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Pålitlighet

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet 
och kvalitet. Bibliotekslagen §6 

Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska 
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet. Bibliotekslagen §11

Regionbibliotek Stockholm fick 2013 i uppdrag att testa en modell 
för kvalitet i bibliotekets tjänster, framtagen av Elisabet Ahlqvist på 
Kungliga biblioteket. Vi valde att testa kvalitetsmodellen på tjänsterna 
sagostunden, referenssamtalet i den fysiska biblioteksmiljön samt det 
virtuella referenssamtalet. 

Denna bok ger en teoretisk fördjupning av tjänstekvalitet för dig 
som vill veta mer om bakgrunden till kvalitetsmodellen. Dessutom 
beskrivs utförligt Regionbibliotekets arbete med att testa modellen, och 
avslutningsvis finns tips för bibliotek som vill fortsätta att arbeta med 
kvalitetsmodellen på egen hand.

Vår förhoppning är att boken ska inspirera till användning. Resultatet 
av arbetet härrör från biblioteksmedarbetarnas egna kunskaper och 
erfarenheter, vilket är en styrka. Under vårt arbete har vi sett hur själva 
arbetsprocessen med modellen varit givande. En process som inneburit 
reflektion kring verksamheten och samtal för att skapa samsyn, och som 
i slutänden kan leda till biblioteksutveckling.

Elisabet Ahlqvist är handläggare på Kungliga biblioteket, och 
arbetar huvudsakligen med folkbibliotekens och de regionala 
biblioteksverksamheternas utvecklingsfrågor i samband med 
bibliotekslagens uppföljningsparagraf, samverkansmodellen samt 
process-, kvalitets- och verksamhetsutveckling inom biblioteksområdet.

Pia Borrman, Hanna Johansson och Britt Löfdahl är utvecklingsledare 
på Regionbibliotek Stockholm. 
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Förord

Kvalitet är inte helt enkelt. Hur ska vi kunna enas om vad som är god 
kvalitet i bibliotekets tjänster? Hur mäter vi? Risken är att slutpro-
dukten bara blir ett dokument för skrivbordslådan, ett dokument som 
gjorts för att det kommit direktiv någon annanstans ifrån, inte för att 
det fyller ett behov i verksamheten. 
 1 januari 2013 ingick Regionbibliotek Stockholm ett partnerskap 
med Kungliga biblioteket, KB, med inriktning på kvalitet, uppfölj-
ning och statistik. Uppdraget var att ta fram och testa metoder som 
kompletterar statistiken som mätinstrument, exempelvis kvalitets-
kriterier. Partnerskapet sträckte sig över två år. Elisabet Ahlqvist på 
KB hade tagit fram en kvalitetsmodell som vi fick i uppdrag att testa. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet.

 §6 Bibliotekslagen

Varje landsting och de kommuner som inte ingår 
i ett landsting ska bedriva regional biblioteks
verksamhet med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller 
de folkbibliotek som är verksamma i länet.

 §11 Bibliotekslagen
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Vi skulle undersöka och analysera om modellen var användbar på 
praktisk biblioteksverksamhet. 
 Den här boken är främst tänkt att ge en fylligare teoretisk bak-
grund till kvalitetsmodellen. Vi skriver också om hur vi gått till väga 
samt en del reflektioner vi gjort i de olika delarna. Avslutningsvis be-
skrivs hur bibliotek kan arbeta med modellen. Vi hänvisar också till 
regionbiblioteket.se/kvalitetsmodellen, där en steg-för-steg-broschyr 
kan laddas ner.
 I vårt arbete valde vi att testa modellen på tre verksamheter: refe-
renssamtalet i den fysiska biblioteksmiljön, det digitala referenssam-
talet och sagostunden. I kapitel 3 redogör vi för var och en av dem.
 Eftersom vi tror att arbetet med kvalitetsmodellen verkligen kan 
resultera i ett användbart verktyg för biblioteksutveckling, och att 
själva arbetsprocessen är givande i sig, vill vi dela med oss med hur 
bibliotek kan arbeta med modellen. Alla vi involverat i arbetet har 
tyckt att arbetet var givande och väckt nya tankar, och vi har redan 
fått exempel på hur resultatet använts direkt i verksamhet. Att arbeta 
med kvalitet i bibliotekets tjänster är verksamhetsutveckling, och att 
ha en modell som stöd gör det lättare att börja.
 Avslutningsvis vill vi rikta ett djupt känt tack till alla er praktiker 
på många olika bibliotek som tog er tid att samtala med oss. Det är 
era kunskaper och erfarenheter som fyllde kvalitetsmodellen med liv. 
Utan er skulle det inte blivit någonting.

Pia Borrman, Britt Löfdahl och Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm
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Kapitel 1 

Kvalitet 
– en teoretisk bakgrund
Elisabet Ahlqvist

Detta kapitel är en teoretisk bakgrund till 
arbetet med kvalitetsmodellen för den 
som vill fördjupa sig i ämnet. Läsaren kan 
också välja att använda kapitlet som en 
uppslagsdel, en text att hoppa tillbaka 
till när det känns som att en fylligare 
bakgrund är till hjälp för ökad förståelse.
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Inledning
”Kvalitet måste alltid relateras till människor. Det måste skapas av 
människor för människor. Vidare vill vi påstå att kvalitet är situations-
beroende. Vi tror inte på en allmängiltig definition av kvalitet för alla 
organisationer i alla sammanhang. Istället måste kvalitet definieras av 
organisationen själv för organisationen själv. Det innebär att man måste 
själv försöka finna vad kvalitet innebär i den verksamhet som man själv 
bedriver. Medlemmarna i varje organisation måste i en självreflekterande 
process utforma en definition av vad kvalitetsbegreppet innebär för dem. 
Ingångsvärden i denna reflektionsprocess är framför allt vilken verksam-
hetsidé man har, hur marknaden eller verksamhetsområdet ser ut samt 
vilka kunder/avnämare man vänder sig till och vilka intressen, behov och 
önskemål de har. Ofta sker inte detta i marknadens företag och andra 
organisationer, utan man definierar kvalitet som det som råkar vara lätt 
att mäta. 
 Genom att arbeta med kvalitetsdimensioner kan man istället skaffa 
sig en förståelse för kvaliteten i en organisation och därefter mäta det 
som viktigt. Kvalitetsdimensionerna är egenskaper som organisationens 
verksamhet bör uttrycka för att tillfredsställa intressenternas önskningar 
och behov. Sammantaget svarar kvalitetsdimensionerna på frågan: Vad 
är kvalitet i vår verksamhet? ”
Stefan och Yvonne Lagrosen, Mänsklig kvalitetsutveckling, s. 215
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Tillbakablick och banbrytare inom kvalitetsområdet
Lika svårt som att ge en entydig definition av begreppet kvalitet, är 
det att hitta var man ska börja en tillbakablick. Kvalitetsbegreppet har 
alltid funnits i någon form, att skilja mellan bättre och sämre, högre 
och lägre kvalitet har vi människor gjort riktigt länge. Det latinska 
ordet qualitas (av vad) täckte från början beskaffenheten, vad något 
bestod av. Senare har ordet också kommit att avse förträfflighet, fint, 
det bästa etc. 
 I det förindustriella samhället tillverkades det mesta i ett förhållan-
de där producent och kund ofta stod i direkt relation till varandra. 
Hantverkarens skicklighet och materialet som användes påverkade 
kvaliteten. Hantverksskickligheten var något som överfördes i ett 
lärling/mästarförhållande där den praktiska kunskapen, som både ut-
tryckt och tyst kunskap, fördes över i en gemensam process. 
 Under industrialismens barndom delades hantverkarens process 
från ax till limpa i mindre delprocesser och specialiserade industri-
arbetare optimerade varje enskilt litet steg. Löpande bandet föds 
och Taylorismen och ”Scientific Management” och Adam Smiths 
”division of labour” ser dagens ljus. Inom industrin kom kvalitet att 
till stora delar handla om att producera varje del enligt en fastställd 
kravspecifikation och att montera delarna perfekt. Samtidigt var den 
grundläggande idén att specialiseringen skulle öka produktiviteten 
därför var det minst lika viktigt att det skedde snabbt och att många 
enheter producerades. De stora problemen vid de löpande banden var 
arbetarnas vilja och utbildningsnivå samt att bemästra problemen 
med individuell variation i varje producerad enhet. Många av arbe-
tarna hade inget intresse av att arbeta inom industrin och hade ingen 
drivkraft att göra ett bra arbete. Lösningen blev att införa granskning 
och inspektion i slutet av processen med kassationer som följd. Sta-
tistiska metoder ersatte senare massinspektionerna och gick dessutom 
in tidigare i processen i stället för slutgranskningar av den färdiga 
produkten. 
 Adam Smith, Fredric Winslow Taylor och Walter A. Shewhart är 
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tre namn värda att känna till, för dessa tre män har till stora delar lagt 
grunden för 1900-talets utveckling inom kvalitetsområdet. 
 Taylor fokuserade på hur specialisering skulle kunna få största möj-
liga utväxling och delade momenten planering och utförande från 
varandra, även utförande och kontroll separerades. Runt 1910-talet 
tog kontrollanterna plats i industrilokalerna och på många håll levde 
de kvar fram till 1980-talet inom industrin. Taylor utgick från ett ve-
tenskapligt perspektiv, ”arbetsuppgifterna ska studeras och utformas 
efter vetenskapliga metoder”.
 Walter A. Shewhart argumenterade redan från 1920-talet för att 
tillämpa ett statistiskt synsätt, det som i dag kallas styrdiagram. 
Shewhart förordade också en helhetssyn, hela tillverkningsprocessen 
och kringliggande processer gav ifrån sig data som kan behandlas sta-
tistiskt och på så sätt utgöra ett faktaunderlag för framtida beslut. I 
mångt och mycket är Shewharts tankar högst relevanta även i dag, 
han skapade t.ex. grunden för den kvalitetscykel som senare Deming 
förbättrade till den välkända PDCA-cykeln1.  
 Nästa generation som är värd att veta något litet om är just W. Ed-
wards Deming och Joseph M. Juran som kanske kan uppfattas som 
de två viktigaste för utvecklingen inom kvalitetsområdet från andra 
världskriget och fram till en bra bit in på 1980-talet. Både Deming 
och Juran var tidiga med att påpeka att företagsledningens engage-
mangsnivå kommer att påverka hela kvalitetsarbetet. Utan ledningens 
helhjärtade intresse kommer alla kvalitetssatsningar att få begränsad 
framgång. 
 Redan från 1950-talet florerade begreppet TQC, Total Quality 
Controll som i mitten av 1980-talet övergick man till att tala om 
TQM, Total Quality Management. TQM är en ganska vag och dif-
fus beteckning på något som avser kvalitetsarbete utan att det riktigt 
beskrivs vad det egentligen består av. 
 I Japan samarbetade Deming med Kaoro Ishikawa och Shigeru 
Mizuno. Deming och även Juran gav storförläsningar och kurser för 
de japanska industriledarna i olika omgångar, det bildades kvalitets-

