ringa in brukarnas önskemål kring even-
tuell förändring. Inget av våra bibliotek testade denna indikator.

Indikator: brukarnöjdhet
Vanligtvis mäter man nöjdhet på en skala, kanske 1-5. Brukar-
nöjdhet avser antingen den subjektiva upplevelsen av verksamhe-
ten i sin helhet eller någon delverksamhet. Med ett sådant mäte-
tal kan man också jämföra biblioteket över tid. Ska indikatorn 
användas för att jämföra olika kommunbibliotek så måste man 
också vara ytterst noga med att genomföra undersökningen så 
likartat som möjligt. Den vanligaste metoden är enkät. Förslags-
vis ingår momentet brukarnöjdhet i en större enkät som också 
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ger kunskap om brukaren själv, t.ex. bakgrund och behov. Tolk-
ningen av denna typ av enkät är heller inte entydig. Hur nöjd 
man är med en verksamhet är avhängigt de förväntningar man 
har. Och förväntningar hänger i sin tur på vad man vet om bib-
liotek och vad de kan erbjuda. Olika undersökningar konstate-
rar att folk har mycket låga förväntningsnivåer. Med andra ord, 
folkbibliotekets brukare är nästan alltid mycket nöjda oavsett 
vilken kvalitet biblioteket har. 

Exemplet Borås

En NKI-undersökning gjordes 2008 för fritidsgårdar, bibliotek, 
förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och 
familjeomsorg, hemtjänst, särskilda boenden och handikappom-
sorg. Enkäten har bestått av tre frågor om hur nöjd man är med 
verksamheten. Svaren har räknats om till betyg på en 100-gradig 
skala. Siffrorna som anges nedan är alltså inte procentsatser, utan 
betyg. Betyg under 39 anses som inte godkänt, mellan 40-54 är 
godkänt, betyg i spannet 55-74 visar på en nöjd brukare, och 
75-100 mycket nöjd. Tabellen visar att Borås invånare är mycket 
nöjda med biblioteket.

Funktionsnedsättning

SÄBO - anhöriga

SÄBO - brukare

Fritidshem

Hemtjänst

IFO

Gymnasiet

Grundskola elever

Grundskola föräldrar

Förskola

Bibliotek

Fritidsgård

0      10      20      30      40      50      60      70      80      90      100

74
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72

72

74

70

69

59

61

79

87

77
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Indikator: brukarnas prioriteringar
En väl så viktig indikator som nöjdheten är en indikator kring 
hur brukarna viktar bibliotekets utbud. För att få svar på den 
frågan är det bästa att göra någon form av enkät till brukarna. 
Pors föreslår att man spaltar upp sitt utbud och ber besökarna att 
välja ett värde mellan t.ex. 1-5. När man väljer ut de delar som 
besökarna ska betygsätta så gäller det att ta dem som är kritiska 
för biblioteket strategi och serviceprofil. Tolkningen av resultatet 
ska sättas i relation till kön och ålder och andra demografiska pa-
rametrar. Det är inte säkert att det som värdesätts högt av äldre 
också är viktigt för yngre. Man kan också sätta in resultatet i en 
s.k. fyrfältare, med följande fördelning:

Stor tillfredsställelse och stor betydelse

- ingen orsak till handling

Liten tillfredsställelse och liten bety-

delse - ingen orsak till handling

Stor tillfredsställelse och liten bety-

delse

- handling om det finns resursbehov på 

annat håll

Liten tillfredsställelse och stor 

betydelse 

- handla omedelbart

5. Ekonomi och värde
Här föreslår Pors att man betraktar bibliotekets verksamhet på 
två sätt, dels hur väl man lyckas producera tjänster för den eko-
nomiska grund man står på, dels det samhälleliga värde man 
lyckas producera. Det samhälleliga värdet och kvaliteten på det 
man producerar är grund för bibliotekets legitimitet. De indika-
torer som Pors har valt är 

•	 Bibliotekets budget som andel av kommunens samlade budget

•	 Omkostnadseffektivitet

•	 Värde och legitimitet
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Mätresultat

Borås stadsbibliotek

Borås ville undersöka läsfrämjande kvalitetsmått och ta fram 
måtten tillsammans med Bibliotekshögskolan i Borås. Borås 
stadsbibliotek och BHS beviljades medel från Kulturrådet för att 
arbeta fram en modell för utvärdering av läsfrämjande arbete i 
form av ett forskningsprojekt som heter Plus. Plus-projektet på-
går för fullt, men som ofta händer i projekt, så har det försenats. 
Inför avslutningen av Mål och Mått-projektet så har inte indika-
torer för lässtimulans formulerats. Erfarenheten än så länge är att 
Plus-projektet har lärandemoment som kommer att ge en allmänt 
bra grund framöver. Bibliotekarierna lär sig dokumentera och 
formulera sig kring det som görs, så att frågeställningarna blir 
kvalitativt bättre och man kan påvisa vad man faktiskt åstad-
kommer. 

Borås stadsbibliotek valde också att se närmare på sina informa-
tionsresurser och processer. Under Mål och Mått-tiden hann man 
bara med att studera relationerna mellan inköp av medier och 
mediebestånd och utlåningen, det vill säga hur informationsre-
surserna används. Även här tycker bibliotekschefen att man fått 
mycket bättre redskap för att analysera sina arbetsmetoder. 

Kungälvs stadsbibliotek

Kungälvs stadsbibliotek valde att testa indikatorer för informa-
tionsresurser samt bibliotekets roll som lärcentrum. Man vill ar-
beta fram kvalitetskriterier inom vissa områden knutna till de 
profilområden som finns i den gymnasieskola som man är samlo-
kaliserad med. Vårdprogrammet har varit utgångspunkt.

Informationsresurser avser också digitala tjänster. Kungälvs stads-
bibliotek har plockat fram statistik kring användning av webben 
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och hur besökarna gjort för att hitta de resurser de behöver. 
Genom att studera rörelsemönster och vad besökarna verkar 
vara mest intresserade av så kan biblioteket dra olika slutsatser 
av hur informationsresurserna används. Biblioteket är intresserat 
av följande aspekter: 

•	 Besök per invånare

•	 Unika besökare

•	 Vilka som kommer in via ingångssida

•	 Hur många ensidesbesök som görs

•	 Hur länge man stannar vi varje sida

•	 Vilka sidor som man använder sig av mest

Kungälv har mätt både hur mycket datorerna har bokats, deras 
utnyttjandegrad i procent och också delat upp detta i tre mät-
punkter: Internet vuxen, ordbehandling och släktforskning.

Pors tar upp de problem som finns med att mäta nätverkstjäns-
ter. Han pekar på att den ständiga utvecklingen av IT hela tiden 
kräver nya mått. Måtten och indikatorerna har alltså en mycket 
begränsad livstid. Man avsätter inte pengar till att mäta använd-
ningen av IT-baserat material och man har inte heller kunska-
per för att mäta. Pors avslutar med: ”den komplekse omverden 
skaber mental paralysering og mistro til målingers anvaendelig-
hed”.27 

Kungälvs stadsbibliotek mätte också förhållandet mellan förvärv 
och fjärrlån och det presenterades i belysande stapeldiagram, se 
s. 72. Några förhållanden blev synliga av detta, t.ex. att man på 
någon fackavdelning hade ett högre fjärrlån än förvärv. Kanske 
hade det inte blivit noterat utan denna mätning. 

 27 Pors N O: Kvalitetsmålinger. Ppt Borås den 18 januari 2006, Url: http://www.
bibl.vgregion.se/upload/Regionbibliotek/Kalendarium/2006-01-18.ppt
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Förhållandet mellan bestånd, förvärv, utlån och fjärrlån visat i 
procentandel av det totala mediebeståndet sammanställdes i sta-
peldiagram. En sådan analys av en profilering visar att det finns 
intressanta samband som är påverkbara. Fackavdelning D:s an-
del av totala beståndet var 3,3 %, men dess andel av utlånet 
var 10,7 %. På fackavdelning E hade man ett mycket begränsat 
nyförvärv, 1,6 %, men av hela fjärrlånet var så mycket som 10 
% från avdelning E. Det är alltså svårt att träffa rätt i inköpen. 
På fackavdelning V hade man ett högre procentuellt nyförvärv 
än utlån, men lånade trots det in så mycket som 12,2 %. Analy-
sen kan alltså ge mycket bra signaler till hur man ska styra sitt 
medieanslag. 

Bibliotek Mark

Mark ville hitta kvalitetskriterier för läsfrämjande arbete samt 
informationsresurser. Under våren 2006 arbetade Marks biblio-
tek intensivt med att ta fram en ny målsättning för biblioteks-
verksamheten. Diskussionerna handlade i stor utsträckning om 
att intensifiera det läsfrämjande arbetet, speciellt för barn och 
ungdomar. Mätfrågorna kom då också att diskuteras. Hur vet vi 
att vi nått våra mål och hur visar vi politikerna detta? 

Bibliotek Mark diskuterade fram ett stort antal variabler, som 
skulle mätas, t.ex. antal förskolebesök, bokpresentationer till 
barn (olika åldrar), till föräldrar etc. Mätningarna har fortsatt, 
och siffrorna har kunnat användas i det biblioteksindex, som se-
nare skapades för politikerna och har alltså kommit till mycket 
god nytta. 

Marks biblioteksindex består av sju variabler:

1.	 Lån per invånare

2.	 Lån per invånare 7-20 år

3.	 Läsfrämjande aktiviteter: bokprat – bokpåsar – sagostunder – hög-
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läsning – studiegrupper

4.	 Inköp av barn- och ungdomsmedier i relation till övriga medier

5.	 Utlån av barn- och ungdomsmedier i relation till övriga lån

6.	 Boken kommer – antal besök

7.	 Besökare på biblioteken 

Index 100 utgår från 2006 års resultat. Förutom biblioteksindex 
finns ytterligare två nyckeltal för biblioteksverksamheten, nämli-
gen öppettider i timmar och nöjda besökare utgående från SCB:s 
Medborgarundersökning.

Trollhättans stadsbibliotek

Trollhättans stadsbibliotek ville testa indikatorer för informa-
tionsresurser samt bibliotekets roll som lärcenter. Man ville mäta 
hur biblioteket ökade sina inköp av studierelaterad litteratur 
samt brukarnas nöjdhet med dessa åtgärder. 

Mätningsarbetet och analysen av resultaten är mycket värdefullt som 

ett internt redskap, bra för medieplansarbete, för den interna diskus-

sionen, men inte för politiken, konstaterar bibliotekschefen. Det har 

gett mycket att specialgranska de olika delsamlingarna. Vi ser t.ex. att 

databaserna används otroligt lite. 

När det gäller stadsbibliotekets roll i förhållande till högskole-
studenterna så är det ett nytt uppdrag som ska utvärderas med 
två indikatorer som inte följer Pors förslag. Trollhättans stads-
bibliotek väljer att mäta antalet studierelaterade inköp och hög-
skolestuderandes nöjdhet. Utgångsvärde när det gäller inköp blir 
2008. Högskolestuderandes nöjdhet väljer biblioteket att under-
söka när man ändå gör sin besöksenkät. Den genomförs vart 
tredje år.
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Erfarenheter av Pors indikatorer 
Pors låter folkbiblioteksverksamheten framträda just så komplex 
som den är idag och ser den ur olika profileringar och perspektiv. 
Titeln på hans skrifter är på svenska Strategi, värde och kvalitet. 
De västsvenska biblioteken testade bara en handfull av de indika-
torer Pors föreslår men såg trots det ändå att det saknades viktiga 
perspektiv. Bibliotekens uppdrag utgår från nationella och lokala 
styrdokument och på alla nivåer är barn- och ungdomsverksam-
het prioriterad. Pors lyfter inte den aspekten i sin text, men det är 
klart att de flesta av Pors förslag på perspektiv och serviceprofi-
ler skulle kunna ses ur ett separat barn- och ungdomsperspektiv. 
Bibliotekscheferna i Borås och Mark ville därför lyfta in profile-
ringen läslust och läsfrämjande. Man skulle kunna hävda att det 
är en del av biblioteks roll som dels lärcenter, dels kulturcenter, 
men indikatorerna för dessa serviceprofiler lyfter inte fram de 
aktiviteter som bibliotekarierna skapar och genomför i läsfräm-
jande syfte. Ofta är de också dessa aktiviteter som utmanar bib-
liotekariernas förmåga både till nytänkande och till samarbete.

Folkbiblioteken har under de senaste tjugo åren varit mycket 
aktiva i att introducera digital teknik som stöd i den egna verk-
samheten och också för allmänheten. Digitala hjälpmedel i form 
av biblioteksdatasystem och internettillgång, databaser och an-
dra nyttigheter har biblioteken varit snabba med att anamma. 
Men inte bara det, biblioteken har också introducerat IKT till 
breda grupper i samhället och gör så ännu. En indikator som 
visar på denna betydelse borde ha funnits med i serviceprofilen 
Biblioteken som innovationscenter, tycker våra bibliotekschefer. 
Stora grupper står fortfarande utanför IT-samhället och nya tek-
niker för medieanvändning väntar också på att få ett allmänt ge-
nomslag. Biblioteken är en viktig aktör för denna arbetsuppgift, 
om än tyvärr för lite uppmärksammad. Här saknas alltså något, 
tycker bibliotekscheferna.
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Reflektioner kring Mål och Mått 
Kungälv och Trollhättan har valt att koncentrera sig kring stude-
randes behov, allt i enlighet med de mål som deras politiker ställt 
upp. Pors pekar då på några centrala frågor som kan ge svar på 
vilken impact/betydelse som biblioteket kan göra:

•	 Forbedres de studerendes performance gennem deres kontakt med 

biblioteket?

•	 Forbedres de studerendes chancer for succes gennem deres kontakt 

med biblioteket?

•	 Giver bibliotekets undervisning en höjere grad af informationskom-

petence?

•	 Er laererne gennem samarbejde med biblioteket mere tilböjelige til at 

integrere ”biblioteksforhold” i undervisningen?

•	 Får studerende, der bruger biblioteket, et mere tilfredsstillende ”stu-

dieliv”?28  

Dessa ”impact”-frågor får knappast svar genom de mätningar 
som har gjorts, men är mycket intressanta. 

Genom mätningar av olika aspekter av biblioteksverksamheten, 
speglad efter olika profilering som Pors föreslår, kan man få fram 
fler sätt att beskriva biblioteksverksamheten i relation till bibliote-
kens samhällsnytta så att våra intressenter, politiker och medbor-
gare, får en fylligare bild av biblioteksverksamheten. Ett modernt 
stadsbibliotek i en relativt stor stad har många roller samtidigt. 
Man ska definitivt betona att det är en kravlös mötesplats och 
som sådan unik och viktig. Grunden måste vara att det har en 
betydelse lokalt, och den lokala anknytningen måste göras ännu 
starkare i framtiden. Biblioteken bör också bli vassare på att for-
mulera de speciella mervärden som biblioteken tillför lokalt, och 
därmed är projektarbeten som Mål och Mått viktiga. 

28  www.bibl.vgregion.se/upload/Regionbibliotek/Kalendarium/20060118.ppt
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Att hitta bra indikatorer för att visa vägen mot målen var syftet 
med projektet. I de diskussioner som varit i gruppen så har en 
viss resignation framkommit. I dialog med politiken är det endast 
några få indikatorer som är efterfrågade och som man lägger vikt 
vid, nämligen öppettider och utlåningens storlek. De deltagande 
biblioteken har också enstämmigt menat att det finns ”överrock-
ar” i kommunerna som man är beroende av, och en befattning 
som är väldigt viktig att kommunicera med är kvalitetschefen 
som äger frågan kring kommunens kvalitetssystem och därmed 
tillhörande mått och indikatorer. 