1 Plan, Do, Check, Act
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cirklar och det ”japanska undret” var igång. Ishikawa står bakom det 
som brukar kallas ”de sju förbättringsverktygen” där enkel statistisk 
styrning lärdes ut.
 Efter andra världskriget hamnade den japanska industrin i kris, 
varornas kvalitet var skrämmande låg och möjligheterna att landet 
skulle återhämta sig efter kriget var små med en krisande industri. 
Man insåg att det krävdes ett rejält tag om kvalitetsfrågorna och bör-
jade ett systematiskt kvalitetsförbättrande arbete. Både Deming och 
Juran vistades periodvis i Japan och utbildade företagsledarna inom 
kvalitetsutveckling.
 Japanerna var tidiga med att sätt kundens behov och förväntningar 
i fokus. Inom bilindustrin gjordes stora landvinningar och kvalitets-
förbättrande insatser som gav god avkastning. Främst Toyota utmärk-
te sig genom ett helt nytt sätt att hantera kvalitetsfrågorna och det är 
hos Toyota ”Leankonceptet” tas fram. Det är även hos Toyota man 
vänder produktionen till s.k. dragande produktion (”just in time”) 
där produktionen är ett gensvar på orderingången till skillnad från att 
producera för lager utan order. Genom att både se kundens förvänt-
ningar och att fokusera på att leverera så felfria produkter som möjligt 
blev Japan en tuff konkurrent till industrin i framför allt USA, men 
även mot europeiska produkter, huvudsakligen inom industri och 
teknik och särskilt inom biltillverkningen.
I USA krisade industrin i den hårda japanska konkurrensen, väckar-
klockan ringde även där och man införde flera nya program för att 
höja kvaliteten. På flera sätt kopierades framgångsrika koncept från 
Japan.
 Sverige var också ett land som tidigt blev internationellt känd ge-
nom utomordentligt kvalitetsarbete inom tjänstesektorn. Janne Carl-
zon på SAS, Evert Gummesson, Bo Edvardsson och Christian Grön-
roos blev internationellt kända, de gavs namnet ”the Nordic School 
of Service Marketing” eller den Nordiska skolan.  Inom kvalitetsom-
rådet kan man faktiskt tala om tre ”skolor” den japanska, den ameri-
kanska och den nordiska.
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Lästips:
Bo Bergman och Bengt Klefsjö skriver fylligare 
om denna utveckling i boken Kvalitet, från 
behov till användning (1990) kapitel 3.  

Birgitta Giertz har gjort en översiktlig litteratur
genomgång för Uppsala Universitets räkning 
”Uppfattningar av kvalitet”. Huvudfokus är att ge 
en översikt över forskning och litteratur som berör 
kvalitet på högre utbildning och forskning. Giertz 
sammanfattar och ger en översikt över huvuddragen 
i litteraturen och teorierna inom området, från 
det äldsta och fram till slutet av 1990talet. Den 
första delen av översikten är inte specifikt inriktad 
på utbildningar och forskning, utan allmän och 
kan på ett snabbt sätt ge en bra översikt. 

Begreppet kvalitet
Kvalitet kan delas upp enligt en mängd olika modeller som beskrivits 
under åren, att utnämna en till bättre än andra är i stort sett omöjligt. 
Men med kännedom om några av de olika tolkningarna och inne-
börderna som läggs i begreppet kvalitet kommer vi att ha en bättre 
grund att stå på, när jag går närmare in på vår konceptuella modell. 
Oavsett vilken innebörd eller vilken teoretisk uppfattning vi väljer 
kan vi nog enas om att kvalitet är komplext, det är också subjektivt 
och kontextberoende. 
 Vad är kvalitet? Kort och kärnfullt ”Fitness for use” som Joseph 
Juran har uttryckt det. Eller lite mer fylligt och utarbetat som ISO 



16

9000:2000: ”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller 
krav, dvs. behov eller förutsättningar som angiven, i allmänhet under-
förstådd eller obligatorisk.” Eller som Stefan och Yvonne Lagrosens 
definition från boken Mänsklig kvalitetsutveckling som jag använde 
som inledning.
 Påtagligt många resonemang om kvalitet handlar om att man sät-
ter två begrepp mot varandra som motsattser. Begreppsparet ”objek-
tivistisk” och ”relativistisk” sätter fingret på en viktig aspekt av kvali-
tetsbegreppet, kan kvalitet uppfattas objektivt? Är alltid god kvalitet 
det samma? Går det att mäta och beskriva på samma sätt vid varje 
tillfälle? Eller är det relativt? Alltid beroende av kontexten, situatio-
nen och betraktaren? Det till synes objektiva är ändå subjektivt och 
relativistiskt. 
 Ett exempel: 40 grader C. Är det varmt eller kallt? Varmt för ett 
bad, en mycket hög kroppstemperatur, men för låg för att döda bak-
terier eller brygga ett välsmakande te. Här är det kontexten som avgör 
hur den absoluta temperaturen 40 grader C ska tolkas, vilket visar att 
även om man använder ”objektiva” kvantitativa data finns en subjek-
tiv sida av det. 
 För varor och produkter kan vissa delar av kvalitetsbegreppet upp-
fattas mer objektivt, en maskindel måste hålla exakta mått och följa 
kravfordringen för att anses hålla hög kvalitet. Men ett stål som drab-
bas av materialtrötthet har dålig kvalitet, även om måtten är exakta. 
Alla aspekter behöver vägas in, inte bara de som är enkla att kontroll-
era.
 Det går att argumentera länge och väl för båda utgångspunkterna. 
Kanske är det bäst att bara konstatera att båda är möjliga och istället 
vara noggrann med att presentera utgångspunkten som en början på 
sitt fortsatta resonemang. 
Ett annat begreppspar är ”relativt” ställt mot ”normativt” eller paret 
”dynamiskt” i kontrast till ”statiskt”. Det relativa synsättet ställer sig 
frågor som: fyller vi syftet? Hur lyckas vi nu jämfört med tidigare? 
Hur står vi oss i jämförelse med andra liknande verksamheter? Med-
an det normativa utgår från vertikala absoluta placeringar: vem är i 
toppen av listan? Det dynamiska kvalitetsbegreppet är kundrelaterat 
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och kontextberoende medan det statiska är det samma oavsett vem 
som är kund eller användare och i vilken situation man befinner sig i. 
 Det är också vanligt att skilja på kvalitet för varor och tjänster, där 
somliga anser att det finns avgörande skillnader, t.ex. att tjänster är 
immateriella och bara kan produceras i interaktion med konsumen-
ten/kunden. Å andra sidan finns det författare som menar att det i 
grunden är samma sak, överföring av kunskap och färdigheter. När 
det handlar om ett materiellt ting är kunskapen/färdigheterna inkaps-
lade i tinget och konsumtionen av kunskapen sker tidsmässigt åtskild 
mellan producent och konsument. 
 Hur har då den svenska offentliga verksamheten förhållit sig till 
kvalitet? En utgångspunkt kan vara att backa tillbaka till en SOU från 
2005 Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner 
och landsting (2005:110). Inledningsvis skriver man: 

”Kvalitet är inte ett enkelt entydigt begrepp utan sammansatt av 
flera komponenter med olika abstraktionsnivå. [..] Kvalitet är ett 
relativt begrepp och definieras ofta som förmågan att tillfreds-
ställa marknadens och kundens förväntningar, behov och krav.2”
”Frågor om kvalitet i den offentliga sektorn utgår i allmänhet 
från hur verksamheten bedrivs med hänsyn till de förutsättningar 
som finns för verksamheten och vad man uppnår i verksamheten. 
I den offentliga verksamheten har de nationella målen en central 
funktion vid diskussion av kvaliteten och i många fall sätts också 
en hög grad av måluppfyllelse lika med en hög kvalitet.3”

Från 2005 och framåt har det kommit ett antal ytterligare utredning-
ar och rapporter, 2011 kom t.ex. Statskontorets delrapport 2011:13 
där utredarna skriver:

”Det finns dock ett otal olika definitioner av kvalitet, men ge-
mensamt för de flesta är att kvalitet handlar om mottagarens be-
dömning, det är kunden som avgör vad som är god kvalitet. Men 
att enbart se till kundnöjdhet för att utvärdera kvalitet i offentlig 

2 SOU 2005:110 Jämförelsevis, s. 59
3 SOU 2005:110 Jämförelsevis, s. 61
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sektor räcker inte. I till exempel proposition 1996/97:124 Änd-
ring i socialtjänstlagen, menar regeringen att kvalitet inte enbart 
kan ses ur klientens eller brukarens synvinkel. Verksamheten är 
av intresse för fler än så. Kvalitet bör därför även bedömas ur ett 
personal-, ett lednings- och ett medborgarperspektiv.4”

Från SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta kan vi hämta föl-
jande tänkvärda ord där professionen tas upp, liksom ett helhetsper-
spektiv. 

”Inom det offentliga är det naturligt att beakta kvalitet utifrån 
den enskilde medborgarens perspektiv och ur allmänhetens per-
spektiv såväl som ur professionens perspektiv. Det är till exempel 
professionens perspektiv på vad som är kvalitet som ofta motsva-
rar medborgarnas underförstådda behov. Detta medför samman-
taget att när kvalitet i offentlig verksamhet ska förstås bör det ske 
ur ett helhetsperspektiv där både den enskildes behov och övriga 
krav på verksamheten beaktas. Att använda ett bredare kvali-
tetsbegrepp ligger i linje med flera definitioner av kvalitet som 
utöver kundens perspektiv även tydliggör att det finns andra krav 
på verksamheten som ska tillgodoses. Det ligger även i linje med 
utvecklingen av kvalitetsbegreppet att inbegripa verksamheten i 
sin helhet.5”

David Garvin

David Garvin är en av områdets författare som har haft stor betydelse 
för forskningen kring begreppet kvalitet och dess relaterade begrepp. 
1988 skrev Garvin boken Managing quality: the strategic and competi-
tive edge som har blivit en av de mest använda grundböckerna. Garvin 
beskriver 1900-talets utveckling fram till kvalitetsledning.  I industri-
alismens barndom som tidigare beskrivits krävdes ett stort mått av 
inspektion av de färdigproducerade produkterna. Under inspektio-
nen togs de undermåliga produkterna bort och kasserades. Inspek-

4 Förutsättningar för En samlad och systematisk uppföljning av kvalitet, produktivitet och 
effektivitet i offentlig sektor, Statskontoret 2011:13, s.25f.