Nej, projektet Mål och Mått har definitivt haft störst inverkan på 
bibliotekets inre planering och processer. Och som sådant har det 
varit lärorikt på många sätt. Den gemensamma fördjupningen i 
frågan om vad man mäter, cheferna emellan, har varit mycket 
givande. Och det skulle egentligen krävas fler mätningar och dju-
pare analys. 

Men avslutningsvis måste jag citera en av cheferna som sa: 
– Jag trodde vi skulle ha kommit längre… frågorna kvarstår! 
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Taxonomier

Taxonomier är hierarkiska nivågrupperingar och är vanligast 
inom naturvetenskapen. Den amerikanske forskaren och psyko-
logen Benjamin Bloom tog taxonomibegreppet från naturveten-
skapen och utvecklade en taxonomi där kunskap definieras från 
lägre till högre nivå enligt följande: faktakunskap, förståelse, till-
lämpning, analys, syntes och värdering. Taxonomier har sedan 
formulerats inom många andra områden. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har den amerikanske forskaren David 
Loertscher utvecklat taxonomier som beskriver samarbete mel-
lan skolbibliotekarie och lärare:

Nivå 7: Läraren och bibliotekarien arbetar tillsammans vid utvärde-

ring och utveckling av kurs- och arbetsplaner.

Nivå 6: Läraren och bibliotekarien arbetar i team för att helt kunna 

utnyttja möjligheterna i ett undersökande arbetssätt.

Nivå 5: Läraren använder bibliotekets resurser som en integrerad del 

av undervisningen i ämnet.

Nivå 4: Läraren lyssnar och tar vara på idéer från biblioteksperso-

nalen och använder bibliotekets resurser i syfte att komplettera sitt 

ämne.

Nivå 3: Läraren lånar medier från olika resurser.

Nivå 2: Läraren undervisar med hjälp av en privat samling. 

Nivå 1: Läraren använder läroboken med arbetsbok och använder 

inte bibliotekets resurser.
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Taxonomin ska läsas nedifrån och upp där nivå 1 anses vara den 
lägsta nivån av samarbete och 7 den högsta. I det dagliga arbetet 
i ett skolbibliotek ligger man förmodligen på flera nivåer sam-
tidigt med flera olika lärare. Samarbetsnivåerna varierar säkert 
också under året på så sätt att man vid vissa perioder samarbetar 
mer med vissa lärare samtidigt som man befinner sig på en lägre 
nivå med andra. Förmodligen är det näst intill omöjligt för en 
skolbibliotekarie att ligga på nivå 7 med alla lärare alltid, men 
ligger man å andra sidan på nivå 1 alltid och med alla, så behövs 
säkerligen en diskussion med rektorn om visionen med skolbib-
lioteket.

Taxonomier ger en möjlighet att nivågruppera egenskaper som 
har betydelse för kvalitet och kan på så sätt vara mycket använd-
bara inom verksamhet som inte låter sig beskrivas enbart utifrån 
nyckeltal. Inom projektet Mäta och Väga har vi utvecklat ett an-
tal taxonomier som är tänkta att visa olika nivåer av samverkan 
mellan biblioteket och annan lokal verksamhet.

De taxonomier som presenteras är tänkta att fungera som ett 
underlag för diskussion då man vill starta eller utveckla ett sam-
arbete. Det kan vara lätt att enas kring frasen ”samarbetet mellan 
bibliotek och föreningsliv bör utvecklas” men svårare att kon-
kretisera vad man egentligen menar att detta samarbete ska inne-
hålla. Vad ska man samarbeta kring och vad strävar man emot? 
Om man identifierar att man i nuläget befinner sig på nivå 2 men 
ambitionen är att nå till nivå 5, så kan taxonomin också vara till 
en hjälp för att resonera kring vad man bör göra för att nå till 
nivå 5. En taxonomi kan alltså användas vid verksamhetsutveck-
ling men den kan också användas vid utvärdering av verksamhet 
– hur gick det; vilken nivå befinner vi oss på nu?

Den taxonomi som beskriver samarbetet mellan förskola och 
bibliotek togs ursprungligen fram som ett slags sammanfattning 
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av projektet Leka, Språka, Lära i Uppsala län av Solveig Heden-
ström och Malin Ögland och har sedan reviderats något. Den 
taxonomi som behandlar samarbetet mellan BVC och bibliotek 
har föregåtts av en workshop tillsammans med länens barnbiblio-
tekskonsulenter och därefter tillsammans med barnbibliotekarier 
i Stockholms län. Bearbetning har sedan skett i processkrivande 
mellan Lena Lundgren, Marie Johansen och Malin Ögland. De 
övriga taxonomierna har påbörjats som workshoppar tillsam-
mans med bibliotekschefer inom Stockholms län och sedan be-
arbetats av Malin Ögland samt diskuterats i arbetsgruppen på 
Regionbibliotek Stockholm.

Taxonomierna är sinsemellan ganska olika. Vi har visserligen ef-
tersträvat samma antal nivåer men om man lägger taxonomierna 
bredvid varandra är det inte säkert att till exempel nivå 2 innebär 
samma grad av samverkan i alla taxonomier. Detta beror bland 
annat på att vi kommit olika långt när det gäller samarbete mel-
lan olika verksamheter. Biblioteken har till exempel samverkat 
under en lång tid med skolan och på många platser i landet finns 
också erfarenhet av formaliserade avtal. Det är inte lika vanligt 
med avtal vad gäller samarbete mellan bibliotek och äldreom-
sorg. Vi kan alltså se en skillnad mellan taxonomierna som speg-
lar erfarenhet av samarbete och det kan naturligtvis också spegla 
graden av ”fantasi” vad gäller beskrivningen av samarbete. I takt 
med att våra verksamheter utvecklas så kommer förhoppningsvis 
de högsta nivåerna bli fler och mer utvecklade och kanske några 
av mellannivåerna fasas ihop.

En annan skillnad mellan taxonomierna är graden av formellt, 
politiskt uppdrag. Biblioteken har i uppdrag att samverka och 
formulera en kommunal biblioteksplan. Äldreomsorg, barna-
vårdscentral och förskola har också formulerade uppdrag där 
ett samarbete med bibliotek kan gynna delar av deras arbete. 
Men föreningslivet har i sig inget uppdrag att samarbeta med 
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biblioteket även om vissa föreningar säkerligen kan gynnas av ett 
samarbete. Taxonomierna kan därför vara intressanta eftersom 
graden av samarbete är något som är svårt att mäta på annat sätt.
I sammanhanget kan det vara viktigt att påpeka att taxono-
mierna har tagits fram i ett bibliotekssammanhang och utifrån 
bibliotekspersonals olika erfarenheter av samarbete. Även om 
taxonomierna beskriver samarbete så är det ändå utifrån bib-
liotekets uppdrag som de är formulerade. Det är inte säkert att 
de skulle se likadana ut om vi i högre grad samarbetade med 
respektive verksamhet när vi tagit fram taxonomierna. Detta är 
naturligtvis ett besvärande faktum och får understryka att pro-
jektets ambition är att påbörja ett arbete och varmt välkomnar 
alla initiativ till diskussion och utveckling av taxonomierna. Det 
gäller förstås också skapandet av nya taxonomier. Många idéer 
för andra taxonomier har kommit fram vid diskussioner, som till 
exempel en taxonomi som beskriver olika nivåer av bibliotekens 
kommunikation/interaktion med användarna, taxonomi för den 
uppsökande verksamheten, taxonomi för samarbete mellan bib-
liotek och folkbildning, kan arbetet med att minska den digitala 
klyftan formuleras med hjälp av en taxonomi… och så vidare, 
och så vidare. Det mesta återstår således! 

Personligen är jag intresserad av men också tveksam till taxono-
mierna. Jag kan se en uppenbar risk med att lista egenskaper då 
de kan konservera en verksamhet genom att olika nivåer fastlåses 
och definieras. Utveckling uppfattar jag som mycket mer dyna-
misk, organisk och kaotisk. Men jag tror att vi kan behöva dessa 
listor i en viss del av utvecklingsprocessen för att reda ut vad vi 
menar med olika begrepp och för att konkretisera, bryta ner be-
greppen till praktisk tillämpning. Att inta ett kritiskt och ständigt 
reflekterande förhållningssätt till taxonomierna är alltså en stark 
uppmaning från min sida!
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Förslag till taxonomi för samarbete mellan BVC/familjecentra-
ler och bibliotek

Nivå 7: Gemensam planering, genomförande och utvärdering av 
verksamhet
Exempel: Övergripande plan kring språkutveckling finns 
som även kräver samarbete med andra aktörer som logo-
peder, men också utvärdering och rapportering av resultat. 

Nivå 6: Formaliserad och fördjupad samverkan kring språkut-
veckling. Kompetensen från båda verksamheterna an-
vänds aktivt för att förbättra verksamheten gentemot barn 
och föräldrar
Exempel: Övergripande plan kring språkutveckling finns. 
Samarbete inte bara informationsutbyte. ”Språkpiller”, 
”bokrecept” och broschyrer och annat utformas tillsam-
mans. 

Nivå 5: Organiserad samverkan kring språkstimulans
Exempel: Ett gemensamt uppdrag är identifierat som resul-
terar i exempelvis språkväskor med böcker, leksaker och 
annat språkstimulerande material. Nätverksträffar m.m. 
för informationsutbyte. Gemensamma fortbildningsdagar
på regional nivå genomförs. 

Nivå 4: Närmare samverkan kring språkstimulans men beroende 
av personliga initiativ och kontakter
Exempel: Personal på BVC presenterar aktivt gåvoböck-
erna från biblioteket eller delar ut gåvoböckerna på BVC. 
Biblioteket ansvarar för en träff i varje föräldragrupp. 
Läsglädje poängteras.

Nivå 3: Viss samverkan kring språkstimulans. Informationen 
kompletteras med gåvobok
Exempel: BVC delar ut ett presentkort på en gåvobok, 
som hämtas på biblioteket. 
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Nivå 2: Viss samverkan kring språkstimulans. Riktad information 
om böcker och medier för små barn 
Exempel: BVC-personal delar ut information om barns 
språkutveckling och t.ex. ABC-droppar, Välkommen till 
biblioteket (på olika språk) och information om det lokala 
biblioteket.

Nivå 1: BVC fungerar som kanal för bibliotekets information 
Exempel: Allmänt informationsmaterial om det lokala 
biblioteket finns tillgängligt. Bokdepositioner kan finnas 
i väntrummet. 
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Förslag till taxonomi för samarbete mellan förskola och biblio-

tek

Under projektet Leka, Språka, Lära samarbetade förskollärare 
och barnbibliotekarie och genomförde ett mindre arbete. Vid ut-
värdering av projektarbetena såg vi att de befann sig på olika ni-
våer av samarbete och vi använde arbetena som en utgångspunkt 
för att beskriva en taxonomi. I efterhand har vi sett att nivåerna 
i taxonomin också speglar olika perspektiv. Längst ner råder ett 
verksamhetsperspektiv, gradvis vävs ett barnperspektiv in. Så 
småningom kan vi också skönja barns perspektiv. Allra överst 
är tanken att alla perspektiv ska rymmas, men risken är, som det 
står skrivet nu, att det återgår till att bara ha ett verksamhetsper-
spektiv. Planer och mål behöver inte nödvändigtvis innebära att 
målsättningen i sig själv är hög.

Nivå 7: Gemensam planering, genomförande och utvärdering av 
verksamhet 
Exempel: Uppdraget om samarbete finns formulerat i för-
skolans och bibliotekets lokala politiskt förankrade mål. 
Uppdraget är konkretiserat i en gemensam handlingsplan.

Nivå 6: Formaliserad och fördjupad samverkan. Kompetensen från 
båda verksamheterna används aktivt för att förbättra verk-
samheten
Exempel: Regelbunden strukturerad samplanering med åter-
koppling (gemensamt lärande i nätverk, experimenterande, 
reflektion i grupp).
  

Nivå 5: Organiserad samverkan 
Exempel: Samplanering av temaarbeten, biblioteksbesök el-
ler andra aktiviteter vid efterfrågan.
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Nivå 4: Närmare samverkan men beroende av personliga initiativ 
och kontakter
Exempel: Förskolan besöker biblioteket med barn och söker 
aktivt bibliotekspersonalens kompetens. Bibliotekspersona-
len söker aktivt kontakt med både barn och förskoleperso-
nal.
 

Nivå 3: Viss samverkan där respektive kompetens identifierats
Exempel: Förskolan kontaktar biblioteket inför ett tema-
arbete och tar vara på bibliotekspersonalens kompetens. 
Förskolan kontaktar eller besöker biblioteket utan barn för 
att få en bokdeposition eller för att låna i största allmänhet. 
Biblioteket förser förskolan med böcker Biblioteket plockar 
ihop medier improviserat eller strukturerat.

Nivå 2: Viss samverkan där man identifierat varandra som aktörer
Exempel: Förskolan besöker biblioteket med barn. Biblio-
tekspersonalen finns till hands i biblioteket.

Nivå 1: Var och en sköter sitt
Exempel: Förskolan ser det språkutvecklande arbetet som 
ett bland många uppdrag. Biblioteket ser det lässtimulerande 
arbetet där förskolan är en bland många målgrupper.
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Förslag till taxonomi för samarbete mellan äldreomsorg och 
bibliotek

Biblioteken har, förutom en stor kunskap om skönlitteratur, ock-
så en bred kompetens om olika läshjälpmedel och annan teknisk 
utrustning. Äldre och funktionshindrade är prioriterade grupper 
för biblioteken. Hur kan samarbetet se ut så att också verksam-
heten för dessa grupper blir prioriterad?

Nivå 7: Gemensam planering, genomförande och utvärdering av 
verksamhet
Exempel: Kommunövergripande plan kring biblioteks-
verksamhet inom äldreomsorgen finns. Tjänsterna inom 
verksamheten är definierade, avtal skrivna och ansvar 
fördelat. Verksamheten kan innebära bemannat biblio-
tek, musikcirklar, läsecirklar, författarbesök, litteraturfö-
reläsningar

Nivå 6: Formaliserad och fördjupad samverkan. Kompetensen 
från båda verksamheterna används aktivt för att förbätt-
ra verksamheten gentemot de äldre
Exempel: Äldreomsorgens personal informerar om hur 
vårdbehoven kan se ut. Bibliotekspersonalen informerar 
om olika läshjälpmedel och relevant litteratur.

Nivå 5: Regelbunden samverkan och ett gemensamt uppdrag är 
identifierat 
Exempel: Biblioteket samarbetar med kontaktpersoner 
på äldreboenden som kan vara Läsombud eller Kultur-
ombud. Kontaktpersonen har inte uppdrag eller mandat 
att driva verksamheten. Gemensamma fortbildningsdagar 
genomförs. 
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Nivå 4: Närmare samverkan men beroende på personliga initiativ 
Exempel: Enskilda äldreboenden gör satsningar t.ex. 
medieinköp med hjälp av bibliotekets personal.

Nivå 3: Biblioteket har identifierat vilka fler aktörer i lokalsam-
hället, som riktar sin verksamhet gentemot äldreomsor-
gen är, för bred samverkan
Exempel: Kyrkan, Röda Korset, pensionärsorganisatio-
ner m.fl. bedriver olika typer av verksamhet som bibliote-
ket kan komplettera istället för att, i värsta fall, konkur-
rera med.

Nivå 2: Viss samverkan sker. Biblioteket har identifierat målgrup-
pen
Exempel: Bokleveranser via hemtjänsten, depositioner, 
bokbeställningar, Boken kommer.

Nivå 1: Biblioteket informerar om sin verksamhet
Exempel: Kampanjer då och då, Daisyvisningar, lokalt ut-
format informationsmaterial, informationsträffar om ex 
vis seniorsurf, information till pensionärsorganisationer, 
Boken Kommer.
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Förslag till taxonomi för samarbete mellan föreningsliv och  
bibliotek

Nivå 7: Förening bidrar med sin specialkunskap så att bibliotekets 
verksamhet eller bibliotekspersonalens kompetens vidgas.
Biblioteket bidrar med sina medier eller personalens kom-
petens så att föreningens verksamhet eller kompetens vid-
gas
Exempel: Kurser i släktforskning för bibliotekspersonal. 
Litteraturgenomgångar eller internetsökningar för fören-
ingar.

Nivå 6: Förening och bibliotek planerar utbildning eller verksam-
het tillsammans som sedan föreningen helt eller delvis ge-
nomför där allmänhet är målgrupp. Verksamheten räknas 
inte som något som ingår i bibliotekets kärnverksamhet
Exempel: Läxhjälp, datakurser.

Nivå 5: Förening och bibliotek planerar utbildning eller verksam-
het tillsammans som sedan föreningen helt eller delvis ge-
nomför där allmänhet är målgrupp. Verksamheten räknas 
som något som borde ingå i bibliotekets dagliga verksam-
het
Exempel: Förening ingår i bibliotekets arbete kring Boken 
Kommer-verksamheten.

Nivå 4: Förening och bibliotek planerar, finansierar, marknadsför 
och genomför program eller verksamhet tillsammans
Exempel: Program genomförs som direkt kan kopplas till 
båda arrangörernas övriga verksamhet, t.ex. författarpro-
gram i arrangemang av Bibliotekets Vänner och Bibliote-
ket.



98

Nivå 3: Föreningar anordnar program på biblioteket som mark-
nadsförs av både bibliotek och förening
Exempel: Förening arrangerar program på biblioteket som 
visserligen marknadsförs också av biblioteket men där inte 
t.ex. bibliotekets samlingar kopplas till programmet.

Nivå 2: Föreningar lånar eller hyr lokal av biblioteket för att be-
driva sin verksamhet
Exempel: Föreningen har medlemsmöten eller andra träf-
far på biblioteket för föreningens medlemmar.

Nivå 1: Föreningar använder biblioteket för att sprida information 
om sin verksamhet
Exempel: Broschyrer om föreningen finns tillgängliga på 
biblioteket, utställningar på biblioteket om föreningens 
verksamhet.
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Förslag till två taxonomier för öppethållande av det fysiska 
biblioteket

De taxonomier som hittills har presenterats har beskrivit olika 
nivåer av samverkan mellan biblioteket och annan verksamhet 
i lokalsamhället. Följande två taxonomier har som ambition att 
beskriva det oskyldiga ordet ”öppethållande”. Till Kulturrådet 
rapporteras hur många timmar biblioteket håller öppet under en 
vecka. Det handlar då om det annonserade öppethållandet för 
alla. Samtidigt bedriver biblioteket verksamhet på många olika 
sätt vid sidan om detta öppethållande. Vi vet att olika grupper 
har olika behov av biblioteksservice vid olika tillfällen under 
dygnet, året eller livet. För att möta dessa olika behov har vi för-
sökt utforma verksamheten på olika sätt för att nå största möj-
liga effekt av resurserna. 

Om vi tänker att biblioteket består av tre olika delar: Rummet, 
Medierna och Kompetensen, så har vi, när vi ”trimmat verksam-
heten” i själva verket analyserat vilken del av ”biblioteket” som 
en viss målgrupp har behov av när och var. Ibland har vi kombi-
nerat de olika delarna. 

I den första taxonomin har jag försökt lista de olika exemplen 
av kombinationer av hur Rummet, Medierna och Kompetensen 
erbjuds. Endast de två högsta nivåerna rapporteras som faktiskt 
öppethållande till Kulturrådet. En taxonomi innebär en slags 
rangordning av kvalitet. Det innebär förstås också en värdering 
och speglar ett visst perspektiv. Ur ett biblioteksperspektiv vill 
vi nog ranka öppethållande för alla med tillgång till Rummet, 
Medierna och Kompetensen som högsta kvalitet.

I den andra taxonomin har jag försökt utgå från användarens 
behov. För den enskilde användaren kan det se olika ut beroende 



100

på vad mitt behov är. Vill jag hämta en reserverad bok är högsta 
kvaliteten att få tillgång till boken snabbt och smidigt. Är jag 
studerande kan en bokad, enskild tid med en bibliotekarie vara 
en avgörande insats. 

Min tanke är att när man diskuterar öppethållande behöver ha 
båda taxonomierna tillgängliga samtidigt. Den andra taxonomin 
är inte rangordnad för det skulle innebära en slags motsättning, 
eftersom varje situation beskriver högsta kvalitet. På så sätt kan 
man kanske säga att det är fel att använda ordet ”taxonomi” på 
den andra listan. Den högsta nivån skulle i så fall innebära att 
alla situationerna finns tillgängliga samtidigt. Kan man uppnå 
det inom nivå 7 i den första taxonomin?

Öppethållande av det fysiska biblioteket ur verksamhetsperspektiv

Nivå 7: Biblioteket öppet med alla funktioner för alla och beman-
nat med fackutbildad personal
Tillgång till Rummet, Medierna och Kompetensen.

Nivå 6: Biblioteket öppet för alla och bemannat med personal
Tillgång till Rummet, Medierna och viss Kompetens
Exempel: Biblioteket är delvis bemannat. Biblioteket sam-
arbetar lokalmässigt med annan verksamhet. Då bibliote-
ket inte bemannas av bibliotekspersonal kan personalen 
från den andra verksamheten erbjuda viss administrativ 
service.
Biblioteket öppet med administrativ bibliotekspersonal.
Biblioteket bemannas ideellt av lokalbefolkning och/eller 
föreningsmänniskor.
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Nivå 5: Biblioteket öppet för inbjudna grupper och bemannat 
med expertkometens
Tillgång till Rummet, Medierna och Kompetensen
Exempel: Barn-, skol-, pensionärsgrupper kommer till 
biblioteket för t.ex. bokprat och lån. Studenter eller all-
mänhet för konsultation med bibliotekarie med expert-
kompetens (Boka en bibliotekarie).

Nivå 4: Del av biblioteket öppet för inbjudna grupper för viss 
verksamhet och bemannat med expertkometens
Tillgång till Rummet och Kompetensen
Exempel: Barngrupper för rim- och ramsor, sagostunder, 
läsecirklar, viss programverksamhet där huvudsyftet med 
besöket är en upplevelse eller lärandesituation där perso-
nalen bidrar med sin kompetens men där man inte har 
tillgång till bibliotekets hela mediebestånd.

Nivå 3: Biblioteket eller del av biblioteket öppet för vissa grupper 
utan bemanning
Tillgång till Rummet och Medierna
Exempel: Elever och skolpersonal. Finns automatiserad 
utlåning så kan man låna själv.

Nivå 2: Utlåning av medier i annan lokal utan bemanning
Tillgång till (viss del av) Medierna, kan ha haft tillgång 
till Kompetensen.
Exempel. Affär lämnar ut medier som är beställda.
Boksnurror/boklådor/bokhyllor vid väntrum, arbetsplats, 
sjukhem. Ett urval för viss målgrupp är gjord.

Nivå 1: Del av biblioteket öppet 
Tillgång till Rummet och vissa delar av Medierna.
Exempel: Tidningsrummet öppet för tidningsläsare
Studeranden har tillgång till delar av biblioteket som stu-
diemiljö. Tillgång till bibliotekets databaser.
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Biblioteket öppet med alla funktioner 

för alla och bemannat med fackutbil-

dad personal

Som användare vet jag att hela med-

iebeståndet finns tillgängligt och att 

personal finns där för att handleda 

mig.

Biblioteket öppet för alla med 

personal

Som användare vet jag att jag kan få 

hjälp med att låna och lämna tillbaka 

medier och att jag kan använda 

rummet.

Biblioteket öppet för inbjudna 

grupper biblioteket bemannat med 

expertkompetens

Som användare vet jag att personalen 

som tar emot mig har expertkompe-

tens om medier inom mitt intresse 

eller behov.

Del av biblioteket öppet för inbjudna 

grupper för viss verksamhet

Som användare besöker jag biblio-

teket för en specifik upplevelse eller 

information men inte för att använda 

bibliotekets mediebestånd.

Biblioteket öppet för vissa grupper Som användare vet jag att mediebe-

ståndet och rummet är tillgängligt 

men kan inte förvänta mig hjälp av 

personal.

Del av biblioteket öppet för alla Som användare vet jag att en viss del 

av mediebeståndet är tillgängligt men 

inte för utlåning.

Öppethållande av det fysiska biblioteket ur användarperspektiv
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Statistik för barnbiblioteken 

Lena Lundgren

Behövs det verkligen någon särskild statistik för barnbibliote-
ken? Kulturrådet tar bara in några få uppgifter som gäller barn-
biblioteksverksamheten från biblioteken. Många barnbiblioteka-
rier har genom åren varit missnöjda med det och menat att den 
nationella statistiken inte gör rättvisa åt den breda barnbiblio-
teksverksamheten. Den genererar på de flesta bibliotek ca 50 % 
av den totala utlåningen och när det gäller det utåtriktade arbetet 
är det betydligt mera omfattande än på vuxensidan. Bl.a. av de 
anledningarna bör barnverksamheten redovisas på ett mera ut-
förligt sätt.

2001 genomfördes ett projekt med fjorton större bibliotek i Mel-
lansverige med syfte att försöka hitta fler mått än de fyra som då 
användes för att mäta barnverksamheten. Projektet kom ganska 
långt och ett förslag lämnades till KUR om en nationell statis-
tikdatabas med 34 mått och nyckeltal som både barnbiblioteka-
rierna, kommunbiblioteken och de nationella aktörerna skulle 
kunna ha nytta och glädje av. En testdatabas byggdes också upp 
men där avstannade arbetet. I projektet Hissa segel och bygga 
vindskydd (2003-2004) gjordes ett nytt försök att komma vidare 
med statistikfrågorna och en enkät om bibliotekens barnstatis-
tik skickades ut. Svaren visade intressant nog att många biblio-
tek redan förde en mera utförlig lokal statistik men också att 
det exempelvis var svårt att få ut vissa användbara uppgifter ur 
biblioteksdatasystemen och att barnbibliotekarierna inte alltid 
själva ansvarade för barnstatisktiken, och därmed inte heller var 
så insatta i den. 

I Borås pågår under 2008-2010 PLUS-projektet, ett samarbete 
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mellan Borås stadsbibliotek och BHS om ett försök att hitta en 
modell för utvärdering av läsfrämjande insatser (se s. 81). På Bib-
liotek Mark har inom projektet Mål och Mått skapats ett in-
dex bestående av sju variabler för att redovisa det läsfrämjande 
arbetet (se s. 83). Inget av de övriga projekt eller sammanställ-
ningar av statistik, som nämns i denna skrift, tar upp mätningar 
av barn- och ungdomsverksamheten, även om en del mått och 
nyckeltal naturligtvis även kan användas för barnverksamheten.

American Library Association, ALA, har gett ut en manual om 
mätning av barnbiblioteksverksamheten, Output measures for 
public library service to children. Där tas en rad mått upp, bl.a. 
hur många barn som vistas i biblioteket vid en given tidpunkt 
och hur barnen använder bibliotekets material i själva biblioteket 
(se listan s. 160), mått som inte är vanliga i Sverige men som kan 
användas för särskilda ändamål. Där finns också utförliga anvis-
ningar för hur mätningarna går till. 

Jag vill här ge en översikt över befintliga mått och nyckeltal och 
diskutera vad de säger om verksamheten, och vad de inte säger, 
och jag lyfter fram en indikator, täckningsgrad, som tidigare inte 
har använts så mycket, som särskilt användbar för barnverksam-
heten. Här finns också ett förslag till en struktur för statistiken, 
som förhoppningsvis kan redovisa graden av måluppfyllelse och 
ge en mera rättvisande bild av verksamheten och ett par alterna-
tiva sätt att beskriva hela eller delar av området. Jag har använt 
begreppet barn för personer i åldrarna 0-14 år om inte annat 
anges eftersom det är den avgränsning som används i den natio-
nella statistiken. 

Mäta och Väga

I denna bok gör Malin Ögland en resonerande genomgång av 
vad begrepp som effektivitet och effekt är, svårigheterna att mäta 
effekten och vad vi egentligen mäter och inte mäter. Den gäller 
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hela biblioteksverksamheten, även den som vänder sig till barn. 
Flera exempel kommer också från barnverksamheten. 

Malin Ögland tar upp att barnbibliotekens verksamhet står i nå-
gon slags relation till hur skolbiblioteken fungerar, på vilket sätt 
vet vi dock inte. Statistiken påverkas naturligtvis också av om 
biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek, vilket 43 % 
av biblioteken är (se s. 27). I boken Från medieplanering till verk-
samhetsutveckling tar Malin Ögland och Johanna Hansson upp 
förhållandet mellan barn- och skolbibliotek och pekar på en rad 
tänkbara samband. (Där finns också de mått för medieplanering, 
cirkulationstal och mediebeståndets ålder, som jag nämner men 
inte närmare kommenterar här.) Det är anmärkningsvärt att det 
för övrigt saknas både nationella undersökningar och forskning 
inom detta område som borde vara speciellt intressant både för 
Kulturrådet och SKL.

Exempel från barnverksamheten finns också i kapitlen Effektivi-
tet och effekt (s. 39), Effekt (s. 45), Balanserade styrkort (s. 49) 
och Utveckling för ökad effektivitet (s. 58).

Taxonomier kan vara ett nytt och utvecklingsbart sätt att redo-
visa barnverksamheten, och Malin Ögland ger förslag på två så-
dana (s. 91-94). Mera om taxonomier nedan. 

Den nationella statistiken

För den nationella biblioteksstatistiken lämnar biblioteken in föl-
jande uppgifter till KUR (avser 2009):

Antal årsverken för barn- och ungdomsverksamhet 
Antal barnböcker, skönlitteratur
Antal barnböcker, fack- och referenslitteratur
Antal nyförvärv av barnböcker, skönlitteratur
Antal nyförvärv av barnböcker, fack- och referenslitteratur
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Antal utlån av barnböcker, skönlitteratur
Antal utlån av barnböcker, fack- och referenslitteratur
Antal publika aktiviteter primärt för barn/unga

I Kulturen i siffror – Bibliotek, Kulturrådets årliga statistik, redo-
visas sedan barnverksamheten med följande mått och nyckeltal, 
som också kan hämtas på en mera detaljerad nivå på Kulturrå-
dets webbplats:

1.	 Antal årsverken för barn- och ungdomsverksamhet per 1000 invå-

nare i åldrarna 0-14 år på regional nivå

2.	 Antal barnböcker per invånare i åldrarna 0-14 år på regional nivå

3.	 Andel nyförvärv av barnböcker av barnbokbeståndet 2007-2009

4.	 Andel nyförvärv av barnböcker av barnboksbeståndet på regional 

nivå

5.	 Antal utlån av barnböcker per invånare i åldrarna 0-14 år på regio-

nal nivå

6.	 Antal utlån av barnböcker, skönlitteratur

7.	 Antal utlån av barnböcker, facklitteratur

8.	 Antal utlån av barnböcker totalt 1980-2009

9.	 Antal publika aktiviteter primärt för barn/unga totalt 2007-2009 

10.	 Andel publika aktiviteter primärt för barn/unga av det totala antalet

I kommentarerna till tabellerna tar KUR upp kopplingen mellan 
antal böcker och antal utlån och konstaterar att ”tillgången till 
många barnböcker inte nödvändigtvis leder till en hög utlåning 
till barn”. Man menar också att det är ”svårt att avgöra om utlå-
ningen anpassar sig till beståndets storlek eller om bokbeståndet 
anpassar sig till utlåningens omfattning”. Biblioteket måste ha 
en viss mängd böcker för att utbudet av titlar ska bli tillräckligt 
stort för att vara intressant. Mindre bibliotek måste därför ha 
fler böcker per barn än större bibliotek. Vilken roll demografiska 
förhållanden spelar, med små eller stora fluktuationer i åldersför-
delningen, tas också upp. Men utifrån åtta inlämnade uppgifter 
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redovisas bara tio variabler, varav fem är nyckeltal, och ingen 
ytterligare analys görs. 