5 SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta, s. 95



19

tion blev ett reaktivt, defensivt mönster som en följd av att dåliga 
produkter lämnade produktionen. Som jag tidigare nämnt kom nästa 
utvecklingsmässiga steg att bestå av statistiska kvalitetskontroller 
som utfördes inne i processen istället för att vänta till avslutad process. 
Genom att använda sig av olika statistiska modeller valdes betydligt 
färre enheter ut för inspektion. Beroende på utfallet kunde undersök-
ningen utökas och fler enheter undersökas, eller så godkändes ett helt 
parti. Förbättringarna genom statistisk kvalitetsstyrning och kontroll 
förhindrade de dyrare efterkontrollerna, men var fortfarande en reak-
tiv handling. Proaktivt blev det när steget togs till kvalitetssäkring då 
man genom planering i förväg säkrar de kvalitetsnivåer som ska hållas 
processen igenom. Dessa tre handlingsmönster försöker rätta till pro-
blem i kvaliteten. Först med strategisk kvalitetsstyrning ses kvalitet 
som en möjlighet, ett konkurrensmedel och sätt att marknadsföra sina 
produkter eller tjänster. Handlingsmönstret för strategisk kvalitets-
styrning är att söka möjligheterna och konkurrensfördelar snarare än 
lösa uppkomna problem. Inom den strategiska kvalitetsstyrningen 
kan de övriga tre handlingsmönstren förekomma, men då som delar i 
en i förväg planerad och övervägd möjlighet. 
 På ett likartat sätt kan man forma en trappa för de uppföljnings-
metoder som är kopplade till kvalitetsarbetet. Det lägsta trappsteget 
utgörs av att samla kvantitativa data och bygga index eller indikatorer. 
Man mäter i efterhand på resultat och effekter. 
 Ett mer avancerat steg är att använda olika typer av prestationsmått 
(performance indicators) eller sammansatta system där ett flertal mått 
sätts samman för att reflektera olika sätt att mäta och registrera kva-
litet. 
 Kvalitetsledning eller kvalitetsstyrning blir det högsta steget i trap-
pan, där hela ledningsfilosofin grundar sig på en planerad och medve-
ten användning av kvalitet som en pådrivande faktor som genomsyrar 
alla beslut och hela organisationen. I ett kvalitetsledningsstöd finns 
värderingar, tekniker och verktyg som hjälp och styrning av verksam-
heten. De två underliggande trappstegen utnyttjas oftast på ett proak-
tivt strategiskt sätt, i stället för som reaktiva handlingsmönster. 
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David Garvin är kanske mest känd för ett genomarbetat försök att 
beskriva de olika dimensionerna av kvalitet. Garvin publicerade sin 
uppfattning i Managing quality (1988). Garvin identifierade fem prin-
ciper eller synsätt som beskriver hur kvalitet definieras.  

Transcendent/översinnligt (transcendent) 
Kvalitet är synonymt med en ”medfödd excellens” och har mycket 
gemensamt med Platons syn på skönhet. 
 Kvaliteten är tidlös, beständig, kvaliteten höjer sig ovanför smakens 
eller modets förändringar.  Den är objektiv, absolut och förkroppsli-
gas i t.ex. de evigt sköna konsterna. Samma förekomst kommer att 
definieras som hög kvalitet oavsett samanhang, tid och rum. 
 De som förespråkar det transcendenta är av uppfattningen att det 
är svårt att i förväg göra en beskrivning. Först när man upplever det 
vet man att det är hög kvalitet, man ”vet när man ser det”.  Att kun-
na skilja på hög och låg kvalitet är något man lär sig genom erfa-
renhet. Det är ett kunnande som bygger på erfarenhet och inlärning 
på samma sätt som Platon beskrev att människan lär sig känna igen 
skönhet först efter att ha sett ett antal förekomster. När man har upp-
levt tillräckligt många förekomster eller exponeringar har man för-
värvat en förmåga att urskilja hög kvalitet.  I vissa fall kan begreppet 
också kopplas till ett förfinat hantverk som kontrast till massproduk-
tion. 
 Uppenbara problem med det transcendenta synsättet är naturligt-
vis att det i princip är omöjligt att beskriva kvalitet så att det går att 

Samla kvantitativa data, 
indikatorer

Sammansatta system, 
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Kvalitetsstyrning, 
kvalitetsledning
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undersöka på ett mer systematiskt sätt. Mest lämpar det sig för t.ex. 
litteraturkritik, recensioner och liknande.

Produktbaserat (product-based)
Möjligen kan man se det produktbaserade synsättet som det trans-
cendentas raka motsats. I det produktbaserade synsättet är kvalitet 
uttryckt som exakta mätbara variabler som är observerbara för var 
och en utan upplärningen. Variationer av olika attribut eller bestånds-
delar definierar kvalitetsnivån, t.ex. kakaohalten i choklad, ju högre 
procentandel, desto finare kvalitet, eller antalet knutar i en ryamatta. 
En vertikal rankning kan göras eller ett hierarkiskt ordnande i kva-
litetsnivåer. Naturligtvis bygger perspektivet på grundantagandet att 
alla kommer att utgå från samma rankningskala och instämma med 
att en högre kakaohalt ger bättre kvalitet. 
 Det produktbaserade synsättet lanserades av ekonomer. Snabbt 
kom det att handla om hållbarhet, att få en så lång livslängd som möj-
ligt för produkterna, genom att förlänga relationerna till kunderna 
hoppas man på att skapa ett stort antal servicetillfällen. Perspektivet 
är tacksamt för matematiska beräkningar där skillnader i kvantiteter 
kan översättas till kvalitet. 
Det produktbaserade synsättet dras med två följdsatser: 

1. Ökad kvalitet kan bara erhållas mot en högre kostnad. Ju fler 
attribut produkten har, desto högre kostnad. Exempel: en äkta 
mattas kvalitet avgörs av knuttäthet, ju tätare knutar desto högre 
kvalitet. 

2. Kvaliteten finns inneboende i produkten så som den är tillver-
kad. Har produkten bara rätt antal attribut eller rätt mängd be-
ståndsdelar är det hög kvalitet oavsett vem som använder eller 
betraktar produkten. Det betyder i förlängningen att kvalitet 
kan mätas objektivt och är inte kopplat till subjektiva upplevel-
ser av produkten. 

Problemen som uppstår inom det produktbaserade synsättet är att det 
utgår från att det alltid finns en stegrande skala, ju högre kvalitet ju 
mer av samma. Men i vissa fall är högre kvalitet helt enkelt en annan 
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lösning. Synsättet tar inte heller hänsyn till personlig smak, alla gillar 
inte 80 procentig choklad utan föredrar den ljusa med lägre kakohalt. 

Användarbaserat (user-based) 
Utgår från ”in the eyes of the beholder”. Det är användaren eller 
brukaren som avgör vad som är hög eller låg kvalitet, vi talar om 
en sorts kundtillfredsställelse. Utgångspunkten är att olika kunder 
eller användare har olika preferenser eller behov och den produkt eller 
tjänst som på det bästa sättet tillfredsställer behovet har den högsta 
kvaliteten. Här har kvalitet blivit högst subjektivt, vi kommer alla att 
göra olika graderingar av vad vi anser vara hög eller låg kvalitet. Inom 
managementlitteraturen har perspektivet sammanfattats till ”fitness 
of use” och inom ekonomi talar man om produktens efterfrågekurva.  
Problemen som infinner sig är hur man ska kunna samla ihop till-
räckligt många individers preferenser för att på en marknad kunna 
göra kvalitetsgraderingar av en serie produkter.  Lösningen blir att 
man försöker fastställa en konsensusnivå, där de flesta kunder eller 
användare är ense om vilka attribut som utgör kvalitet. En uppenbar 
svårighet är att hitta en oberoende mätprocedur som kan ge ifrån sig 
en någorlunda opartisk bedömning. 
 Ännu besvärligare blir det att skilja produktattribut som beskriver 
kvalitet från de som bara är kundnöjdhet eller tillfredsställelse. Om 
behovet är att ”bli mätt” kan många olika sorters mat tillfredsställa 
det behovet, kanske i olika hög grad beroende på vad som serveras. 
Så vad behövs då för att måltiden ska bedömas hålla hög kvalitet? 
Kanske vissa råvaror och ingredienser i kombination med kompetens 
hos den som tillagar maten. Med en stjärnkock som håller i pannan 
kan kvaliteten vara högre jämfört med när jag själv lagar. Jag får något 
som är lite mer än bara behovstillfredsställelsen mättnad, i detta fall 
en smakupplevelse. 
 
Tillverkningsbaserat (manufacturing-based)  
Detta synsätt utgår från producentens synvinkel och fokuserar på 
teknik och tillverkning. Kvalitet innebär att produktens tillverkning 
överensstämmer med uppställda krav. Ju närmare objektet/tjänsten 
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överensstämmer med kravfodringen, desto högre kvalitet. Excellens 
i detta perspektiv innebär att göra rätt första gången, avvikelser från 
detta ses som kvalitetsbrister.
För tjänster tolkas överensstämmelsen som noggrannhet och aktuali-
tet. Exempel: rätt räknade kontobalanser, rätt avgångs- och ankomst-
tid utan förseningar.
 Även om kundperspektivet noteras är det i huvudsak ett internt 
fokus som dominerar, vilket är en uppenbar svaghet i perspektivet. 
Den ensidiga koncentrationen på överensstämmelse mot uppställda 
krav där konsumentens åsikter får liten inverkan leder till att utveck-
landet av lösningar riktas mot själva tillverkningen och inte mot an-
vändningen av produkten. Man strävar efter att förenkla teknik och 
produktion, där pålitligheten i produktionslinjen leder till en utbyggd 
statistisk konrollapparat men saknar förankring i kundupplevelser.  
Energin läggs på att identifiera produktionsprocesser som inte levere-
rar med tillräcklig precision, man driver utvecklingen mot alternativa 
lösningar för förbättrad produktion, kostnadseffektivisering är målet. 
Kundernas eventuella behov får liten inverkan på designen och pro-
duktionsprocessen. Detta leder fram till antagandet att produktions-
processen alltid är lite suboptimerad6 och att det finns förbättringspo-
tential kvar i produktionen. 
 I det tillverkningsbaserade perspektivet blir kvalitetsförbättringar 
det som leder till minskad produktionskostnad samtidigt som det fö-
rebygger defekter. 

Värdebaserat (value-based)  
Den värdebaserade kvaliteten består av relationen mellan produkten/
tjänsten och dess pris, ”värde för pengarna”. En kvalitetsprodukt är 
en produkt som har hög prestanda eller hög överensstämmelse mot 
kravfordringen och ett acceptabelt pris. Det betyder att en produkt 
med ett för högt pris som inga konsumenter vill köpa inte har hög 
kvalitet, även om själva produktionskvaliteten är extremt hög. Om 

6 Suboptimering enligt NE: ”term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en 
lösning som inte är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i 
hanterbara bitar.”