Vad visar de här måtten och nyckeltalen och vad säger de om 
verksamheten? 

1.	 Antalet årsverken för barn- och ungdomsverksamhet per 1000 barn 

säger något om de befintliga resurserna för barn och unga men inget 

om hur de förhåller sig till bibliotekens övriga resurser. 

2.	 Antalet barnböcker per barn säger något om hur mycket biblioteken 

satsar på barnen när det gäller medier men det säger inget om exem-

pelvis beståndens aktualitet eller relevans vad beträffar åldrar eller 

ämnen och inte heller om barnen prioriteras eller ej. 

3.	 Andelen nyförvärv av barnböcker av barnboksbeståndet 2007-2009 

säger något om beståndens utveckling men inget om hur relevant 

beståndet är, förhållandet till befolkningsutvecklingen eller om vilka 

prioriteringar som görs.

4.	 Andelen nyförvärv av barnböcker av barnboksbeståndet på regional 

nivå säger mycket litet.

5.	 Antalet utlån per barn på regional nivå visar de regionala skillna-

derna men säger inget om förhållandet till övriga resurser.

6.	 Antalet utlån av skönlitterära barnböcker säger något om nuläget 

och förhållandet till fackböckerna men inget mera. 

7.	 Antalet utlån av fackböcker för barn säger något om nuläget och 

förhållandet till de skönlitterära böckerna men inget mera. 

8.	 Antalet utlån av barnböcker totalt 1980-2009 säger något om ut-

vecklingen av utlåningen men inget om förhållandet till utvecklingen 

av antalet barn i befolkningen.

9.	 Antal aktiviteter 2007-2009 visar utvecklingen men säger inget om 

fördelningen av resurserna. 

10.	 Andel aktiviteter av det totala antalet visar om barn och unga prio-

riteras men exempelvis inget om hur stor andel av barnen som deltar. 



108

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att fokus för den na-
tionella statistiken ligger på böckerna, på att beskriva utvecklingen 
inom några få delar av verksamheten och göra några få jämförelser 
regioner emellan. Ytterligare nyckeltal kan dock tas fram ur den 
mera detaljerade statistiken.

Dessa mått är helt otillräckliga för att redovisa verksamheten på 
ett rättvisande sätt. Det mest anmärkningsvärda är att inte andra 
medier än barnböcker mäts, att inga verksamheter, utom program, 
som inte generar utlån mäts, att inte insatserna för de i Biblioteks-
lagen prioriterade grupperna ska redovisas och att nyckeltalen är 
för få och inte visar hur biblioteken prioriterar. Andra medier än 
böcker upptar en allt större andel av barns medielandskap och små 
barn möter ofta barnboksfigurerna för första gången inte i böckerna 
utan som sånger, på film eller i datorspel. De flesta kommuner har 
i sina visioner eller allmänna målsättningar skrivningar om priori-
tering av barn och unga. Därför borde exempelvis förhållandet till 
vuxenmedierna visas, både när det gäller bestånd, nyförvärv och 
utlåning, liksom andel av övriga resurser, eftersom det ger en bild av 
prioriteringarna. 

Regional statistik

Regionbibliotek Stockholm ger sedan många år ut en regional statistik, 
där följande mått tas upp (2009): 

Antal utlån av barnböcker, skönlitteratur

Antal utlån av barnböcker, facklitteratur

Kostnad för barnmedier enligt bokslut för föregående år

Budget för barnmedier för det kommande året

Antal nyförvärvade barnmedier

Antal barnmedier

Antal utrangerade barnmedier 

Antal gruppbesök (minst 5 personer, för biblioteksinformation, bokprat o.dyl.) 
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I Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2005-2009 redovisas 
sedan barnverksamheten årligen på kommunnivå med följande 
siffror. (OBS att denna statistik, enligt barnbibliotekariernas öns-
kemål, använder åldersgränsen 17 år.):

Antal utlån av barnböcker, skönlitteratur 2009

Antal utlån av barnböcker, facklitteratur 2009

Mediekostnad per 1000 barn 2009

Medieanslag per 1000 barn 2010

Antal nyförvärv per barn 2005-2009

Antal medier per barn 2005-2009 

Andel utrangerade barnmedier av hela beståndet barnmedier 2005-2009

Gruppbesök av barn under 17 år per årsverke 2005-2009

Gruppbesök av barn under 17 år per 1000 invånare 2005-2009

Denna regionala statistik ger en del ytterligare information. Den 
skiljer på medieanslag (vad medierna beräknas få kosta) och 
mediekostnad (vad medierna verkligen har kostat), vilket visar 
om besparingar har måst göras under löpande år. Hela medie-
beståndet räknas, inte enbart böckerna. Andelen utrangeringar 
säger något om mediebeståndets aktualitet och hur mediearbetet 
fungerar. Antal gruppbesök per årsverke och per 1000 barn säger 
slutligen något om effektiviteten i och omfattningen av det utåt-
riktade arbetet. Regionbibliotek Stockholms statistik ger alltså 
kompletterande information till den nationella, vilket också är 
avsikten, men den är ändå långtifrån tillräcklig, framförallt när 
det gäller resursfördelningen. Ytterligare nyckeltal kan även här 
tas fram genom andra jämförelser. 

Krav på mått
På statistiken för barn- och ungdomsverksamheten borde vi kun-
na ställa följande krav:

Måtten ska tillsammans säga något om hur väl verksamheten 
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uppfyller målen (politiska mål och bibliotekets egna mål), om 
resurserna, resursutnyttjandet (den inre effektiviteten) och om 
hur verksamheten når ut (täckningsgrad, den yttre effektiviteten) 
samt om kvaliteten. Varje mått måste kunna ställas i relation till 
politiska mål och verksamhetsmål. 

Förslag till mått
Det finns åtskilliga mått som skulle kunna användas för att be-
skriva barnverksamheten. Om man utnyttjar möjligheten att 
sammanställa flera mått och flera nyckeltal ger det en mera allsi-
dig bild av resultaten. 

Måtten (antal) och nyckeltalen kan för överskådlighetens skull 
delas upp på Rummet, Medierna och Kompetensen29. Barn om-
fattar här åldrarna 0-14 år.

Resurserna

Rummet: Andel av bibliotekets yta som barn disponerar

Medierna: Antal barnböcker

Antal barnböcker per barn

Andel barnböcker av hela bokbeståndet

Antal böcker för barn, skönlitteratur

Antal böcker för barn, facklitteratur

Andel skönlitteratur av hela bokbeståndet för 
barn 

Andel facklitteratur av hela bokbeståndet för barn 

Andel av bokanslaget som anslås till barnböcker

Medieanslag per 1000 barn 

Mediekostnad per 1000 barn 

Antal AV-medier för barn 

  29 Se Från medieplanering till verksamhetsplanering, s. 31 ff.
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Andel AV-medier för barn av hela AV-beståndet 

Andel av AV-anslaget för AV-medier för barn

Antal talböcker för barn

Antal anpassade medier (utom  talböcker)

Kompetensen: Antal årsverken för barn- och ungdomsverksam-
het

Antal årsverken för barn- och ungdomsverksam-
het per 1000 invånare i åldrarna 0-14 år

Andel av bibliotekets totala personalresurser

Resursutnyttjandet

Rummet: Antal besök av barn 

Antal besök per 1000 barn

Andel barn av hela besökarantalet 

Medierna: Antal lån av barnmedier

Antal lån per barn  

Andel barnlån av hela utlåningen

Antal lån av skönlitteratur per barn 

Andel lån av skönlitteratur av hela utlåningen av 
barnböcker

Antal lån av facklitteratur per barn 

Andel lån av facklitteratur av hela utlåningen av 
barnböcker

Antal lån av AV-medier för barn 

Andel lån av AV-medier för barn av hela AV-bestån-
det 

Utnyttjandegrad (cirkulationstal för medierna)

Antal lån av talböcker inkl. nedladdningar

Antal lån av talböcker inkl. nedladdningar per 
talboksberättigat barn 5-14 år (6 % av barnen)
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Kompetensen: Antal gruppbesök av barn
Gruppbesök per 1000 barn

 
Kvaliteten

Rummet: Genomsnittlig tid per besök av barn

Antal barn med cykelavstånd till ett bibliotek

Andel barn med cykelavstånd till ett bibliotek

Medierna: Antal nyförvärv av barnmedier

Andel nyförvärv av barnmedier av hela mediebe-
ståndet

Antal nyförvärvade böcker för barn

Andel nyförvärvade böcker för barn av hela bok-
beståndet

 Antal nyförvärvade AV-medier för barn

 Andel nyförvärvade AV-medier av hela AV-bestån-
det

 Genomsnittlig ålder på beståndet

Antal utrangeringar av barnböcker

Andel utrangeringar av hela bokbeståndet för barn

 Antal utrangerade AV-medier för barn

Andel utrangerade AV-medier för barn av hela AV-
beståndet för barn

Kompetensen: Antal frågor från barn

Antal frågor per 1000 barn

Andel barnfrågor av hela antalet frågor

Täckningsgraden

Rummet: Andel besökare 0-14 år i förhållande till hela anta-
let barn i kommunen

Medierna: Antal aktiva lånare 0-14 år
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Andel aktiva lånare 0-14 år av hela antalet barn i 
kommunen

Antal avhämtade gåvoböcker

Andel avhämtade gåvoböcker per årskull

Antal utlämnade böcker i bokpåsar och/eller depo-
sitioner 

Utlämnade böcker i bokpåsar och/eller depositioner 
per 1000 barn

Kompetensen: Andel frågor i förhållande till antalet besökande 
barn

Andel barn som har mött en aktiv insats (försko-
lebesök, 6-årsvisning, bokinformation) från biblio-
tekspersonalen, totalt eller per årskull

Andel barn som deltagit i ett program (sagostund, 
teater, musik)

Andra mått kan förstås också väljas. Motsvarande siffror måste 
finnas för vuxenverksamheten för att möjliggöra jämförelser på 
flera av punkterna.

Täckningsgrad är ett mera användbart mått för barnverksamhe-
ten än för vuxenverksamheten eftersom det ofta finns både ett 
politiskt mål och en ambition hos personalen att nå alla barn i 
en viss ålder med en viss verksamhet, exempelvis gåvoböcker till 
nyfödda, besök av 6-åringar eller bokprat för en viss årskull i 
skolan. Motsvarande finns knappt på vuxensidan utom möjligen 
när det gäller andel aktiva biblioteksanvändare och den andel 
talboksberättigade som biblioteket når. Enligt min mening är 
täckningsgrad en indikator som går lätt att mäta och säger något 
väsentligt om verksamheten och därför borde användas mera!

Ur dessa förslag kan väljas mått för att exempelvis redovisa mål-
uppfyllelsen:
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Måluppfyllelse: ”Barn och unga ska prioriteras”

Rummet: Andel av ytan som barn disponerar i förhål-
lande till andel barn, antingen i kommunen, 
av besökarna eller lånarna och i förhållande 
till motsvarande mått för vuxna

Andel barn av besökarna

Medierna: Andel av hela medieanslaget i förhållande till 
andel barn i kommunen eller i förhållande till 
andel utlån och i förhållande till motsvarande 
mått för vuxna

Andel nyförvärv av barnmedier i förhållande 
till nyförvärv av vuxenmedier

Kompetensen: Andel av personalresurserna i förhållande till 
andel barn i kommunen eller andel utlån av 
barnmedier

 Andel aktiva lånare av hela antalet barn i 
kommunen och i förhållande till antalet ak-
tiva vuxenlånare

Utfall för målgrupp: Andel barnlån av hela antalet lån

Täckningsgrad när det gäller avhämtade gå-
voböcker

Täckningsgrad när det gäller gruppbesök av 
6-åringar

Täckningsgrad när det gäller klassbesök av 
någon årskull

Andel barn med cykelavstånd till bibliotek
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Taxonomier

Kvaliteten kan även mätas i taxonomier. En taxonomi beskriver 
verksamheten i nivåer med vissa indikatorer för varje nivå. Taxo-
nomier kan avse antingen en övergripande nivå eller delar av verk-
samheten. Varje nivå består av valfritt antal variabler. Dessa är 
formulerade som förekomsten av en viss insats, inte omfattning 
eller kvalitet. Man kan säga att den sammanlagda förekomsten av 
ett antal insatser visar en omfattning och/eller en kvalitet, ett annat 
sätt att ge en bild av verksamheten än traditionell statistik.  

Taxonomier är ett sätt att samtidigt redovisa måluppfyllelse och 
kvalitet och man kan både fastställa den nivå verksamheten befin-
ner sig på och bestämma sig för att uppnå en viss nivå. De kan 
också användas för att mäta sådant som är svårt att mäta på annat 
sätt, exempelvis samarbete och verksamhet för vissa målgrupper.

Inom projektet har två taxonomier inom barnverksamheten ut-
arbetats, samarbete mellan BVC/familjecentraler och bibliotek och 
samarbete mellan förskola och bibliotek (se s. 91-94), och ett spän-
nande utvecklingsarbete vore att formulera flera! 

Förslag till taxonomier: Barnverksamheten totalt

Verksamhet för förskolebarn

Verksamhet för skolbarn

Verksamhet för barn på deras fritid

Verksamhet för unga

Verksamhet för barn med läshinder

Verksamhet för flerspråkiga barn

Lässtimulerande arbete med barn och unga

Barns inflytande och delaktighet (här skulle  
Harts s.k. delaktighetstrappa30 kunna använ-
das som grund) 

30  Se exempelvis http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Hej_
kommun_6-pdf
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Samarbete generellt

Samarbete med BVC/familjecentraler (finns)

Samarbete med förskolan (finns)

Samarbete med skolan

Samarbete med föreningar, kyrkor o.dyl. 

Index

Det biblioteksindex31  som Bibliotek Mark utformade i projektet 
Mål och Mått (se s. 82f) är ytterligare ett annat sätt att ge en 
bild av verksamheten med flera fasetter. Biblioteket har valt sju 
variabler som ska ge en bild av det läsfrämjande arbetet (både för 
barn och vuxna). Index 100 grundar sig på 2006 års resultat och 
utvecklingen av verksamheten beskrivs utifrån denna bas. 

Andra verksamheter som vänder sig till barn borde passa att re-
dovisa på detta sätt, t.ex. informationen till nya föräldrar (inkl. 
BVC-samarbetet), särskilt om man planerar särskilda satsningar 
och vill följa utvecklingen av dem. Men få exempel finns, såvitt 
jag vet, på biblioteksindex så även inom detta område återstår ett 
utvecklingsarbete för att fastställa relevanta variabler och rimliga 
nivåer.