24

det inte finns någon marknad har produkten inte tillräckligt hög vär-
debaserad kvalitet. 
 Perspektivet blev vanligt mot slutet av 80-talet, de flesta konsumen-
ter vägde in priset i värdet i produkten. I praktiken är mätningen av 
värdebaserad kvalitet högst subjektiv, det är problematiskt att skapa 
definitioner som kan tillämpas generellt. Värderingen kommer att bli 
olika för alla konsumenter, då det handlar om personliga värdering-
ar. Perspektivet blandar begreppen värde och excellens till hybriden 
”prisvärd förträfflighet” (excellens).    
 Samtliga definitionssätt har avigsidor, att uteslutande använda ett 
av definitionssätten blir problematiskt. Garvins avsikt var att belysa 
de olika definitionerna, och medvetandegöra vilken/vilka utgångs-
punkter resonemangen utgår från. 
Garvin kompletterade definitionssätten med 8 dimensioner:

• Performance – hur något fungerar, t.ex. energiförbrukning, ljud-
nivå etc.

• Features – extra förtjänster produkten/tjänsten erbjuder,
• Reliability – tillit till produkten/tjänsten, t.ex. driftsäkerhet,
• Conformance – graden av överstämmelse mot kravfordring-

ar, standarder, riktlinjer, t.ex. EU-märkning av elprodukter, 
ISO-standarder och liknande. 

• Durability – hållbarhet på produkten/tjänsten.
• Serviceability – leverantörens/tillhandahållarens attityd och 

snabbhet att åtgärda fel och problem. 
• Aesthetics – det estetiska värdet, formgivning, design.
• Perceived Quality – den upplevda kvaliteten hos användaren/

brukaren/kunden.

Det finns en närmare relation mellan vissa av dimensionerna och vissa 
av definitionerna, som till exempel har användarbaserad och upplevd 
kvalitet (Perceived Quality) en nära relation med varandra. Garvins 
grundmodell är utgångspunkt för många efterkommande kvalitets-
koncept och modeller.
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Ett exempel med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen 

För att ta ett praktiskt exempel på hur vi på ett mjukare sätt kan 
använda Garvins definitioner utan att hamna i managementmodeller 
kan vi pröva ett av de kulturpolitiska målen; främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse. 
 I Tid för kultur står det ”Vad som anses vara kvalitet varierar mellan 
tider och platser. Det varierar från genre till genre och mellan grupper 
och individer. Kulturskaparna har en nyckelroll i den ständigt pågå-
ende diskussionen om vad som är kvalitet på kulturområdet”. 
 Det tycks vara en kombination av det transcendenta och det använ-
darbaserade synsätten. Från det transcendenta hämtas tanken om att 
det finns personer som genom erfarenhet och kunskap anses kunna 
skilja mellan högre eller lägre kvalitet på det som skapas. Man ger 
kulturskaparna en nyckelroll i skapandet av en temporär transcendent 
uppfattning som också är kontextuellt anknuten, olika grupper och oli-
ka genres och olika tidpunkter. Konstnärlig förnyelse tänjer det trans-
cendenta, en statisk kanon som genom tiderna behåller sina värdering-
ar fungerar inte med den kulturpolitiska utgångspunkten som anges. 
Mottagarnas eller användarnas upplevelse har också stor betydelse för 
bedömningen av kvaliteten, då individens uppfattning om vad som är 
kvalitet tillmäts betydelse. Här närmar vi oss det användarbaserade 
perspektivet, ” in the eyes of the beholder”. 
 Jag vill med detta exempel visa att Garvins definitioner kan ge oss 
ett rikare samtal om hur kvalitet kan uppfattas, ett samtal som har en 
struktur och logik baserad på de fem principerna som definitionerna 

Lästips:
Birgitta Giertz, Uppfattningar av kvalitet, s. 1116.
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beskriver. Genom att kunna avgöra vilken princip som är mest tongi-
vande kan vi också snabbt identifiera de svaga punkterna som följer i 
kölvattnet av var och en av principerna. De svaga punkterna behöver 
vi ha i minnet för att kunna arbeta bredare och avhjälpa eller undvika 
konsekvenserna som kan uppstå som följd av svagheterna. 
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En konceptuell modell som grund 
för fortsatta samtal om kvalitet

Bakgrund
I början av 2011 gjordes förberedelser på KB inför det aviserade upp-
draget som kom att utdelas genom KB:s  myndighetsinstruktion7 
2011-08-01. Uppdraget skulle få en uppföljningskaraktär i anslutning 
till bibliotekslagens krav på planer för biblioteksverksamheten inom 
kommun och landsting
 Under våren 2011 förde KB samtal med representanter för den re-
gionala biblioteksverksamheten angående uppdraget. Kvalitet lyftes 
som ett område som de regionala representanterna önskade skulle 
ingå.  Det som också framstod tydligt i de förberedande samtalen var 
att man inte önskade modeller för kontroll utan verktyg för att själva 
kunna undersöka och utveckla kvaliteten. 
 Våren 2011 ombads jag som handläggare förbereda en utgångs-
punkt, plattform eller modell för kvalitet som stöd för verksamhets-
utveckling som tänktes ingå i det förväntade uppdraget.  
 KB:s uppdrag var under de förberedande samtalen inte helt klart 
uttryckt från departementet, förväntan var att uppföljningsuppdraget 
skulle omfatta efterlevnaden av bibliotekslagen, men när uppdraget 
kom stod det ”att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de 
planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting 

7 Förordning 2008:1421 som den såg ut 2011. wipo.int/edocs/lexdocs/laws/sv/se/se115sv.pdf 
Förordningen har förändrats efter det att Bibliotekslagen fick sin nya utformning 2014. 
(hämtad 2016-08-02)
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antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och  
hur de används”. I samtalen hade dock kvalitet och verksamhetsut-
veckling kopplats tätt samman med arbetet med biblioteksplanerna 
och i förlängningen bibliotekslagen. 
 Arbetet fortskred. I Söderköping september 2011 presenterade jag 
den första versionen av det som kommit att kallats ”Kvalitetsmodel-
len”. Till modellen kopplades tankar om självvärderingar i någon 
form. Mottagandet blev blandat, fullt förståeligt, det blev mycket att 
ta in under en kort presentation. 

Utgångspunkter för den konceptuella modellen

Min personliga utgångspunkt

Jag har min utgångspunkt i det som kan beskrivas som processbase-
rad verksamhetsutveckling. 2013 certifierade jag som processutveck-
lare. Jag menar att processbaserad verksamhet är en viktig del i ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Till det lägger jag ett systemsynsätt, där 
alla delar som ingår i systemet är betydelsefulla och påverkar varan-
dra. Varje förändring i systemet kommer att ge återklang i andra delar 
av systemet, varför en så holistisk hållning som möjligt är viktigt. 
Jag ser systematiskt kvalitetsarbete som ett alltid pågående arbete som 
aldrig blir färdigt, det finns alltid bitar av verksamheten som kan för-
bättras eller förändras i en evig kretsgång. Utgångspunkten är det 
som brukar kallas Kvalitetshjulet eller PDSA (svenska) eller PDCA 
(engelska) cykeln8. 
 Det handlar om att både införa nytt, men också att lämna det som 
inte längre är funktionellt. Vår omvärld utvecklas, för att biblioteken 
skall fortsätta vara relevanta och erbjuda en verksamhet med hög kva-
litet behövs en konstant omprövning av vad som ska behållas, förbätt-
ras eller fasas ut. Det kan behövas avlärning av äldre arbetssätt. 
 Vidare ser jag det som att ett systematiskt kvalitetsarbete är lika 
angeläget och beroende av ledningens engagemang som av alla med-

8 En enkel och lättillgänglig beskrivning finns från Västra 
Götalandsregionen, Centrum för verksamhetsutveckling. 
vgregion.se/upload/Regionkanslierna/cvu/Demingcykeln%20_PDSA-sykeln_.pdf (hämtad 
2016-08-02)
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arbetares. Utan ledningens fulla intresse och stöd saknas full kraft 
och beslutsmandat att göra nödvändiga förändringar. Utan medar-
betarnas engagemang, stöd och input kan inte förändringarna få fot-
fäste och ge önskade effekter. De som står användarna närmast har 
värdefulla insikter och kunskaper som behövs i helheten. Nyckeln till 
ett livskraftigt kvalitetsarbete är samspel och samarbete med gemen-
samma mål och en gemensam bild av vägen fram till målet. 

Överväganden inför modellen

Jag beslutade tidigt i arbetet att modellen ska bestå av ett välkänt och 
väl beprövat innehåll, delar som enkelt går att utforska vidare genom 
lättillgänglig litteratur. 
 Jag önskade ett konceptuellt tänkande i botten. Att använda ett 
konceptuellt tänkande betyder att det innehåller analys, problemlös-
ning, och utveckling av idéer och reflektion. En konceptuell modell 
kan uppfattas som ett golv att stå på, när man tänker vidare, inte en 
slutgiltig skapelse. För att ha en utgångspunkt behövs en första ver-
sion av konceptet, något att undersöka och ta ställning till och som 
kan utvecklas genom en PDSA metodik. 
 Modellen har redan från början varit tänkt som en bas att utgå 
från, främst i den grupp som kallas Kvalitetsdialog9, den grupp som 
skapades för att svara till uppdraget som nämndes i inledningen.  
 Modellens delar är hämtade från accepterade resonemang, de är väl 
dokumenterade i litteraturen, använda av t.ex. Statskontoret, tidigare 
ESV, SKL m.fl. samt av flera forskare och författare. Jag har behållit 
alla ursprungliga termer och benämningar. Min förhoppning är att 
modellen ska fungera som ramverk och fyllas av verklighet, med till-
lämpningar och verktyg som växer fram från verksamhetens behov. 
 Denna bok är ett viktigt exempel på det jag kallar tillämpningar. 
Det som fyller modellen med verklighet, delar av det dagliga bibli-
oteksarbetet och som visar hur vi kan använda det teoretiska för att 
komma närmare vår praktik och det dagliga arbetet. 

9 biblioteksstatistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog/
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Den konceptuella kvalitetsmodellen
Sedan 2011 har jag arbetat vidare och gjort några justeringar av min-
dre omfattning. Den största delen av modellen är oförändrad och har 
blivit bekräftad i en rad sammanhang av personer utanför biblioteks-
området. Modellen har också fått en uppfräschning i det grafiska, 
från 2016 ser bilden ut så här!
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Den konceptuella kvalitetsmodellen är i en bemärkelse ”platt” och 
visar inte det cykliska arbetet som pågår parallellt. Det cykliska är 
baserat på PDSA och kan schematiskt visas som följande figur: 

Verksamheten styrs av uppdrag och direktiv av något slag (se också 
avsnittet Styrformen). Vanligt för offentlig verksamhet är också att 
det finns lagar som är styrande och behöver vägas in. Verksamhet 
och huvudman diskuterar målen så att en samstämmig bild finns av 
vad som ska uppnås. Verksamheten tolkar målen och bryter ner till 
verksamhetens planeringar. Därefter genomförs verksamheten. Med 
en beslutad periodicitet görs resultatuppföljningar. Med de fakta som 
kommer fram i uppföljningen kan revideringar göras i målformule-
ringarna, nya insikter och kunskaper kan tas med in i nästa varv och 
återkopplas till huvudmannen. Med detta cykliska arbetssätt blir det 
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en lärande verksamhet som tar med sig erfarenheterna från föregåen-
de runda.   
 När vi nu fortsätter och närmar oss den konceptuella modellen så 
bär vi med oss denna bild och kommer ihåg att inget tar slut för att 
man nått höger kant, i samma stund börjar det om från vänster, för-
hoppningsvis med mer kunskap och fler fakta!   

Strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet

Den övre raden innehåller tre större och en något mindre rektangel 
som ett sammanhang. Den här delen av den konceptuella modellen 
är i huvudsak hämtad från beskrivningar i Stadskontorets rapport 
2011:13 och SOU 2005:110 Jämförelsevis - Styrning och uppföljning 
med nyckeltal i kommuner och landsting.

Stukturkvalitet
Inom strukturkvalitet beskrivs ramar och förutsättningar för verk-
samheten, de strukturer som är oumbärliga för att kunna bedriva 
verksamheten. Mycket av strukturkvaliteten mäts och beskrivs med 
kvantitativa data; antal och summor.  
 Som exempel på strukturkvalitet listar jag här ett antal punkter, de 
är inte på något sätt uttömmande utan just exempel. 

Förutsättningar för verksamheten
• Resurser 
• Ramar
• Uppdrag och uppdragsbeskrivningar
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Har verksamheten förutsättningar att hålla god kvalitet genom rätt 
personaltäthet, personalens kompetensprofiler, lokalernas utformning 
och förutsättningar? 

Geografisk placering
• Lokaler 
• Inventarier
• Utrustning (t.ex. möbler, hyllor, skanners, kopiatorer, datorer 

etc.) 
• Virtuell miljö
• Bestånd
• Avtal (t.ex. e-resurser)
• Öppettider 
• …

Personal
• Yrkesgrupper 
• Personaltäthet

- årsverken
- antal personer

• Könsfördelning 
• Sjuktal etc.
• Kompetensfördelning och kompetensutveckling
• …

Med otillräckliga förutsättningar finns risker för en sänkt kvalitet, 
ofta rör det sig om att de olika delarna inte är i balans med varandra 
som exempelvis att uppdragen inte har fått de resurser som egentligen 
behövs för att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet. Det kan också 
röra sig om otydliga uppdragsbeskrivningar som inte klargör mål och 
förväntningar.  
 Med en genomgång av förutsättningarna som en kvalitetsaspekt 
kan skevheter och otydligheter synliggöras. Kvalitetsbrister i förut-
sättningarna kommer att sätta sina spår, dock finns det diskussioner 
om hur nära man kan koppla strukturkvalitet mot resultatkvalitet. 
Det finns exempel på hög resultatkvalitet som åstadkommits med 
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förhållandevis låg strukturkvalitet, men även det motsatta. En hög 
strukturkvalitet har inte borgat för att resultaten också hållit en hög 
kvalitet. Det är mycket mer komplext än en rätlinjig relation mellan 
de båda.
 Exempel: Personalens trivsel är en aspekt av processkvaliteten, otill-
fredsställelse till följd av brister i ramarna och förutsättningarna gör 
att personalens fulla potential inte omsätts i verksamheten. Det blir 
brister i processkvaliteten som egentligen har sin förklaring i bristan-
de strukturkvalitet. Även om processen rättas till kommer otillfreds-
ställelsen att finnas kvar. Finns det inte tillräckligt många personer för 
att upprätthålla god service, eller om halva personalen har en kompe-
tensprofil som inte motsvarar de arbetsuppgifter som kopplas till de 
tjänster som erbjuds måste dessa brister först rättas till, därefter kan 
man återvända till processkvaliteten och göra förbättringar.

Processkvalitet 
Det dagliga arbetet är delar av en eller flera processer. I processerna 
”görs jobbet” och det är vanligen här vi möter våra besökare eller an-
vändare. Processer, aktiviteter, rutiner och stödprocesser avgör vad vi 
kommer att leverera och hur vi möter våra användare. Det handlar 
om arbetssätt, bemötande men också om arbetsklimatet, hur vi är 
mot varandra. 
 Genom att lära känna våra processer och styra verksamheten med 
processtyrning kan vi kontinuerligt arbeta med kvaliteten utan att 
behöva göra det som separata aktiviteter.  
 I punktform kan processkvalitet exemplifieras med två avdelning-
ar, en som i första hand drivs och styrs av ledningen och en som hand-
lar om medarbetarnas vardag. 

Ledningsarbetet
• Organisering
• Metoder
• Styrprocesser
• Planeringsprocesser
• Verksamhetsprocesser
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• Samarbeten och samarbetsformer
• Omvärldsbevakning 
• Samverkan och samspel med sitt samhälle, regionen etc.
• …

Utförandet av processen eller tjänsten
• Arbetssätt
• Bemötande
• Innehåll 
• Arbetsklimat 
• Upplärning/introducering av ny personal
• Medinflytande
• Trivsel
• …

För att de strukturella förutsättningarna skall komma till bäst nytta 
behöver processkvaliteten vara god, dvs. att arbetet som görs skapar 
värde för målgrupperna. Är alla processer utformade med slutanvän-
darens behov i fokus? Ett sätt att undersöka hur nära man ligger kan 
vara att gå ”uppströms” i processen, starta vid slutanvändarens upp-
levelse och backa sig bakåt steg för steg. Hittar vi glapp eller sidovä-
gar behöver dessa undersökas och övervägas. Alla sidovägar är inte 
improduktiva, de kan behövas för att underlätta vid en annan del i 
processen, eller i en annan process som är sammanlänkad med pro-
cessen som undersöks. Glapp eller luckor behöver analyseras, finns 
det värden som oavsiktligt försvinner på vägen mot slutanvändaren? 
Det kan också handla om onödiga ställtider, böcker som hamnar på 
en hylla i väntan på ett annat moment etc. Ställtider kan också uppstå 
p.g.a. beroendeförhållanden som möjligen inte är helt nödvändiga. 
Eller oklara beslutsvägar, vem har mandat att fatta beslut, påverka 
processen och prioritera i processen?
 Processerna bör vara så robusta som möjligt, kunna tillämpas för 
stora delar av verksamheten utan allt för mycket krångel. Ofta är det 
bättre att låta undantag och särfall få egna små processer bredvid istäl-
let för att bromsa upp huvudflödet. Många gånger finns flera mindre 
processer som har så stora likheter att de kan omvandlas till en större 
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för bättre utfall. Det är lätt att fastna i detaljer och avvikelser istället 
för att se helheter och likheter. För att få grepp om processkvaliteten 
behövs någon form av beskrivning och dokumentation av de proces-
ser som finns, även om det inte innebär en full processbeskrivning ner 
i minsta detalj. 
 Processerna behöver ha ett mätsystem kopplat till sig med pro-
cessmål och mätpunkter för att ge möjlighet att kontinuerligt följa 
processen och utfallen. Mätsystemet tas fram som ett anpassat sys-
tem beroende på processens karaktär. En grundidé med processtyrd 
verksamhet är att kvalitet skapas och följs inne i processen, inte vid 
leveransen eller slutprodukten. När det gäller tjänster kan mätsyste-
met kompletteras med nöjdhetsundersökningar för att stämma av an-
vändarnas upplevelser, grad av nöjdhet och inte minst att det svarar 
mot kundbehovet. 

Resultatkvalitet
En hög kvalitet på resultaten innebär att organisationen har en bra 
förmåga att redovisa vad som faktiskt uppnåtts inom området i för-
hållande till de uppställda målen.

Resultatkvalitet består av tre delar:
1. Överensstämmer resultaten med de uppdrag verksamheten fått? 

Detta redovisas bl.a. genom måluppfyllelsemätningar. 
2. Uppfyller resultaten medborgarnas legitima behov och krav? 

Har den levererade verksamheten skapat nöjdhet och behovstill-
fredställelse? Data samlas genom olika typer av användarstudier. 

3. Uppfyller resultaten den politiska intentionen och/eller styrande 
lagar?  

Svarar mot uppdragen Svarar mot medborgarnas 
legitima behov och krav

Uppfyller lagen/den politiska intentionen
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Hög kvalitet på resultaten baseras alltså på att både användarna är 
nöjda och att verksamheten uppfyllt sina mål och uppdrag samt följer 
de lagar och politiska inriktningar som finns. 
 Leveransen av en process mäts i processkvaliten. Ibland kan pro-
cessmätningar och resultatuppföljningar skära över varandra, t.ex. att 
ta in kundsynpunkter.
 För att kontrollera resultatkvaliteten behövs ”bevisdokumentation”. 
Det vanligaste är att man gör en avstämning mellan uppdragsbeskriv-
ningar, planer, verksamhetsplaner etc. och årsredovisningar och an-
dra återrapporteringar till uppdragsgivaren. Andra dokumenttyper är 
interna policydokument, protokoll, mötesanteckningar och liknande 
som visar hur man arbetat med att verkställa uppdragen. För att bely-
sa medborgarperspektivet behövs brukarundersökningar, medborgar-
dialoger och liknande. Med alla dokument samlade kan jämförelsen 
göras mellan vad vi sa att vi skulle göra och det vi faktiskt har gjort 
samt vad användarna anser om det vi har gjort. Är överensstämmelsen 
hög är det hög kvalitet på resultatet.
 Svagheten är att man blir låst i att följa målen och planerna även 
om omvärlden förändras. I vissa fall kan omprioriteringar vara nöd-
vändiga, nya beslut fattas under vägen. Rimligen bör en flexibilitet 
finnas för att hantera uppkomna situationer under pågående uppdrag-
speriod eller planperiod. 