Vad tycker barn om biblioteket?
Ett särskilt problem inom barnverksamheten är hur man mäter 
hur nöjda barnen är med biblioteket. De allra flesta kundunder-
sökningar som har gjorts och görs vänder sig till vuxna, ofta per-
soner över 20 år. NKI, Nöjd kund-index, mäter såvitt jag vet inte 
heller barnens ”nöjdhet”. Spridda försök med enkäter har gjorts, 
ofta i samarbete med skolan, men resultaten är osäkra och sällan 
redovisade. Bäst resultat verkar man få om en vuxen fyller i blan-

 31 Index är ett jämförande mått som visar en utveckling i förhållande till en 
bestämd startpunkt.
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ketten tillsammans med barnet, så att inte svårigheter med att 
läsa och skriva blir ett hinder. Länsbibliotekens barnkonsulenter 
har uppmärksammat denna fråga och ska samla in erfarenheter 
och praktiska exempel.  

Förmodligen är ändå inte enkäter det bästa sättet att samla in 
barns synpunkter. Det behövs helt andra metoder om man ska få 
barn att tala om vad de tycker och tänker om biblioteket. Ofta 
har sådana prövats i samband med att nya bibliotek ska byggas. 
I Heerhugowaard i Nederländerna användes en hel rad metoder, 
ofta i samarbete med andra yrkeskategorier, för att få barnen 
att engagera sig i det nya bibliotekets utformning.32 I projektet 
2020 Mars Express prövades också flera olika grepp för att få 
fram barns tankar om framtidens bibliotek och metoderna är 
användbara även för att få synpunkter på det befintliga bibliote-
ket.33  Konkreta metoder som uppsatsskrivande, tecknande och 
målande, modellbyggarverkstäder och arkitekturvandringar ger 
intressant material att tolka och arbeta vidare med. 

Arkitekten Stefan Petersson har utvecklat en metod för att få 
barn att formulera sina upplevelser av bibliotekslokaler genom 
att använda symboler för vad man gör i olika delar av lokalen 
och vilka känslor de väcker. Den har använts bl.a. i förberedelse-
arbetet för de nya stadsbiblioteken i Stockholm och Kungsbacka.
Fokusgrupper har prövats i begränsad omfattning men är ett 
lätt, inte så resurskrävande och utvecklingsbart arbetssätt. En 
fokusgrupp är en tillfälligt sammansatt grupp som träffas vid ett 
tillfälle och samtalar om en fråga eller ett område med syfte att 
få fram många synpunkter på det området. Fokusgrupper med 
vuxna finns beskrivna i Ett steg till – en metodbok för biblioteks-

 32 Se reserapporter inom projekten Det frågeorienterade biblioteket på www.
lul.se under Projekt och Att sätta spår på www.regionbiblioteket.stockholm.se 
under Publicerat. 
33  http://www.barnensbibliotek.se/2020marsexpress 
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utveckling, rapporten från det s.k. Tvinningprojektet. När det 
gäller barn kan till den beskrivningen läggas att man måste tänka 
på att barn kan vara blyga och ha svårt att komma igång att 
prata och att de gärna ”vill vara till lags” och ibland ger de svar 
som de tror förväntas. Om man träffar barnen på hemmaplan, 
d.v.s. i skolan eller på fritis, serverar trevliga förfriskningar och 
låter svaren på den inledande frågan om exempelvis vad de gör 
på sin fritid ta gott om tid, så bryts försiktigheten snart. Frågor 
av typen ”Om biblioteket var ett djur, vilket djur skulle det vara 
då?” är också verkningsfulla för att få igång samtalet och man 
kan låta barnen klippa bilder ur tidningar och berätta om dem. 
Personalen vid Norrvikens bibliotek i Sollentuna har prövat att 
genomföra en fokusgrupp med en grupp femåringar från en för-
skola och lyckats bra genom att låta en nalle gå runt i gruppen 
och bli språkrör för barnet. 

Äntligen en ny barnstatistik?
För barnbiblioteken gäller samma förutsättningar som för bib-
lioteken som helhet: utveckling kräver dokumentation, analys, 
utvärdering och fortsatt utveckling. De lokala politikerna krä-
ver, helt berättigat, redovisning av hur visioner och mål uppfylls. 
På nationell nivå kommer också signaler om att det kommer att 
läggas större vikt vid uppföljning och utvärdering. KB:s expert-
grupp för biblioteksstatistik arbetar med att skapa en gemensam 
databas för biblioteksstatistiken och där måste barnbibliotekens 
plats bevakas. Till detta kommer för barnbibliotekens del beho-
vet av att beskriva och marknadsföra en verksamhet som i sin 
praktik är förvånansvärt okänd i samhället. 

I detta kapitel nämns många mått för barnverksamheten. De 
flesta är inte nya utan väl kända, utom möjligen täckningsgrad 
som borde vara mycket användbart. Det nya är i stället en större 
detaljeringsgrad och hur man kan kombinera mått och nyckeltal 
till en mera allsidig och rättvisande bild av verksamheten. Det 
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kräver intresse och medvetenhet om statistikens begränsningar 
och möjligheter men kan hjälpa barnbiblioteken både i utveck-
lingsarbetet och i förankring och marknadsföring av den egna 
verksamheten och är därför nödvändigt!  
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Tankar om nyckeltal

Denna bok inleddes med konstaterandet att statistik finns på 
olika nivåer och för olika syften. Den nationella statistiken be-
skriver hur biblioteken har utvecklats genom åren och möjliggör 
jämförelser mellan länder och mellan kommuner och län/regio-
ner. Syftet är politiskt: Uppfylls de nationella politiska målen, ger 
de satsade medlen avsedda resultat, finns det problem som kan 
åtgärdas med politiska insatser? De nationella nyckeltalen mäter 
den yttre effektiviteten. 

Lokalt används de nationella nyckeltalen för jämförelser mellan 
kommuner inom samma region och/eller med likartade förutsätt-
ningar. Ofta kompletteras de med lokala nyckeltal som är kopp-
lade till lokala politiska mål. Syftet är även här att beskriva mål-
uppfyllelse men också att argumentera för höjda anslag och för 
att marknadsföra biblioteket, exempelvis genom att framhålla en 
bred och kostnadseffektiv verksamhet. De lokala nyckeltalen be-
skriver för det mesta också den yttre effektiviteten.

Svensk Biblioteksförening bearbetar varje år den nationella statis-
tiken och skapar nyckeltal som utgår från kommungruppsindel-
ningen. Denna statistik ger alltså en möjlighet att lokalt jämföra 
sig med kommuner inom samma kommungrupp. De nyckeltal 
som presenteras mäter den yttre effektiviteten.

Den nationella statistiken har brister främst vad gäller den virtu-
ella verksamheten men också då det gäller definitionerna och att 
statistik samlas in med olika periodicitet. KB:s expertgrupp för 
statistik arbetar för att lösa dessa frågor. Den nationella statisti-
ken har också brister vad gäller kopplingen till Bibliotekslagen. 
Det är ett problem för det lokala biblioteket att det saknas na-
tionellt jämförbara nyckeltal som mäter huruvida man verkligen 
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har arbetat med rätt saker i förhållande till hur det nationella 
uppdraget är formulerat i Bibliotekslagen.

Statistik kan också användas internt för verksamhetsutveckling. 
Här väljer biblioteken själva vilka nyckeltal som är lämpliga för 
att kontrollera om de politiska målen uppfylls men också för att 
bedöma hur rutiner och arbetsmetoder fungerar och bör utveck-
las.

I Stockholms län har Regionbiblioteket i många år kompletterat 
den nationella statistiken genom att skapa andra nyckeltal som 
främst mäter den inre effektiviteten. Kostnad/öppettimme, be-
sök/årsverke, besök/öppettimme och öppettimmar/årsverke är 
några av de nyckeltal som tas fram.

Projektets ambition var från början att kunna föreslå ett antal 
nyckeltal som skulle beskriva folkbibliotekens verksamhet på ett 
rättvist sätt. Det finns en hel del användbara nyckeltal som tagits 
fram i olika sammanhang och i olika projekt men som inte fått 
något fäste eller någon spridning. Efterhand är slutsatsen (och 
vi hoppas att andra vill ta vid och dra andra slutsatser) att det 
behövs ytterligare nyckeltal som verkligen utvärderar huruvida 
man uppnått avsikten med verksamheten eller inte. Det behövs 
alltså nyckeltal som beskriver både den inre och yttre effektivi-
teten. Framförallt behövs det tänkas mer kring vad nyckeltalen 
säger och hur de kan kombineras med varandra. Det vill säga 
att nyckeltal från den inre och yttre effektiviteten tillsammans 
beskriver den där balansen mellan olika typer av effektivitet som 
samverkar och bildar, förhoppningsvis, en kvalitativ verksamhet. 

När statistiken från Kulturrådet kommer kan en bibliotekschef 
se hur många utlån/invånare som biblioteket haft det gångna 
året och hur detta nyckeltal förhåller sig till riksgenomsnittet. 
Om utlånen ligger mycket under riksgenomsnittet och chefen ska 
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förklara detta för politikerna; vilka nyckeltal kan då vara an-
vändbara? Mediekostnad/invånare (säger något om resurserna), 
utlån/årsverke (säger något om personalens effektivitet), utlån/
bestånd (säger något om mediebeståndets relevans) kan kanske 
vara användbara nyckeltal? I boken hävdar vi att bibliotekets re-
surser inte bara kan mätas i form av mediebestånd, utan att det är 
en kombination av hur mediebeståndet är uppbyggt och expone-
rat i biblioteksrummet, hur tillgängligt biblioteksrummet är och 
hur personalens arbetssätt som blir de sammanlagda resurserna. 
Alltså bör mediekostnad/invånare kompletteras med personal-
kostnad/invånare och öppettimmar/invånare. Men räcker öppet-
timmar/invånare för att beskriva hur tillgängligt biblioteket är? 

Vi kan exemplifiera med två kommuner från Stockholms län, 
Salem och Lidingö, som båda har ett centralt beläget bibliotek 
i sin kommun. Salem får högre siffra på antal öppettimmar per 
1000 invånare för att de har en tredjedel av Lidingös invånare, 
men Lidingö har öppet sitt bibliotek 20 timmar mer per vecka 
än Salem har. I praktiken måste alltså Lidingö bibliotek vara mer 
tillgängligt än Salems. Ett alternativt mått kan vara att mäta hur 
långt invånarna har till biblioteket, avstånd till biblioteket. Det 
kan kanske vara svårt att generellt mäta men bibliotekets läge 
är säkerligen avgörande för hur tillgängligt biblioteket upplevs. 
Även om man inte kan efterleva ett maxavstånd till biblioteket 
för alla invånare kan man försöka följa ambitionen vad gäller 
de prioriterade grupperna. Är bibliotekets läge och öppettider 
anpassade för att passa till exempel barn och barnfamiljer? 

Utlån/årsverke räcker inte som nyckeltal för att mäta persona-
lens effektivitet. Kommunbiblioteken ser olika ut; vissa kommu-
ner har ett bibliotek som endast kräver två personer för att hålla 
öppet medan andra lokaler kräver tio personer som bemannar 
biblioteket samtidigt. Kan nyckeltalet årsverke/öppettimme ny-
ansera bilden? Om man sedan kombinerar detta nyckeltal med 
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öppettimmar/årsverke kanske man kan se om det finns någon 
potential för att öppna mer, ändra fördelningen mellan inre och 
yttre tjänst? 

Om biblioteket upplevs som tillgängligt eller välkomnande av 
besökarna är förstås mycket viktigt. Det rumsliga gränssnittet, 
personalens bemötande men också bibliotekets övriga utbud, 
förutom medierna, kan påverka både antalet besök och utlån. 
Antal besök/invånare ökar stadigt sedan 2005 i Stockholms län. 
Antal besök/öppettimme, utlån/besök och utlån/öppettimme 
blir intressanta att studera tillsammans med aktivitet/årsverke 
och besök/aktivitet.

Antal utlån/invånare måste rimligen hänga ihop med cirkula-
tionstalet utlån/bestånd, men det är naturligtvis fullt möjligt att 
höja cirkulationstalet genom att gallra men sedan inte analysera 
inköpspolicy, exponering, möblering, arbetssätt eller övrigt ut-
bud. Att använda cirkulationstal för att analysera utnyttjande av 
en del av beståndet kan vara ett sätt att undersöka huruvida man 
verkligen prioriterar och nått de prioriterade grupperna. Hur ser 
behoven av Daisyböcker ut i vår kommun, vilken inköpspolicy 
har vi, vilka rutiner har vi kring nedladdning, hur marknadsför vi 
nya titlar, hur ser utnyttjandet av beståndet ut och hur ser utnytt-
jandet ut per person i målgruppen? Vilken täckningsgrad har vi 
lyckats uppnå? Har vårt ökade arbete med att nå de prioriterade 
grupperna på något sätt haft inverkan på det totala måttet utlån/
invånare?

Det bör helst finnas ett samband mellan inre och yttre effektivi-
tet. Till exempel: om cirkulationstalet, utlån/bestånd, ökar så bör 
också utlån/invånare öka för att man ska kunna påstå att den 
totala effektiviteten ökat. I verkligheten är det troligen en ständig 
balansgång mellan inre och yttre effektivitet där sambanden inte 
alltid är solklara. Kanske behöver verksamheten få tid att pröva 
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ett nytt arbetssätt innan det ger resultat i ökad yttre effektivitet. 
Om inte verksamheten tillåts en tillfällig nedgång kan det leda 
till att chefen tar det säkra före det osäkra och inte ändrar något 
alls. Om inte chefen får möjlighet att redovisa den inre effekti-
viteten kan det på sikt leda till minskad verksamhetsutveckling 
och därmed en kräftgång vad gäller den yttre effektiviteten. Å 
andra sidan: om man som chef endast intresserar sig för den inre 
effektiviteten så kan det innebära att man tappar fokus och inte 
mäter hur relevant verksamheten upplevs av målgruppen. Fokus 
blir verksamhetsperspektiv och inte användarperspektiv.

Kanske kan man säga att vi har de nyckeltal och den statistik vi 
förtjänar? Det förefaller som väldigt viktigt att vi utifrån styrdo-
kumenten verkligen formulerar avsikten eller syftet med de ak-
tiviteter vi utför på biblioteken. Därefter formulerar vi mål och 
identifierar de succéfaktorer som leder till att vi når målet på 
mest effektiva sätt. Och hur ska vi mäta huruvida vi nått målet 
eller inte? Hittar vi ett sätt att mäta så hittar vi säkert nyckeltal 
som är relevanta. För detta behöver vi antagligen utveckla adap-
tiva strategier och hitta former för ett erfarenhetsbaserat förhåll-
ningssätt som leder till ett underlag som kanske kräver att vi om-
värderar succéfaktorer och förändrar strategier. Vi måste bygga 
in utveckling som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Behöver vi kanske nyansera eller kanske omdefiniera nyckel-
talen? Handboksprojektet arbetade med att ta fram delvis nya 
nyckeltal. Ett av dem var att ta reda på hur många fjärrinlån till 
bibliotekets användare som gjorts under året och dividera med 
antalet lån från egna samlingen. Resultatet anges i procent. En 
låg siffra indikerar att bibliotekets samlingar är väl anpassad ef-
ter användarnas behov. Nyckeltalet antalet fjärrlån/utlån mäter 
den inre effektiviteten

Handboksprojektet beskriver nyckeltalet såhär: Det lilla biblio-
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teket har 100 fjärrinlån och 10 000 utlån under ett år. Det stora 
biblioteket har under samma period 400 fjärrinlån och 20 000 
utlån. Resultatet blir 1 % respektive 2 % vilket visar att det lilla 
biblioteket har bättre anpassade samlingar.

Nyckeltalet kan alltså användas som en indikation på hur relevant 
beståndet är, men kan man använda det för att spegla arbetssättet? 
Fjärrlån är dyra och ambitionen måste vara att fjärrlåna så lite som 
möjligt. Från ett serviceperspektiv kan man tycka att det i många fall 
är både bättre och snabbare om man istället för att fjärrlåna hade 
köpt in boken. Ett medvetet medieplaneringsarbete visar ofta att det 
”lönar” sig att köpa in istället för att fjärrlåna eftersom kundens be-
hov möts och får boken snabbare. Att bestämma sig för att se varje 
beställning som ett inköpsförslag och köpa in i stort sett allt som 
efterfrågas och som är möjligt att köpa gör att antalet fjärrlån mins-
kar. Men de flesta bibliotek märker efter något år att nivån för an-
talet fjärrlån ändå ligger still. För ett mindre folkbibliotek kan man 
inte heller förvänta sig att det har utrymme att hålla hög och bred 
nivå inom alla ämnen utan måste fjärrlåna eftersom ”den intresse-
rade allmänheten” är intresserade av allt och finns överallt i Sverige. 

Kan man se på fjärrlån ur ett lärandeperspektiv? Biblioteken ska 
fungera som en kanal för människors informationsbehov där fjärr-
lånen ska vara en länk till informationstillgänglighet. Fjärrlånen 
skulle kunna ses som en möjlighet att aktivt och effektivt bekräf-
ta och tillfredsställa människors formulerade informationsbehov. 
Men, kanske för att det ekonomiska perspektivet alltid framhålls, så 
har man i vissa fall nästan motarbetat fjärrlån om kunden medgivit 
att boken behövs i studiesammanhang och kurslitteratur inte anses 
ingå i folkbibliotekens uppdrag. Är det kanske så att genom att vara 
generös med inköp till studerande så blir biblioteket tydligt i sin roll 
att stödja lärande? Kan det eventuellt leda till att biblioteket till och 
med stimulerar människors icke formulerade informationsbehov?
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Ska nyckeltalet visa huruvida inköpspolicyn fungerat eller kan vi 
använda nyckeltalet för att diskutera referenssamtalet och per-
sonalens förmåga att möta och stimulera människors informa-
tionsbehov? Hur bidrar biblioteket till att öka bildningsnivån i 
kommunen? Vad sägs om att ha som mål att inte bara köpa kurs-
litteratur för att öka utlån/invånare utan också sträva efter höga 
cirkulationstal i vissa delsamlingar och ökade fjärrlån i samma 
delar av mediebeståndet? 

Vid en inventering av vilka frågor som ställdes på ett antal biblio-
tek i Stockholms län vintern 2009 såg vi att ca 40 % av frågorna 
var av administrativ art trots att ganska omfattande investeringar 
gjorts för att minska den administrativa hanteringen de senaste 
tio åren. Men vid en kritisk granskning av själva metoden ser vi 
att inventeringen visar hur frågorna fördelar sig, men sen säger 
den egentligen inte mer. Vi vet t.ex. inte hur antalet frågor för-
håller sig till antalet besökare eller antalet informationspunkter 
eller antalet personal. Utifrån inventeringen kan vi dock fråga oss 
om vi är nöjda med fördelningen av frågorna. Tycker vi att det 
är bra att 40 % av frågorna är av administrativ art eller tycker 
vi att frågorna skulle fördela sig så att det var fler referensfrågor 
än administrativa frågor? Eller är det totala antalet frågor som 
är intressant? Förmodligen blir denna undersökning mer intres-
sant om vi gör om den med viss periodicitet och kompletterar 
den med fler uppgifter alltefter att våra insikter växer. Även om 
undersökningen har brister så kan vi dra några slutsatser. Kanske 
väcks hypotesen att besökarnas sätt att ställa frågor påverkas av 
vilket förhållningssätt vi har och hur vi rör oss i biblioteket och 
då blir inventeringens resultat en utmaning och en utgångspunkt 
för ett förändringsarbete.

De flesta nyckeltal kan användas som en utmaning i den interna 
verksamhetsutvecklingen. Om vi vill visa att biblioteket har en 
verksamhet som är bredare än att ”bara låna ut böcker” måste 
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vi bryta ner nyckeltal från den yttre effektiviteten som utlån/in-
vånare och belysa dem med hjälp av nyckeltal från den inre ef-
fektiviteten – om utlånen inom avdelning E har ökat med 37 % 
i år visar det att bibliotekets bestånd har varit användbart för de 
lärare i kommunen som deltar i Lärarlyftet. 

En viktig fråga när det gäller statistik är förstås vad man ska 
jämföra med. Ska man jämföra siffrorna år från år, alltså med sig 
själv, med sin grannkommun, med kommuner som ingår i samma 
kommungrupp eller med andra länder? Eller ska man jämföra sig 
med andra verksamheter? 

På flera ställen i boken citeras ur rapporten Fler besök och ut-
lån eftersom jag funnit den mycket användbar för att peka på 
samband. Men rapporten visar samband som fanns just då den 
skrevs och om dessa samband inte problematiseras så finns en 
risk att de cementeras. Och även om samband inte problema-
tiseras så bör rapporten göras om med vissa mellanrum för att 
bli riktigt intressant. Rapporten visar bland annat på ett svagt 
positivt samband mellan många tidskriftsprenumerationer och 
många besök. Har biblioteken i Sverige dragit några slutsatser av 
detta möjliga samband och sedan dess ökat sina prenumerationer 
av tidskrifter och har i så fall besöken ökats ytterligare?

Om jag via rapporten Lokala förutsättningar för kunskapssam-
hället ser att min kommuns utlån per invånare ligger på ungefär 
samma nivå som andra kommuner i samma kommungrupp, ska 
jag tycka att jag då fått ett bevis för att ribban är lagd eller ska 
jag fundera på om ribban kan höjas och fundera över hur öppet-
tiderna eller inköpen ser ut i förhållande till invånarnas behov? 
Ska bibliotekens resultat inom just vår kommungrupp förväntas 
vara annorlunda jämfört med biblioteken i de andra kommun-
grupperna? Är det lag på att Förortskommuner ska ha lägre ut-
lån per invånare än riket?
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Hur ska man använda och tänka kring statistik? Är statistik det 
i sten huggna resultatet av hur framgångsrik verksamheten är? 
Eller är statistik en provocerande uppmaning som väcker frågor 
kring verksamhetsutveckling? Jag tänkte mig till exempel att det 
måste finnas ett samband mellan integrerade folk- och skolbib-
liotek, högt antal aktiva låntagare och höga utlån per barn. Men 
jag hittar inget sådant solklart statistiskt samband. Ska jag då dra 
slutsatsen att det inte finns ett samband eller tänka att uppdragen 
måste granskas, verksamheten utvecklas, inre effektiviteten ses 
över, för att undersöka om det ändå inte finns ett samband?
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Sammanfattning

Malin Ögland och Lena Lundgren

Utvärdering av verksamhet sker med olika syften och sker i olika 
sammanhang. Vissa utvärderingar är av det slaget att det genere-
rar statistik och nyckeltal. I den här skriften har vi försökt belysa 
denna fråga från olika håll. 

Syftet med projektet var

… att hitta nya mått som ger en bred och rättvisande bild av biblioteks-
verksamheten och redovisar omfattning, kvalitet och effektivitet som 
grund för verksamhetsutveckling…

Syftet med boken var

… att försöka reda ut och förklara men också problematisera vad som 
mäts idag på våra bibliotek och varför det är så svårt att jämföra sta-
tistiken.

I båda syftena ryms en av de slutsatser vi drar efter att ha arbetat 
med projektet, nämligen att det är svårt att se en tydlig koppling 
mellan Bibliotekslagen, den dagliga biblioteksverksamheten och 
den statistik som rapporteras till Kulturrådet. De båda berättel-
serna från en vanlig dag på biblioteket som vävts samman med 
statistik visar att verksamheten är anpassad efter Bibliotekslagens 
intentioner. Det vill säga att man arbetar till ”främjande av in-
tresse för läsning och litteratur, information, upplysning och ut-
bildning samt kulturell verksamhet” genom att omvärldsbevaka, 
köpa in relevant litteratur, möta besökare och besökares olika 
önskemål, anordna sångstunder för de minsta och skriva riktade 
lästips till specifika grupper och så vidare. I berättelserna kan 
man också se att biblioteken beaktar paragraferna 8 och 9 i Bib-
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liotekslagen.34  Dessvärre kan man inte se i biblioteksstatistiken 
huruvida man lyckats med dessa uppgifter. Statistiken fokuserar 
på nyförvärv, besök, utlån och antal öppettimmar. Statistiken, 
antal besök och utlån visar viktiga resultat av verksamheten och 
säger något om hur resurserna utnyttjats, men en stor del av den 
dagliga verksamheten saknar utvärdering eftersom vi inte mäter 
om vi lyckas med avsikten med aktiviteten. Vi vet mycket lite om 
vilken effekt i förhållande till målen som den dagliga verksamhe-
ten har. Vi saknar också forskning om detta.

Att räkna bestånd och utlån är något vi gjort under en lång tid 
bland annat för att jämföra statistiken internationellt. Den natio-
nella statistiken har en hel del brister till exempel vad gäller bib-
liotekens virtuella verksamhet. KB:s expertgrupp för biblioteks-
statistik arbetar bland annat med detta. Ett område som också 
måste utvecklas är barnstatistiken, särskilt vad gäller mått som 
visar prioriteringar. 

På 1980-talet, när den offentliga sektorns effektivitet ifrågasat-
tes och kommunledningarna började efterfråga nyckeltal i högre 
grad än tidigare, så nöjde man sig, både på lokal och på nationell 
nivå, med de nyckeltal som redan ingick i biblioteksstatistiken 
och utvecklade inga nya nyckeltal. När Bibliotekslagen instifta-
des så genererades heller inga andra sätt att redovisa verksamhe-
ten på. Verksamhetens inriktning och avsikt formulerades men 
om de utförda aktiviteternas avsikt verkligen har uppnåtts och 
svarar mot målen behöver inte redovisas. Enligt vår mening mås-
te biblioteksledningar och kommunpolitiker inta en mera själv-

34  8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funk-
tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda 
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier an-
passade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
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ständig hållning till biblioteksstatistiken. Man måste naturligtvis 
leverera de uppgifter som den nationella statistiken kräver, men 
bör också ta fram egna mått för att mäta både den yttre och 
den inre effektiviteten. Ingenting hindrar att verksamhetschefer 
själva utvärderar verksamheten eller att lokala politiker efterfrå-
gar resultat i förhållande till målen. Och naturligtvis sker också 
beskrivning av måluppfyllelse på olika nivåer i kommunerna. 
Läns- och regionbiblioteken kan bistå biblioteken i detta arbete 
och också svara för den nödvändiga samordningen och fortbild-
ningen så att det sker en kunskapsuppbyggnad. 

Tonvikten i denna bok kom inte att ligga på förslag på nya mått 
utan på en resonerande bakgrund till mätning och utvärdering, 
eftersom det i projektets början blev så uppenbart att det saknas 
en sådan och att den behövs för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
I texten finns ändå en rad mått och nyckeltal, i listorna från de 
olika statistikprojekten och i kapitlen Mål och Mått och Tan-
kar om nyckeltal. I texten finns ytterligare några föreslagna mått, 
som avstånd till biblioteket för invånarna i olika kommundelar, 
bibliotekets andel av kommunens totala kostnader, antal refe-
rensfrågor fördelade på målgrupper, utlån per bestånd (utnytt-
jandegrad) och andra mått som visar mediebeståndets aktualitet 
och användning (se Höglund & Klingberg) samt täckningsgrad 
(särskilt användbart när det gäller barnverksamheten). Vi menar 
att biblioteken redan genom att använda ett lämpligt urval av 
alla dessa mått och göra relevanta nyckeltal kan komma gan-
ska långt i arbetet med att beskriva och utvärdera verksamheten 
bättre. 

Landets kommuner ser mycket olika ut och ger naturligtvis olika 
förutsättningar för biblioteksverksamheten. Ett sätt att leta efter 
rättvisande jämförelser mellan biblioteken är att följa den kom-
mungruppsindelning som SKL har. Men även inom dessa grup-
per finns stor variation mellan kommunerna som påverkar förut-
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sättningarna. Vilka förutsättningar har betydelse för resultatet? 
Vi vet väldigt lite om betydelsen av avståndet till biblioteken, 
öppettiderna, integrering med andra verksamheter eller kommu-
nens demografi för att nämna några exempel. 

De bibliotek i Västra Götaland, som inom projektet Mål och 
Mått prövade en del av de nyckeltal som Niels Ole Pors föreslår, 
menar att nyckeltalen fungerade för att beskriva den inre effek-
tiviteten. De hade dock svårt att hitta någon koppling till den 
yttre effektiviteten. Betyder det att de prövade nyckeltalen inte 
var relevanta eller att det behövs utvecklas nya nyckeltal för att 
beskriva den yttre effektiviteten också? Vi menar det senare. Av-
sikten måste utvärderas och det är ett viktigt arbete, som återstår, 
att formulera lämpliga mått. Främjades verkligen ett läsintresse 
hos barnen av sagostunderna som biblioteket arrangerade? Hur 
mäter man det? Kanske genom att ställa några väl valda frågor 
till pedagoger och föräldrar och mäta antalet utlån efter sago-
stunden. Det måtten kan utgöra ett enkelt index, där man kan 
se utvecklingen i relation till exempelvis de resurser som satsas. 

Men det är svårt att dra några slutsatser om Pors modell fungerar 
genom att pröva enstaka nyckeltal. Pors modell bygger på mo-
dellen Balanserade styrkort. Poängen med Balanserade styrkort 
är att man mäter och väger ihop nyckeltalen från alla perspektiv 
som finns i modellen för att på så sätt få fram balansen i verksam-
heten. Det spelar inte så stor roll om processperspektivet präglas 
av hög måluppfyllelse om inte kundperspektivet också gör det. 
Enstaka mått säger mycket litet om verksamheten totalt.

En konsekvens av att efterfråga mätbara resultat från endast vissa 
delar av verksamheten, kan bli att balansen mellan olika typer av 
effektivitet förloras. Om man väljer att redovisa det som är lätt 
att mäta, som utlån, besök och öppettimmar, utan att fundera 
över om det mätta har relevans för målet kan det för ett bibliotek 
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bli kontraproduktivt att lägga energi på läsecirklar för Daisylånta-
gare även om det, utifrån Bibliotekslagens formulering är helt rätt. 
Att använda resurserna på ett effektivt sätt handlar verkligen om att 
formulera effektiviteten i relation till målen.

I Marks kommun ville man hitta kvalitetskriterier för sitt läsfräm-
jande arbete. Parallellt med arbetet att ta fram en ny målsättning dis-
kuterade man hur man skulle mäta verksamheten för att kunna visa 
politikerna att målsättningen lyckats. Marks bibliotek kom fram till 
sju variabler som ingår i deras biblioteksindex. Att arbeta med index 
är ett annat sätt att kombinera nyckeltal för att utvärdera en verk-
samhet eller en viss del av den.

Att använda taxonomier kan vara ytterligare en möjlighet att identi-
fiera och konkretisera olika nivåer av kvalitativ verksamhet. I kom-
munerna finns ofta väldigt övergripande mål som kan vara svåra 
att bryta ner till konkret verksamhet och mäta. Det kan också vara 
svårt att börja mäta en verksamhet som pågått en tid. Hur mäter 
man till exempel om man lyckats uppfylla paragraf 7a i Biblioteks-
lagen?