Varumärke
Varumärke är i den ritade modellen en mindre rektangel för att visa 
dess position i modellen.  För närvarande har det inte funnits utrym-
me att arbeta med och utveckla just varumärke. Varumärket bibliotek 
kommer förmodligen att bli allt viktigare i framtiden, redan nu har 
vi sett att biblioteket har en positiv laddning med mycket hög trovär-
dighet och stor potential att utvecklas. Bland annat har kampanjen 
digidel2013 visat att biblioteken har ett fantastiskt varumärke vilket 
blev en stor tillgång inom kampanjen. 
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Styrformen
Efter att ha avhandlat den översta raden i modellen behöver vi göra en 
utvikning och beskriva ytterligare en av grundstenarna som inte visas 
i kvalitetsmodellen, nämligen styrformen. En verksamhet kan styras 
utifrån flera olika principer, styrformer. Den konceptuella modellen 
är grundad på den styrform som den största delen av den offentliga 
verksamheten styrs genom. Vanligen går den under namnet resultat-
styrning, målmodell eller mål- och resultatmodellen. Styrformen kan 
också beskrivas som MBO, management by objectives. 
 Målet är vårt framtida önskade läge. Målen bryts ner till verksam-
het. Med resultat menar vi uppfyllelse av målen, alltså utförda presta-
tioner och uppnådda effekter. Hur nära målet hamnar resultatet? Det 
är viktigt att kopplingen mellan mål och resultat säkerställs, dvs. att 
målet går att följa upp så att resultatet blir synligt. Målen kan ibland 
uttryckas som prestationer. Prestationerna är medel för att uppnå mer 
övergripande syften med verksamheten, samhällseffekter. I vissa fall 
kan flera olika verksamheter arbeta mot samma samhällseffekt, men 
genom olika typer av prestationer. Många gånger utrycks målen också 
i termer av effekter. Exempel på detta kan vara ökad läskunnighet där 
många yrkesgrupper arbetar med att bidra med just sin speciella kom-
petens och verksamhet för att nå det gemensamma målet och effekten 
ökad läskunnighet. 
 När styrformen ritas är det vanligt att även den finansiella styr-
ningen läggs in för att visa sambanden mellan målformulering och 
budget samt resultatuppföljning och redovisning. Den finansiella 
styrningen ska säkerställa att det finns tydliga regler för redovisningen 
och användningen av offentliga medel och säkra en effektiv resursan-
vändning. 
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Tillsammans ska resultatstyrningen och den finansiella styrningen 
ligga till grund för att framtida beslut baseras på vad som faktiskt 
uppnåtts och vad det har kostat. Styrningen ska säkra att de offentliga 
medlen används optimalt i förhållande till de politiska prioritering-
arna. 
 Det är inte helt ovanligt att fokus ligger på de finansiella resul-
taten och att beskrivningen av måluppfyllelsen blir svagare. Ett sätt 
att bredda bilden är att arbeta med balanserade styrkort för att nå en 
bättre balanserad styrning i flera dimensioner. Resultatuppföljningen 
behöver även ta in användarnas synpunkter. Som jag tidigare påpekat 
finns det inte ett enkelt samband mellan kostnader/resurser och resul-
tat, det finns ingen garanti för att en verksamhet med goda resurser 
når goda resultat.
 Resultatstyrningens grundidé är att ge utföraren en viss frihet att 
själv besluta över på vilket sätt målen skall förverkligas. Målen är i 
regel politiska mål och ambitioner. Resultatstyrningen ska också göra 
det möjligt att bedöma utvecklingen, hur nära vi är eller hur långt vi 
har kvar till målet och om vi är på rätt väg. Tanken är också att re-
sultatstyrningen ska ge långsiktighet för utföraren, att uppfylla målen 
kan ta många år och vissa mål kan vara omöjliga att nå, men de ang-
er ändå riktningen för verksamheten. Exempel på mål av den senare 
karaktären är Nollvisionen i trafiken10. Det är möjligt att det aldrig 
kommer att uppfyllas helt, men genom att målet är satt rör sig hela 

10 regeringen.se/artiklar/2016/03/en-nysatsning-pa-trafiksakerheten---nollvisionen-ligger-
fast2/

Resultatstyrning

Finansiell styrning

Målformulering

Budgetering

Resultatuppföljning

Redovisning

Figuren är återgiven från Stadskontorets publikation 2006:2, Effektiv styrning?, 
bilaga 2.
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samhället i den önskade riktningen och det går att påvisa hur arbetet 
framskrider. 

Lästips:
Styrning för hållbar utveckling. SKL 
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-015-0.pdf 

Mål och resultat. Att utveckla mål och 
resultatstyrning. SKL 
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/978-91-7585-116-
7.pdf 

Effektiv styrning? Statskontorets rapport 2006:2, 
bilaga 2 och 3. 
statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603_
Bilaga2-3.pdf 

Effektkedjan: resurser, aktiviteter, prestationer och effekter

Låt oss nu intressera oss för mittendelen av modellen, som vanligen 
kallas effektkedjan, ibland också resurskedjan. Den här delen av den 
konceptuella modellen finns i ett stort antal publikationer, jag har 
främst utgått från Stadskontorets rapport 2011:13 och SOU 2005:110 
med kompletteringar från andra källor.
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Effektkedjan används både nationellt och internationellt för att följa 
upp och utveckla offentlig verksamhet och är särskilt framtagen för 
att passa den offentliga verksamheten, både offentligt utförd och of-
fentligt finansierad. Kvaliteten skapas genom att alla fyra steg i kedjan 
hänger ihop. 
 Offentlig verksamhet skiljer sig på ett antal punkter från den pri-
vata och affärsdrivande marknaden som har gjort att det är svårt att 
tillämpa teoretiska modeller från den vinstdrivande sektorn. Det är 
generellt svårt att mäta kvalitetsförändringar inom offentlig sektor. 
Ett skäl är att de affärsdrivande krafterna saknas, det går inte att tala 
om marknadsdelar och marknadspris. De naturliga återkopplingar-
na som antal sålda produkter eller tjänster saknas. Det är svårare att 
fastställa efterfrågan och hur väl en produkt eller tjänst slår samt att 
koppla vilka resurser som lagts på en enskild tjänst eller produkt. An-
dra utmärkande egenskaper för den offentliga verksamheten är att 
mottagaren av verksamheten i regel inte behöver betala den faktiska 
kostnaden, ett egentligt pris i den meningen saknas. Ett exempel är 
patientavgiften som är samma oavsett om det är en enkel åtgärd eller 
en omfattande operation.
 I regel saknas också någon större konkurrens, det kan vara omöjligt 
att välja en annan utförare än den man blir hänvisad till. I takt med 
avregleringarna har detta luckrats upp, det kan finnas fler utförare att 
välja mellan. Kvalitet och tillgänglighet kan vara konkurrensfaktorer 
men sällan priset. 
 Av bland annat dessa skäl har det funnits ett behov av en modell 
som är avpassad till offentlig verksamhet, där till exempel förebyg-
gande eller förberedande arbete kan bli synligt och möjligt att koppla 
till kostnader. 

Resurser
Med resurser menas allt som används för att producera verksamheten; 
varor, råmaterial, arbetskraft, kapital, utrustning, teknik etc. Hur 
mycket och vad har vi att röra oss med för verksamheten? Resurserna 
överensstämmer till stora delar med det vi beskrivit i strukturkvalitet. 
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Aktiviteter
Med aktiviteter avses all den verksamhet som utförs. Till största del 
överensstämmer aktiviteterna med det som ligger inom processerna. 
Allt arbete som utförs blir synligt i aktiviteterna. Många aktiviteter 
blir också prestationer, men inte alla. All offentlig verksamhet har inte 
en tydlig mottagare, t.ex. förebyggande insatser, och kan vara svåra 
att koppla till prestationer.  

Prestationerna 
Prestationerna mäts när aktiviteterna faktiskt når användarna (enligt 
en internationell praxis). Det betyder att förebyggande arbete och 
förberedelser inte alltid kan räknas in i prestationen. Förebyggande 
arbete utan tydlig mottagare omvandlas inte till prestation, men kan 
leverera mot en effekt. Förberedande arbete måste leda till att det ock-
så genomförs och når användarna. 
 Ett exempel: förberedelserna inför ett bokprat är en aktivitet, men 
räknas som prestation först när bokpratet genomförts. Alltså det måste 
ha ägt rum för att få räknas. Blir bokpratet inställt stannar förberedel-
sen som aktivitet. En hel del av fortlöpande biblioteksarbete kommer 
att redovisas som aktiviteter utan att omvandlas till prestation i direkt 
anslutning till aktiviteten, omvandlingen kan inträffa flera år senare. 
Tydligast är det kanske med förvärv, först när första lånet gjorts av ett 
förvärvat medium blir det strikt räknat en prestation. Det betyder att 
kostnaden för aktiviteten och prestationen kommer på hamna skilda 
redovisningsår. 
 Prestationerna kopplas närmast till resultatkvaliteten, men även 
aktiviteter görs synliga i resultatkvaliteten. 

Effekten 
Effekten är utfallet av den offentliga sektorns verksamhet, att uppnå 
politiska intentioner och inriktningar. Effekten uppstår alltså när ett 
samhälls förhållande har förändrats i ett större perspektiv. Det kan 
handla att uppnå folkhälsomål, utbildningsmål, arbetsmarknadsmål 
etc. 
 Effekterna kan antingen delas in efter tidshorisont eller redovisas 



43

perspektivvis: producentperspektiv, användarperspektiv, sektors- eller 
områdesvis eller samhällsekonomiskt där alla effekter vägs in. 
 Effekterna följs i regel med hjälp av indikatorer, i de flesta fall är en 
direkt mätning omöjlig. Folkhälsomålet att minska rökningen skul-
le kunna följas upp genom antalet insjuknade i lungcancer, antalet 
sålda cigaretter, antalet elever i 9:an som medger att de röker, alltså 
indirekta mätningar på punkter som kan bidra till en sammanvägd 
bild. Många av de indirekta punkterna har egna resursomvandlingar 
i sina egna effektkedjor där aktiviteter och prestationer redovisas, t.ex. 
förebyggande arbete på skolorna. 
 Ett exempel: Att utveckla Libris kataloger kommer att som effekt 
stödja forskningen långsiktigt, vilket ger (förhoppningsvis) Sverige ett 
bättre konkurrensläge på den globala marknaden. Att Libris möjlig-
gör effektivare studier för en enskild student ger en prestation (ka-
talogen möter den enskilda användaren). Att utvecklarna genomfört 
utveckling av nya sökmöjligheter och gränssnitt är aktiviteter. Att 
resultatlistan visas 12 sekunder snabbare till följd av en bättre teknisk 
lösning är en prestation (då det möter en användare). Att länkat data 
gör att forskaren kan upptäcka andra källor bidrar till effekten. När 
hundra forskare gör det samtidigt, och snabbare kan lägga fram sina 
avhandlingar så leder det till påtagliga effekter (impact) i samhället 
då det kommer att göra avtryck och påverka oss alla genom t.ex. fler 
nya medicinska behandlingar, nya patent, nya algoritmer som kan 
beräkna orkaner, nya hållbara energikällor osv.
 Det är vanligt att det som i effektkedjan är prestationer kallas för 
effekter i vardagliga resonemang, och det leder oss till en ambition att 
kunna mäta effekter inom områden där vi egentligen har stora svårig-
heter att koppla verksamheten direkt till effekter. I de fallen kan det 
vara en lösning att tala om prestationerna och beskriva på vilket sätt 
de bidrar till effekter som ofta mäts någon annanstans i samhället. 
 Läskunnighet och läsfrämjande är ett sådant exempel. Biblioteken 
kan lätt redovisa aktiviteter och prestationer, men sällan påvisa effek-
ten som ett direkt resultat av just bibliotekets arbete. Ett barns läsfär-
digheter stöds av fler parter; skolan, föräldrar och påverkas av faktorer 
i barnets omedelbara omgivning, socioekonomiska faktorer, barnets 
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egen predisposition för att bli en läsare och så vidare. Läsfärdigheterna 
följs upp inom skolans system, medan andra delar av läsningen som 
intresse och bokval faller utanför. För vissa delar av biblioteksverk-
samheten bör det vara tillräckligt att kunna redovisa prestationerna, 
och beskriva till vilka effekter biblioteket bidrar utan att biblioteken 
självständigt har möjligheter att mäta effekten. 