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksvä-
sendet skall samverka.
Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. 
Lag (2004:1261).

Visst kan man nöja sig med att svara ja/nej på frågan om kommunen 
har en biblioteksplan eller inte. Men det svaret säger inget om hur 
samverkan fungerar. Om man formulerar en biblioteksplan kanske 
man behöver hjälp med att definiera vad samverkan eller samarbete 
mellan kommunala verksamheter kan innebära. Inom projektet har 
vi därför utvecklat ett antal taxonomier som är avsedda att använ-
das som diskussionsunderlag då man vill påbörja eller utvärdera ett 
samarbete. Fler taxoniomier finns på förslag att utveckla.
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Utvärdering måste komma in som ett regelbundet inslag i verk-
samheten och fungera som en integrerad del av verksamhetspla-
neringen. Så fort man börjar granska en del av verksamheten så 
väcks omedelbart nya frågor. I den här boken finns underlag för 
det bibliotek som vill kombinera befintliga mått och utveckla och 
pröva nya. Det arbete som kommunerna inom Mål och Mått-
projektet i Västra Götaland gjort är också en utmärkt grund för 
att gå vidare och testa och diskutera måtten. Om det är sant att 
verksamhet måste kunna mätas för att kunna styras måste vi 
omedelbart utveckla vårt mätande för att öka kunskaperna om 
vår verksamhet så att vi styr i riktning mot målen. 

Förhoppningen är att denna bok ska ge inspiration till diskus-
sioner och seminarier kring de mått som används och hur de 
kan kombineras och utvecklas. Vi hoppas också att fler kom-
muner vill ta vid Mål och Måtts arbete och testa olika modeller 
i sin helhet. Vi hoppas också att nationella aktörer som Sveriges 
Länsbibliotekarier, Sveriges Kommuner och Landsting, Kungliga 
biblioteket och Kulturrådet bidrar till att goda förslag får fäste, 
spridning och utmanas att utvecklas vidare.
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Bilagor

1. Bibliotekslagen 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblio-
teksväsendet.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, infor-
mation, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet 
i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbib-
liotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna lit-
teratur för viss tid.
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för 
fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hin-
drar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad 
tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med komplette-
rande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. 
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en 
eller flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämp-
ligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intres-
se för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av 
material för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla hög-
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skolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till 
utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservi-
ce inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen 
i övrigt ge biblioteksservice.

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksam-
heten.
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid 
högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentra-
lerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda 
bestämmelser ankommer på staten.

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna bib-
lioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall 
anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksam-
het åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och 
i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informations-
teknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forsknings-
bibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgifts-
fritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens 
förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken 
och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god bib-
lioteksservice.
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En vanlig arbetsdag på biblioteket

Ulrika Danielsson
Håbo bibliotek

28 september 2009

Läser mejl/”omvärldsbevakar”
Jag börjar nästan alltid dagen med att läsa mina mejl. Ofta leder 
denna till synes okomplicerade aktivitet till omvärldsbevakande 
utsvävningar: läser om en bok som varit på Adlibrisbevakning, 
ett evenemangstips leder till Facebook osv. Ibland kommer ny-
hetsbrev, reklam av olika slag och intern information som bara 
kräver översiktlig genomgång. Mejlen kan också bestå av fjärr-
låneförfrågningar, omlån av fjärrlån och inköpsförslag som jag 
skriver ut och besvarar (eller väntar med till senare). Jag ser ock-
så över nya inlägg i bibliotekets interna e-postkonferens.

Eftersom jag har pass/yttre tjänst kl. 10-15, går jag snabbt ige-
nom bibliotekets allmänna e-postlåda. Jag markerar som oläst 
det som kan vänta till passet. 

Därefter måste jag få veta vad som surrar runt i den virtuella 
biblioteksvärlden just nu. Jag går in på min Netvibessida och 
ser över rubrikerna. Om jag ser något av särskilt intresse läser 
jag förstås mer om det, vilket i sin tur ofta leder vidare till nya 
webbplatser. Detta ”nätzappande” kan göras mer eller mindre 
målmedvetet. Oftast blir det ganska ostrukturerat, men inte desto 
mindre intressant. Jag bevakar inte min Netvibessida varje dag, 
men i bästa fall kanske ett par gånger i veckan. Vissa stressiga 
veckor bevakar jag den inte alls.
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Arbete med bibliotekets informationsmaterial
Nästan varje dag blir det ett arbetspass i layoutprogrammet In-
Design. Bibliotekets programverksamhet är ganska omfattande 
under denna höst, med föredrag, barnaktiviteter, litterära caféer, 
bokcirklar och annat. Detta informerar vi om på olika sätt. Jag 
gör ett par affischer och pdf:er till arrangemang som ska vara i 
biblioteket om ett par veckor och ändrar i en annan affisch om sa-
gostundslördag. I samband med det kollar jag att information om 
arrangemangen står på bibliotekets webbplats, under ”Aktuellt”.

Arbete med inköp/fjärrlån
Om jag hinner arbetar jag med de inköpsförslag och fjärrlån som 
tagits emot under föregående kvällspass eller som kommit i mejlen. 

Yttre tjänst, pass kl. 10-15 (inkl. lunch 30 min.)
Jag arbetar mestadels i informationsdisken. Efter automatisering-
en av utlån och återlämning som genomfördes i våras, så har cir-
kulationsarbetet för personalen minskat betydligt. En del material 
måste dock fortfarande lånas/återlämnas ”över disk”. Även skuld-
reglering och utlämning av reserverade böcker kräver personalens 
medverkan. 

Eventuella inköpsförslag och fjärrlån som kommit in tidigare åt-
gärdar jag så snart som möjligt under passet, om jag inte hun-
nit med dem på morgonen. Jag bevakar bibliotekets mejl några 
gånger under dagen. Krav från fjärrlånebibliotek ska kollas upp, 
liksom felmeddelanden gällande e-post, reklam, nyhetsbrev m.m. 
Inköpsförslag ser jag över direkt eller skickar vidare till ansvarig 
kollega och jag läser och besvarar en och annan fråga som skick-
ats via frågeformuläret från bibliotekets webbplats. Det kan gälla 
allt från ”Har ni en bok av…” till ”Hur länge har ni öppet på 
lördag?”. Många svarar också på bibliotekets kravutskick och vill 
låna om sina böcker, även fjärrlånade. 
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Jag bevakar Libris fjärrlån och ser om det kommit några negativa 
svar eller beställningar där det krävs att jag aktivt ställer oss på 
kö på en utlånad bok.

Finns det tid sätter jag upp facklitteratur och passar då på att 
se över avdelningarna lite översiktligt. Jag plockar bort en del 
uppenbara gallringskandidater från hyllorna, kollar om vi har 
senaste upplagorna och fixar med skyltningen. 

Efter lunch påbörjar jag genomgången av ett BTJ-häfte. Det är 
svårt att veta ifall jag beställt en del titlar redan, eftersom många 
av dem fortfarande kommer sent med på listorna. Jag lägger be-
tydligt mer tid på inköp nu än för flera år sedan, då inköpsför-
slagen var färre. Även den kontinuerliga inköpsbevakningen blir 
mer komplex idag. Det är fler arenor att hålla koll på: Adlibris’ 
olika ”klubbar”, mängder av bokbloggar och andra sajter, bok-
tipsprogram på tv, tidningar och tidskrifter osv. 

Även litteraturgenomgångar kring olika aktuella ämnen, t.ex. in-
för något arrangemang som ska vara i biblioteket, förekommer 
ibland. Vilka böcker kan vara lämpliga att tipsa om vid bibliote-
kets föräldrafika som ska vara på lördag? Söker mig ut på blog-
gar, Adlibris, googlar på andra biblioteks lästips till föräldrar. 
Har samlat på mig en del böcker som jag läst och ska skriva om 
i en liten lästipsfolder, men ser om det finns fler bra titlar som 
jag kan skylta med eller som kan ingå vid nästa tillfälle (om en 
månad).

Allt jag nämner här ovan är saker jag gör parallellt med att svara 
på frågor och handleda besökare. Ibland finns det naturligtvis 
ingen möjlighet att göra något alls och andra dagar eller perioder 
under informationspassen kan jag göra ganska mycket ”vid sidan 
om”. Biblioteket är ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek så 
under dagtid har vi många frågor från gymnasieelever. Gymna-
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siebibliotekarien har det övergripande ansvaret men naturligtvis 
får vi alla mycket frågor från gymnasieelever som är kopplade till 
deras uppgifter i skolan.

Under dagens informationspass har jag två lästipsfrågor. Båda 
tog lång tid, en av dem arbetade jag säkert en halvtimme med. 
Låntagaren kom dessutom tillbaka lite senare, eftersom hon hade 
börjat lyssna på en av cd-böckerna hon fått med sig, men inte 
tyckt om uppläsaren. Lämnade exempel på bra uppläsare, vilka 
böcker hade de läst in? Kollade i Book-IT-hjälpen hur man söker 
på uppläsare och fick fram några förslag. Den andra lästipsfrå-
gan var från en förälder med en 14-åring som också var med och 
där efterfrågades dels en ganska lättläst bok på engelska, dels nå-
got inläst på cd på svenska – gärna något deckaraktigt eller något 
humoristiskt. Säkerligen beroende på våra automater, så kunde 
jag ägna så pass mycket tid åt var och en av dessa besökare.

Arbete med bibliotekets informationsmaterial
Fortsätter det tidigare påbörjade arbetet med en liten lästips-
folder som riktar sig till småbarnsföräldrar. Temat denna gång: 
”Barnuppfostran och relationen till ditt barn”. Försöker skriva 
lite mer omfattande om varje bok, så att man verkligen ska se om 
den kan vara något för just mig.
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En vanlig arbetsdag på biblioteket

Maria Bylund
Enheten för LÄRA
Stockholms Stadsbibliotek

21 september 2009 

En vanlig dag på bibblan börjar redan på bussen på väg till job-
bet. Jag läser en ny ungdomsbok som heter Hatar att älska av Jo-
sefin Schygge. Ännu en problemorienterad ungdomsroman som 
handlar om Kim som tycker det är extremt jobbigt att vara tonår-
ing, om hennes frånvarande pappa som övergav henne som liten, 
om hennes bästa kompis Marit som bara tänker på hur hon ska 
bli av med oskulden och så om Kims mamma som är nyförälskad 
och dessutom nyfrälst. Relationen mellan mor och tonårsdotter 
känner jag igen, den är riktigt bra skildrad.

Väl framme på Stadsbiblioteket vid Sveavägen tar jag en titt på 
dagens schema. Vi har ett schemaprogram som heter Time Care 
och det uppdateras varje morgon av våra enhetsassistenter. Vi vet 
ungefär när vi ska ha våra pass, men inte var. Jag har pass ute i 
biblioteket i fyratimmarsmoduler, antingen 9-13, 13-17 eller 17-
21. Jag börjar på barnavdelningen och vi öppnar kl 9.00. Det 
brukar vara ganska lugnt första timmen, så man hinner hämta 
vagnar från vår återlämningsrobot Marvin, sätta upp lite böcker 
och åtgärda plocklappar. Vi är alltid två som tjänstgör i barn-
disken (utom sista timmen på kvällen). Vi hjälps åt med allt det 
praktiska. Det ringer några som vill låna om böcker och anmäla 
sig till våra sångstunder för de allra minsta barnen (0-8 måna-
der). Det är en sångstund i Sagorummet idag kl 10, som min kol-
lega Helena har hand om. Det brukar vara 5-10 föräldrar med 
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sina bebisar som är med. Rimmen och ramsorna hörs ut i bilder-
boksrummet. Det funkar fast alla barnen är så pyttesmå! Och det 
är väldigt uppskattat av föräldrarna.

En grupp med dagisbarn kommer in och det visar sig att det pågår 
ett projekt på deras förskola, som de kallar Min favoritplats. Alla 
barnen har fått berätta om något favoritställe och sen besöker 
hela gruppen den platsen. Och biblioteket är ett av dessa ställen! 
Bibliotekspersonalen blir nästan tårögd av lycka… En morfar, 
eller möjligen farfar, frågar efter bra högläsningsböcker för sitt 
fyraåriga barnbarn. Jag har en favorit för de minsta barnen som 
jag alltid prackar på folk, och det är Anna Toss bok Jag, mamma 
och Socka Musen. Den passar bra för förskolebarn för det är så 
korta kapitel och de bygger på olika äventyr som mamman och 
lillasystern Socka Musen har varit med om. Den är riktigt rolig 
och har fina teckningar av Jens Ahlbom. 

Och så får man förstås den vanligaste frågan av alla med jämna 
mellanrum: ”Kan du öppna toaletten?” Och visst kan man det. 

En ovanlig fråga får jag denna dag och det är en konsult som 
undrar om vi kan göra en sökning i katalogen åt hans företag 
och ta fram en lista på böcker till förskolan. Det ska vara dels 
bilderböcker inom olika ämnen, som demokrati, kommunika-
tion, ansvar, trygghet och dels böcker inom samma områden till 
förskolepedagogerna. Efter samråd med våra chefer bestämmer 
vi oss för att ta betalt för detta. Sen blir det jag och Åsa som får 
ta itu med detta. Jag ska ta hand om böckerna för pedagogerna 
och Åsa tar bilderböckerna.

Klockan 11 har jag jour. Men det menas att man ska vara tillgäng-
lig för att kunna rycka in på ett pass om det behövs pga. sjukdom 
eller liknande. Finns det ingen disk som behöver bemannas, kan 
man göra lite av varje ute i biblioteket. Sätta upp böcker, lösa av 
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för kafferast m.m. Jag gör en insats på Ljudbiblioteket och sva-
rar på några mejl med beställningar av DAISY-böcker. En del av 
önskemålen hämtar jag direkt på hyllan, men en del titlar som vi 
inte har laddar jag ner från TPB:s filarkiv. Vi gör ganska mycket 
sånt och har en stor CD-brännare, som kan skriva snygga etiket-
ter också. Det är ju numera bara några klick och ett lösenord, så 
är nedladdningen klar. Det har verkligen gjort talböckerna mer 
tillgängliga för våra låntagare, som får böckerna mycket snab-
bare. Och inom en ganska snar framtid ska ju talbokslåntagarna 
kunna ladda ner själva. Då blir det ännu bättre! Ljudbiblioteket 
kommer att få en helt annan roll då, tror jag, med mer vägledning 
och teknikhjälp i stället för ren bokutlåning.

Mitt sista pass för dagen ute i biblioteket är en timme i Frågeby-
rån, som är vår reception på bottenplanet. Dit kommer låntagare 
för att skaffa bibliotekskort, betala avgifter, hämta reserverade 
böcker och för att fråga om lite av varje. Där har vi också ma-
nuell återlämning om inte Marvin fungerar. Timmen mellan tolv 
och ett blir otroligt hektisk och vi två som är i disken tillsammans 
har fullt upp. Vi skriver ut nya bibliotekskort på löpande band 
till studenter som nyss flyttat hit från landsorten, till gamla tan-
ter som gick här och lånade som barn, till flyktingar från andra 
länder som vill låna svenskkurser, vi gör omlån på telefon (om vi 
hinner svara), vi lämnar ut reserverade böcker, vi letar efter re-
serverade böcker som inte står där de ska (vi har 6 hyllsektioner 
med reserverade böcker), vi tar betalt för allt möjligt och mitt 
uppe i allt så kommer en kille och vill ha en alldeles särskild sorts 
hjälp. Han har nyss lämnat tillbaka ett lexikon i vår återläm-
ningsautomat, och i det har han glömt 700 kronor! Jag tror att vi 
är 5-6 i personalen som engagerar oss i detta. Tömmer Marvins 
vagnar på jakt efter Norstedts engelsk-svenska lexikon, letar i 
hyllorna uppe i sal 4, och kollar alla vagnar på vägen. Men icke, 
vår låntagare har inte någon tur, för vi kan inte hitta pengarna. 
Det är lite språkförbistring mellan oss, så jag blir lite osäker på 
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om han verkligen är så säker på vilken bok vi ska leta efter. Vi 
tar hans telefonnummer i fall pengarna skulle dyka upp senare. 