Att göra rätt saker

Offentlig verksamhet har som jag just beskrivit inte samma tydliga 
koppling som vinstdrivande verksamheter till att göra rätt saker (dvs. 
sälja och generera vinster). Som vi sett ovan i effektkedjan kan vi dela 
upp resultaten i prestationer och effekter. Ett annat sätt att uttrycka det 
är att beskriva det som produktivitet och effektivitet, eller inre och yttre 
effektvitet. Jag utgår främst från antologin Mått på välfärdens tjänster11. 
Detta har också beskrivits av Malin Ögland m.fl. i Mäta och Väga12. 

11 Rapport till ESS 2006:2 Mått på välfärdens tjänster – en antologi om produktivitet och 
effektivitet i kommunala verksamheter. Björn Brorström m.fl., s. 13-30.

12 Malin Ögland, Lena Lundgren och Kerstin Wockatz, Mäta och väga – om statistik och 
effektivitet på folkbibliotek. Regionbibliotek Stockholms skriftserie. S. 39 ff.

Bilden återgiven från ESS 2006:2 s.15

Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter

MålYttre effektivitet

Inre effektivitet
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Inre effektivitet = produktivitet  kopplar till prestationerna
Beskriver relationen mellan resurserna som tilldelats verksamheten 
och prestationerna. Produktivitet utgör en relation mellan värden 
med olika måttenheter, X kr sätts i relation Y producerade enheter 
eller X timmar mot Y utförda tjänster.

Fokus ligger på själva resursomvandlingen, att göra den så effektiv som 
möjligt. ”Göra saker på rätt sätt”, ”Lean” och liknande koncept är i 
regel produktivitetshöjande åtgärder som egentligen inte ifrågasätter 
verksamhetens relevans.   

Yttre effektivitet = effektivitet  kopplar till effekterna
Den yttre effektiviteten undersöker om resursomvandlingen är relevant 
jämfört mot målen, uppdragen och intentionen med verksamheten.  
Effektivitet kan uttryckas som en kvot där de ingående värdena har 
samma måttenhet. Det betyder att man kan behöva räkna om till en 
annan enhet, t.ex. sätta ett pris på något som normalt inte beskrivs i 
kronor eller tillskriva något ett mått som kan användas av både täljare 
och nämnare. 

Produktivitet  =
prestationer

resurser
=

output

input

Effektivitet   =
förbättringar

uppoffringar
=   utbyteskvot

Den yttre effektiviteten analyseras ofta i relation till politiska mål-
sättningarna som är styrande för verksamheten, att ”göra rätt saker”. 
 Effektivitet uttryckt i ekonomiska termer kan vara både privat-, 
samhälls- och företagsekonomiskt. Oftast används termen kostnads-
effektivitet för det som är uttryckt i pengar.
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 En  djup  och fyllig beskrivning med exempel och utvidgade reso-
nemang finns i Mått på välfärdens tjänster, avsnittet författat av Ric-
hard Murray13.
 Min tanke med att placera kedjan av kvalitet (struktur, process och 
resultat) tillsammans med effektkedjan är att de kompletterar varan-
dra.  Jag hoppas att det ska ge möjlighet att ställa rätt frågor om vår 
verksamhet mot rätt del av den konceptuella modellen, och koppla 
mer kvantitativa uppgifter mot kvalitetsresonemangen. 
 Utredarna i SOU 2005:110 Jämförelsevis har i sin framställning 
tydliggjort att de ser tre separata begrepp som kan beskriva hur verk-
samheten är beskaffad. De använder kvalitet, produktivitet och ef-
fektivitet som begrepp. Jag tolkar det som att utredarna menar att 
kvalitet är en tredje dimension vid sidan av produktivitet och effekti-
vitet. Det krävs alltså något mer av verksamheten som kan beskrivas 
i termer av kvalitet. En genklang av detta återfinns i Statskontorets 
delrapport 2011:1314. ”Det uppdrag som Statskontoret här redovisar 
resultatet av innebär att lämna förslag på hur en samlad och systema-
tisk uppföljning av produktivitet, kvalitet och effektivitet i offentlig 
sektor kan uppnås.”
Från uppdragsbeskrivningen till Statskontoret hämtas följande:

”Ett sätt att beskriva den offentliga förvaltningens utveckling 
är att mäta förändringar av produktivitet, kvalitet och effekti-
vitet. Detta görs i dag i vissa delar och för vissa områden men 
någon samlad mätning görs inte. Statskontoret ska genom ett 
utvecklingsarbete kartlägga pågående arbete och analysera 
förutsättningarna för en samlad och systematisk uppföljning av 
produktivitet, kvalitet och effektivitet i den offentliga sektorn. 
Statskontoret ska lämna förslag på hur en samlad och systematisk 
uppföljning kan uppnås.”

13 Rapport till ESS 2006.2 Mått på välfärdens tjänster – en antologi om produktivitet och 
effektivitet i kommunala verksamheter. Richard Murray ”Vad är effektivitet och hur mäta 
den i kommunal verksamhet”.

14 Förutsättningar för En samlad och systematisk uppföljning av kvalitet, produktivitet och 
effektivitet i offentlig sektor Statskontoret 2011:13, s.14
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I SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta beskrivs kvalitet som 
kopplat till kundens behov medan produktivitet och effektivitet har 
lämnats utanför resonemangen15.

En annan skärning av kvalitetsbegreppet, tjänstekvalitet

Kvalitetsbegreppet kan, som jag tidigare beskrivit, delas upp på en 
mängd sätt, ett vanligt är att skilja mellan varor och tjänster.
 För att förbereda oss för den sista delen i den konceptuella model-
len ägnar jag några rader åt tjänster som en påminnelse till oss alla att 
tjänster har sin egen logik, tjänstelogik. Tjänstekvalitet strävar efter 
att hantera de mänskliga aspekterna och har sina rötter i marknadsfö-
ringsteorin, tjänstesektorn och 80-talets tjänstesamhälle. 
 Begreppet tjänstekvalitet utgår från den transaktionella kvalitets-
utvecklingen som tar avstamp i transaktioner. Transaktionerna invol-
verar människor i form av interna och externa aktörer som interagerar 
i själva transaktionen. Transaktionen kan också ha en levererande 
komponent, där själva leveransen är en produkt som härrör från in-
teraktionen till skillnad från när vi plockar en vara på en hylla från 
tillverkningsindustrin. 
En tjänst är med en generaliserande beskrivning:

• Immateriell – alltså motsatsen till påtaglig. En vara kan man 
hålla i händerna, men det går i regel inte med en tjänst. En tjänst 
kan vanligen inte testas eller kontrolleras i förväg utan består av 
aktiviteter och processer som skapas i ett sammanhang.

• Heterogen – att standardisera tjänster och processer är svårt, det 
finns alltid en viss variation, men detta kan vändas till en fördel 
om man lyckas anpassa sin tjänst till varje enskild kund.

• Oskiljaktig – produktion och konsumtion hänger samman och 
kunden måste antingen aktivt eller passivt delta i processen för 
att skapa tjänsten. Vi ställs inför ”sanningens ögonblick” den 
tidsrymd när tjänsten utförs, som inte går att backa. Ett hotell 
kan inte producera en hotellövernattning utan gäst, produktion 
och konsumtion kan inte separeras.

15 SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta kapitel 4.5
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• Förgänglig – en tjänst går inte att lagra eftersom den skapas i 
interaktion med kunden. Eftersom det inte går att separera pro-
duktion och konsumtion av en tjänst kan det skapa problem 
med ojämn efterfrågan. Det går inte att lägga upp hotellnätter 
under lågsäsong för att använda under högsäsong. I stället får 
man försöka styra tillgången med varierande prissättning, flex-
ibla anställningar och en elasticitet i produktionen av tjänster. 

Tjänstekvalitet kan också beskrivas utifrån ett annat begreppspar: ob-
serverad och upplevd kvalitet. 
 Observerad kvalitet definieras som att göra saker på rätt sätt i 
förhållande till en i förväg uppställd mall eller beskrivning. Kvalitets-
nivån beskrivs som graden av överensstämmelse mellan tjänsten och 
gällande kvalitetsfordringar (mallen eller beskrivningen). Det baseras 
på faktiska uppmätta förhållanden eller resultat och är inte beroen-
de av kundens subjektiva bedömning. Ett exempel skulle kunna vara 
upphandlad lokalvård där det i avtalet beskrivs hur städningen ska 
utföras och en avsyning av arbetet har genomförts. 
 Den upplevda kvaliteten är subjektiv och beroende av kundens 
förväntningar, utfallet och utförarens image samt tjänstens förmåga 
att uppfylla kundens krav, alltså kundens upplevda kvalitet. 
Upplevd kvalitet är ett viktigt kvalitetsmått, och består av tre delar:

• Nödvändig kvalitet (basic) 
Det är främst underförstådda och outtalade behov. Det är helt 
enkelt så fundamentalt att det inte behöver sägas. Om man miss-
lyckas inom nödvändig kvalitet kommer kunden att bli otroligt 
missnöjd och det kan bli svårt att återfå förtroendet. Ofta är det 
så självklart för kunden att det kan vara svårt att fånga i till ex-
empel kundundersökningar och nöjdhetsundersökningar. Det 
är sådant som inte behöver nämnas. Det är som att sälja en bil 
utan ratt, ingen kund kommer att särskilt ange att de önskar en 
ratt i sin bil, om vi ger dem ett formulär att fylla i. Medan om 
ratten saknas blir man rejält missnöjd.

• Förväntad kvalitet (performance)
Det är de förväntade och uttalade behoven. De svarar mot vad 
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kunden förväntar sig och anser vara viktigt, kvalitetsattribut 
som kommer att ge ökad kundnöjdhet när de uppfylls och miss-
nöjda kunder om de inte uppfylls. Förväntad kvalitet är oftast 
det som kommer fram i kundundersökningar och nöjdhetsun-
dersökningar. Kunden kan och vill berätta om sina behov och 
förväntningar. Misstag och fel går att reda ut, kompensera eller 
rätta utan att förtroendet är fullständigt förstört. Genom att un-
dersöka och följa uppfattningarna om den förväntade kvaliteten 
kan producenten bli bättre än sina konkurrenter och vinna nya 
kunder till sin tjänst.

• Attraktiv kvalitet (excitement)
Attraktiv kvalitet kommer att skapa kundtillfredsställelse när 
det finns, men orsakar däremot inget missnöje om det uteblir, 
eftersom det normalt inte förväntas. Det handlar om omedvetna 
och icke uttalade behov. Kunden överraskas positivt och blir im-
ponerad vilket ofta leder till att kunden vill fortsätta sin relation 
med leverantören. I en kundundersökning blir det sällan svar 
som motsvarar attraktiv kvalitet, det ligger för långt bort för att 
kunna uttryckas. Innan tjänsten eller produkten finns vet man 
inte att man vill ha det. 