Efter passet i Frågebyrån är jag helt slut. Jag brukar inte vara så 
stresskänslig, men idag var det mycket att göra. Jag tar en lunch-
paus och går till Café International i Annexet och dricker en latte 
och tar en sallad. 

Efter lunchen blir det tid att kolla mejlen, läsa post och förbereda 
en visning som jag ska på eftermiddagen. Det är en liten grupp 
med sjuor från Engelska skolan som vill se biblioteket och låna 
böcker. Vi går en runda upp på vuxenavdelningen först, så att 
de får se Rotundan och facksalarna. De flesta barn tycker det är 
häftigt med det runda rummet som har så högt i tak. På barn- och 
ungdomsavdelningen pratar vi om bibliotekskortet, hur man lå-
nar i automaten, hur länge man får ha böckerna, var olika böck-
er står, och så visar jag Lättläst-hyllan, vår särskilda Att vara 
ung-hylla och talböckerna. De avslutar studiebesöket med att gå 
runt och låna lite själva. Jag hjälper till och fixar bibliotekskort 
till dem som inte har. Som tur är så har de inte all undervisning 
på engelska, trots att de går i Engelska skolan. Biblioteksbesöket 
ingår i svenskan – tack och lov slipper jag ha visningen på eng-
elska. Puh!

Nu är klockan tre och jag slutar för dagen. Det är något alldeles 
särskilt med att jobba på bibliotek. Det är kul, otroligt omväx-
lande och ingen dag är den andra lik.
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Om litteraturen
I arbetet med att tränga djupare in i termer och dess betydelser 
har jag förstås läst en del litteratur. Min läsning speglar mitt lä-
rande och när jag nu försöker mig på en kort sammanfattning 
av den litteratur jag använt vill jag naturligtvis genast påpeka att 
jag inte gör anspråk på en litteraturöversikt i ämnet. Snarare har 
det varit så att fördjupning av en term har inneburit uppdykande 
av en ny term som sedan krävt ny fördjupning… till slut har min 
uppdragsgivare helt enkelt sagt till mig att sluta läsa och börja 
skriva!

Orr skrev redan 1973 en ofta citerad artikel35  där han pekar på 
tvetydigheten i att utvärdera bibliotekets ”goodness”:
How good is it? – a measure of quality
What good does it do? – a measure of value 

På osäker grund: en kritisk granskning av svensk folkbibliotekssta-
tistik (2005) av Christina Ekbom är en rapport utgiven av Sveriges 
kommuner och landsting som beskriver skillnader i statistik, dvs. 
insamlare av statistik får olika uppgifter från, till synes, samma rap-
portörer.

Annette Johansson skriver i rapporten Dikt eller verklighet (2009) 
att statistik och utvärdering är begrepp som ligger nära varandra. 
Statistik visar ”vad” och utvärdering ”hur”. Statistik är mätetal som 
beskriver ett biblioteks verksamhet utifrån parametrar som tjänster, 
medier, aktiviteter, kostnader och så vidare. Prestationsindikatorer 
är verktyg för att utvärdera innehåll och effekter av bibliotekens 
verksamhet.36 Denna är en av flera rapporter från Svensk Biblioteks-
förening som jag använt mig av. Jag har också läst Fler besök och 
utlån och flera av de kommunala och regionala rapporterna med 

35 Orr (1973)
36  Dikt eller verklighet? (2009)
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underrubriken Lokala förutsättningar för kunskapssamhället. 

Handboksprojektet var ett projekt som drevs av Specialgruppen 
för kvalitetsarbete och statistik inom Svensk Biblioteksförening 
2002-2004. Projektet mynnade ut i en rapport kallad Handbok i 
utvärderingsarbete: prestationsindikatorer för biblioteksverksam-
het (2005). I rapporten förklaras begreppet prestationsindikatorer 
med ”mått som består av statistiska data som relateras till andra 
statistiska data.” Istället för att, till exempel, ange hur många 
böcker ett bibliotek lånar ut under ett år anger man hur många 
utlån per person i målgruppen man har under ett år.37  Handboks-
projektet föreslog ett antal prestationsindikatorer, beskrev metod 
för hur de skulle tas fram och gav dessutom förslag på en årsplan 
så att arbetet skulle kunna vara möjligt att genomföra för biblio-
teken. Handbokens förutsättningar var att det skulle vara lätt att 
administrera, bygga på standarder och passa alla bibliotekstyper.

Niels Ole Pors två böcker Strategier, vaerdi og kvalitet: teori og 
metoder och Strategier, vaerdi og kvalitet: vaerktöjer og indika-
torer (2007) presenterar en teori som bygger på modellen Balan-
serade Styrkort. Pors menar att en indikators viktigaste roll är att 
den mäter det den ska mäta och trycker på att biblioteken ska hitta 
och mäta succéindikatorer.

Angela Zetterlunds Utvärdering och folkbibliotek (1997) beskri-
ver tydligt utvärderingarnas olika sammanhang, vilka motiv som 
ligger bakom utvärderingar och vilka strategier som används vid 
utvärdering.

Evert Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning (1998) är 
en lärobok för utvärderingskurser där diskussionen om resultat-
styrning varit speciellt intressant för mig.

37  Handbok i utvärderingsarbete, 2005
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Viveca Nyström och Linnea Sjögren ger i sin bok Nyttovärdering 
av bibliotek (2008) flera förslag på metoder som man kan an-
vända för att mäta nyttan av sitt bibliotek.

Lena Lindgren Utvärderingsmonstret: kvalitets- och resultatmät-
ning i den offentliga sektorn (2008) problematiserar utvärde-
ringen av offentlig verksamhet och kanske framförallt den del 
av offentlig verksamhet som inte i första hand handlar om att 
producera tjänster eller lösa problem.

Mått på välfärdens tjänster: en antologi om produktivitet och 
effektivitet i kommunala verksamheter (2006) utgiven av Expert-
gruppen för Studier i Samhällsekonomi ledde mig bland annat 
in på olika sätt att se på effektivitet. Förutom Björn Broström 
och Gustaf Kastbergs kapitel ”Förutsättningar för effektiviteten 
i kommuner och landsting – en kombination av flera perspektiv” 
så är jag mycket förtjust i Bo Malmbergs kapitel ”Offentlig sek-
tor som tillväxtmotor – ett humankapitalperspektiv”.

På Ekonomistyrningsverkets hemsida har jag hittat en mängd an-
vändbara rapporter.

American Library Association har givit ut en mängd böcker om 
att mäta och utvärdera bibliotekstjänster. Output Measures for 
public libraries kom 1987 och den har jag tittat på. Däremot har 
jag inte hunnit läsa Public libraries and Internet service roles: 
measuring and maximizing Internet services som kom ut 2009.

I Robert Ragneklints avhandling Man kan bli bättre om man vet 
vad bättre är! (2002) har jag haft stor nytta av Del 1 – Teoretiska 
perspektiv på effektivitetsbegreppet.
Mycket välgörande och rolig har läsningen av Metaforernas ty-
ranni (2006) som Östen Ohlsson och Björn Rombach skrivit.
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Dessutom har ett flertal magisteruppsatser från de olika utbild-
ningarna i Biblioteks- och Informationsvetenskap varit använd-
bara.

I slutet av arbetet började jag läsa den danska forskaren Nanna 
Kann-Christensens avhandling Forestillinger om forandringer – 
organisatoriske forandringer i to danske folkebiblioteker (2009) 
och den förtjänar ett mycket djupare studium än jag hunnit med.
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Exempel på nyckeltal

Kulturrådets statistik
Antal bibliotek/1000 invånare
Total driftskostnad (kr) per invånare
Kostnad/lån (bok + AV)
Årsverken/1000 invånare
Årsverken barn och ungdom./1000 barn (0-14 år)
Totalt mediebestånd/invånare
Antal böcker/invånare
AV-bestånd/invånare
Nyförvärv, böcker/invånare
Antal barnböcker. per barn 0-14 år
Total utlåning/invånare
Boklån/invånare
AV-utlån/invånare
Antal barnbokslån/barn 0-14 år
Antal besök/invånare
Aktiva låntagare/invånare

Svensk biblioteksförenings bearbetning av det statistiska materi-
alet i rapporterna Kulturen i Siffror samt motsvarande rapporter 
utgivna av Statens kulturråd och publicerat av Svensk Biblioteks-
förening under rubriken: Lokala förutsättningar för kunskaps-
samhället. Det som framförallt skiljer den här rapporten från 
andra är att den egna kommunens siffror och nyckeltal jämförs 
med ett genomsnitt av kommuner inom samma kommungrupp.

Antal besök/invånare
Total utlåning/invånare
Antal barnbokslån/barn
Antal barnböcker/barn 0-14 år
Antal böcker/invånare
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Nyförvärv, böcker/invånare
AV-bestånd/invånare
Tidskriftsprenumerationer/1000 invånare
Biblioteksanställda/1000 invånare
Total driftskostnad (kr)/invånare
Andel skolor med bemannat skolbibliotek år 2008

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2004-2008
Mediekostnad för barn/1000 invånare
Nyförvärv totalt/1000 invånare
Antal medieenheter för barn och ungdom/invånare under 17 år
Utrangeringar totalt/mediebestånd totalt
Kostnad/öppettimme
Kostnad/utlån
Besök/årsverke
Utlån/bestånd
Utlån/besök
Utlån/årsverke
Utlån/öppettimme
Fjärrlån/1000 invånare
Årsverken/1000 invånare
Bibliotekarieårsverken/1000 invånare
Årsverken assistenter, kanslister m.fl/1000 invånare
Öppettimmar/1000 invånare
Öppettimmar/årsverke
Fasta öppettimmar utöver normalt öppethållande/1000 invånare
Boken kommer-lån/1000 invånare
Boken kommer-låntagare/1000 invånare
Talbokslån/1000 invånare
Talboksbestånd/Ljudkassetter/ 1 000 invånare 2004-2008
Talboksbestånd/Optisk skiva DAISY/1 000 invånare 2004-2008
Gruppbesök för vuxna/ 1 000 invånare 2004-2008
Gruppbesök för vuxna/årsverke 2004-2008
Gruppbesök för barn & ungdom under 17 år/årsverke 2004-2008
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Gruppbesök för barn & ungdom under 17 år/ 1 000 invånare 
2004-2008
Antal datorer för allmänheten/1 000 invånare 2004-2008
Antal självbetjäningsautomater IN för allmänheten 2004-2008
Antal självbetjäningsautomater UT för allmänheten 2004-2008
Antal självbetjäningsautomater UT-IN för allmänheten 2004-2008

Handbok i utvärderingsarbetes nyckeltal
Användartillfredsställelse
Öppettider i förhållande till behoven
Andel av målgruppen som nås av bibliotekets tjänster
Andel av målgruppen som använder de elektroniska tjänsterna 
utanför biblioteket
Antal söksessioner på varje elektronisk tjänst per person i mål-
gruppen
Antal biblioteksbesök per person i målgruppen
Antal referensfrågor per person i målgruppen
Antal deltagare i bibliotekets arrangemang per person i målgrup-
pen
Mediantid för förvärv – från beställning till hylla
Proportionen mellan antal fjärrinlån och totala antalet utlån från 
egna samlingar
Samlingarnas omsättning
Andel feluppställda böcker i bibliotekets samlingar

Niels Ole Pors
Cirkulationstal i delsamlingar 
Inlån fördelat på ämne
Nyttjande av digitala resurser
Budgetfördelning på ämne 
Andel medarbetare som har deltagit i utvecklingsprojekt
Andel medarbetare som har deltagit i extern kompetensutveckling
Andel av budget som använts till kompetensutveckling
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Personalfrånvaro
Ledarutvärdering
Andel media som återfinns på rätt plats
Genomsnittlig leveranstid från inköp till utlån (beställning till 
utlån)
Antal icke hämtade beställningar (reservationer)
Del av målgrupp som använder biblioteket
Öppettider och samband mellan önskemål om öppettider och 
faktisk öppettid
NKI
Brukarpreferenser
Budget som en del av kommunens samlade kulturbudget
Indikatorer som rör kostnadseffektivitet (pris per utlån, besök, 
öppettimme etc.)
Värde och legitimitet
Utnyttjande av läsplatser 
Antal studieplatstimmar 
Undervisning i informationskompetens
Antal deltagare i arrangemang som andel av målgruppen 
Omkostnader för arrangemang
Antal referenstransaktioner fördelade efter typ
Intäkter per anställd

Höglund och Klingberg
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg använder i boken 
Strategisk medieplanering för folkbibliotek begreppet utnyttjan-
degrad eller cirkulationstal. Detta nyckeltal har fått stor genom-
slagskraft på folkbiblioteken.

Mål och Mått-projektet
Marks bibliotek har skapat ett biblioteksindex som består av 7 
variabler:

1.	 Lån per invånare
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2.	 Lån per invånare 7-20 år
3.	 Antal läsfrämjande aktiviteter: bokprat – bokpåsar – sagostunder – 

högläsning – studiegrupper
4.	 Inköp av barn- och ungdomsmedier i relation till övriga medier
5.	 Utlån av barn- och ungdomsmedier i relation till övriga lån
6.	 Boken kommer – antal besök
7.	 Besökare på biblioteken 

Index 100 utgår från 2006 års resultat. Förutom biblioteksindex 
finns ytterligare två nyckeltal för biblioteksverksamheten, nämli-
gen öppettider i timmar och nöjda besökare utgående från SCB:s 
Medborgarundersökning.

Mått ur Output measures for public library service to children 
(ALA 1992):

Användning av biblioteket
1.	 Biblioteksbesök per barn
2.	 Genomsnittligt antal barn som befinner sig i biblioteket vid en viss 

tidpunkt
3.	 Andel av tiden som vissa möbler, exempelvis läsplatser, eller viss ut-

rustning används av barn 

Användning av material
4.	 Utlåning av barnmedier per barn
5.	 Användning av barnmedier i biblioteket per barn
6.	 Cirkulationstal för barnmedierna

Barnmediernas tillgänglighet
7.	 Andel framgångsrika sökningar efter medier per besökande barn 

Informationstjänst
8.	 Andel framgångsrikt besvarade frågor per besökande barn eller vux-

en som frågar för barns räkning 
9.	 Andel framgångsrikt besvarade frågor för skolarbetet av det totala 

antalet frågor
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10.	 Andel framgångsrika sökningar efter bilderböcker av det totala an-
talet frågor

11.	 Andel frågor från besökande barn eller vuxen som frågar för barns 
räkning som besvarats framgångsrikt samma dag 

12.	 Andel frågor från barn per barn i upptagningsområdet 

Programverksamhet 
13.	 Andel barn som deltar i bibliotekets program per barn i upptag-

ningsområdet

Uppsökande arbete
14.	 Andel klasser som besöker biblioteket av det totala antalet klasser 
15.	 Antal kontakter med förskolor i förhållande till det totala antalet 

förskolor
16.	 Antal kontakter med andra    

I fri översättning av Lena Lundgren