Detta har beskrivits av den japanska forskaren Noriaki Kano, och 
brukar kallas Kanomodellen16.

16 kanomodel.com/discovering-the-kano-model/  och Bergman, Klefsjö 1990 kapitel 1.1.14.
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Performance

Need 
well 

fulfilled

Need 
not 

fulfilled

Dissatisfied

Satisfied

Basic

Excitement

indifference

Kanomodellen

Den gröna linjen visar nödvändig kvalitet (basic), den förväntade kva-
liteten (performance) ritas med blå linje och attraktiv kvalitet (excite-
ment) visas med den röda linjen. 
 Det finns också ett område som i modellen kallas likgiltighet (in-
difference). En hel del av våra vardagstjänster ligger inom den grå-
färgade rutan. Så länge det inte är katastrofalt eller oerhört positivt 
kommer kunden att känna en likgiltighet inför tjänsten, varken nöjd 
eller missnöjd. 
 Vi måste också komma ihåg att det sker förflyttningar i bedöm-
ningarna på grund av tillvänjning. Det som för ett par år sedan var en 
attraktiv, överraskande kvalitet är i dag förväntad eller kanske till och 
med en nödvändig kvalitet. 
 Det finns också individuella variationer, människor är olika. För en 
kund som gillar teknisk utveckling kan självbetjäning vara en attrak-
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tiv kvalitet, medan för den teknikovana kommer bedömningen att bli 
lågt skattad, man vill utföra sitt ärende över disk. 

Kvalitetsparametrar för tjänster

Följande avsnitt är främst baserat på Mänsklig kvalitetsutveckling av 
Stefan och Yvonne Lagrosen och Parasuraman, Zeithaml och Berrys 
artikel A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for 
Future Research från 1985. Just kvalitetsparametrarna är ofta beskriv-
na i litteraturen om kvalitet och kvalitetsarbete. Det finns variationer 
i hur parametrarna benämns, i somliga framställningar har de blivit 
färre och i andra fler, men grundstommen är det som Parasuraman 
m.fl. publicerade 1985. 
 Forskning som Parasuraman, Zeithaml och Berry utförde i mit-
ten av 80-talet påvisade ett antal gap, som i avstånd, mellan olika 
uppfattningar. Grunderna till det som kallas för Gap-modellen fanns 
redan från tidigare forskning, men genom intervjustudier och samtal 
i fokusgrupper kunde forskarteamet definiera och beskriva ett helt 
system av avstånd mellan uppfattningar. Schematiskt kan det ut-
tryckas som bilden, utan att vi i denna text går in på de olika gapen. 

Lästips:
Mått på välfärdens tjänster ESS 2006:2 
http://www.regeringen.se/contentassets/
fdd3efd7f2984f44b28100f7e3682e8d/
matt-pa-valfardens-tjanster---en-antologi-
om-produktivitet-och-effektivitet-i-
kommunala-verksamheter-ess-20062 

Bergman, Klefsjö 1990, kapitel 14.1.1
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En framställning på svenska finns i Kvalitet från behov till använd-
ning 17om det är svårt att få tag på den ursprungliga artikeln. Sedan 
80-talet arbetade forskarlaget vidare och tog fram SERVQUAL som 
bygger på erfarenheterna från Gap-modellen. För biblioteksområdet 
finns LibQual +18 som bygger på SERVQUAL. 

17 Kvalitet från behov till användning, Bo Bergman, Bengt Klefsjö. s. 361 ff.
18 libqual.org/home

Word of mouth 
Communications

Past ExperiencePersonal needs

Expected Service

Perceived Service

Service Delivery (including 
pre and post contacts)

External 
Communications 

to Consumers

Translation of Perseption into 
Service Quality Aspects

Management Perceptions of 
Consumer Expectations

Marketer

Gap 1

Gap 3

Gap 2

Gap 5

Gap 4

Ritning efter 
Parasuraman 
1985



53

Parasuraman m.fl. genomförde ett antal intervjuer. Från intervju-
materialet identifierades gapen i ovanstående modell. I samma artikel 
publicerades också den första beskrivningen och sammanställningen 
över avgörande faktorer för tjänstekvalitet. På svenska brukar de be-
nämnas som kvalitetsdimensioner eller kvalitetsparametrar. 

Jag redovisar parametrarna enligt uppställningen Parasuraman 1985 
och Lagrosen.

• Pålitlighet – att tjänsten utförs på rätt sätt från början och att 
företaget håller sina löften. Det kan också handla om jämnhet i 
servicen. Exempel: punktlighet, precision, att det som utlovats 
också blir utfört.

• Lyhördhet – de anställdas villighet att utföra den önskade tjäns-
ten och snabba reaktioner från personalen. Exempel: hur lång 
tid det tar att utföra tjänsten, om personalen tvekar, drar på det 
eller responderar snabbt. Det inkluderar också aktualitet och 
snabba responser som att skicka ett kvitto eller ett svar snarast. 

• Kompetens – personalen har de kunskaper och färdigheter tjäns-
ten kräver och goda kunskaper om sin egen organisation för att 
kunna hänvisa vidare vid behov. Exempel: personalen är väl för-
trogen med bibliotekssystemet, rutinerna och har rätt profil för 
att kunna hantera de vanligaste förekommande frågorna.

• Tillgänglighet (tillträde) – goda möjligheter till kontakt och 
lättillgängliga platser. Exempel: bekväma öppettider, en god 
geografisk placering, bra möjlighet att komma fram på telefon, 
e-post och inte allt för långa svars- eller väntetider.

• Tillmötesgående – personalens artighet, vänlighet, omtanke, re-
spekt osv. Det kan också inkludera respekt för kundens ägodelar. 

• Kommunikation – kunden informeras på ett sätt så att kunden 
förstår. Exempel: språk och språknivå, inte använda krångliga 
ord om man misstänker att det kommer att missförstås. Tilltal 
och ordval, inte använda kränkande ord eller ett oartigt tilltal. 
Att personalen lyssnar och avläser kunden.

• Trovärdighet – att visa att organisationen arbetar för kundens 
bästa, visa trovärdighet, pålitlighet och ärlighet. Att till använ-



54

darna genom olika sätt förmedla bilden av en stabil verksamhet 
man kan lita på. 

• Trygghet – kunden ska inte behöva utsättas för fara, risk eller 
osäkerhet, varken a) fysisk b) finansiell eller c) konfidentiellt. 

För biblioteken är särskilt den sista punkten viktig att reflektera över, 
ger vi utrymme för att ställa en ostörd fråga utan överhörning? 

• Förståelse för och kunskap om kunden – organisationen an-
stränger sig för att förstå kundens önskemål och behov. Exempel: 
verksamheten lär sig om kundernas speciella behov eller krav, 
ger kunderna personlig uppmärksamhet och uppmärksammar 
stamkunder. 

• Påtagliga faktorer – lokaler, inredning, personalens klädsel, ut-
rustning som behövs för att utföra tjänsten och utförandet på 
fysiska ting som lämnas ut i samband med tjänsten. Det kan 
också innefatta andra kunder som befinner sig i lokalen. 

Utöver dessa tio parametrar från Parasuraman har jag också lagt till 
en elfte19 då jag tycker att den är högst relevant eftersom få verksam-
heter är helt felfria.  

• Rättelse – om kunden drabbas av fel ska snabbt rättelse eller 
återställning utföras. Alltså felet ska rättas till, kunden ska hållas 
skadelös och få en ursäkt. 

Det är viktigt att ha en ”återställningsstrategi” som är känd av alla 
medarbetare. När något går fel finns redan en lösning eller åtgärd som 
kan utföras istället för att lämna över till någon annan.
 Att kvalitetsparametrarna fortfarande anses vara relevanta visas av 
att Johan Quist och Martin Fransson konstaterar i boken Tjänstelogik 
för offentlig förvaltning (2014): s. 165 f.

”[..] ursprungliga listan från 1985 fortfarande står sig. Betydelsen 
av enskilda parametrar kan variera, men kraven kan anses vara 
fullt tillämpliga även inom offentlig sektor.”

19 Parameter nummer elva har jag hämtat från Lars Sörqvist, Kvalitetsbristkostnader (2007) 
s. 15
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I det som jag kallar tjänsteögonblicket, den tidsrymd då tjänsten ska 
skapas genom en interaktion mellan tjänsteleverantören och motta-
garen (som då måste bli medskapare) finns ett utrymme för att styra 
kvaliteten. Tjänsteleverantören kan i denna situation bara styra sina 
egna reaktioner, man kan inte helt styra den medskapande mottaga-
rens reaktioner. Man vet inte vad den personen är på för humör, eller 
vad som hände minuterna innan personen inledde sin interaktion. 
Det kan vara en positiv och glad person eller en person som har haft 
idel motgångar hela dagen, missat bussen samtidigt som det började 
regna. Det som går att styra i situationen är leverantörens bidrag i in-
teraktionen. Om tjänsteleverantören är skicklig och arbetar medvetet 
med utgångspunkt i kvalitetsparametrarna kan en ogynnsam start 
vändas till en bättre fortsättning, eller vice versa, alltså att tjänsteleve-
rantören sjabblar bort tillfället. Tjänsteleverantören kan förbereda sig 
genom att göra en självreflekterande process utifrån kvalitetsparame-
trarna för att förbättra sin del i interaktionen. 
 Min beskrivning låter instrumentell, men det beror mest på brist 
på bra beteckningar. Ett tjänsteögonblick är egentligen stunden då 
två personer möts, skapar en relation och genomför en interaktion 
som leder fram till att tjänsten har genomförts, ”levererats”. Det 
kan handla om ett mycket kort samtal, en fråga och ett svar, eller en 
lång tidsperiod som t.ex. en sagostund. Men det handlar ändå om 
samma grund, att vi i egenskap av tjänsteleverantör till viss del kan 
styra kvaliteten på tjänsteögonblicket genom ett genomtänkt och väl 
grundat förhållningssätt.

Att hitta markörer 

Med utgångspunkt från det jag hade studerat om kvalitetsparametrar-
na och tjänstekvalitet började det formas en idé i mitt huvud. Det bor-
de gå att sätta upp en sorts matris eller checklista med markörer som 
visar om en specifik parameter synliggjordes eller inte i ett tjänste-
ögonblick. Om man kunde observera eller avlyssna en situation skulle 
det vara möjligt att identifiera vilka av parametrarna som manifeste-
rade sig i interaktionen. Denna manifestation valde jag att kalla mar-
körer, i meningen kännetecken på att just den parametern visat sig. 
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 Det skulle betyda att det behövdes en uppsättning markörer för 
ett antal olika tjänsteögonblick som vart och ett hade sin egenart. 
Markörer för en sagostund skulle inte vara helt perfekta för en bibib-
lioteksvisning för en gymnasieklass eller boken-kommer-tjänst. Det 
skulle betyda att det behövs en uppsättning tolkningar av var och 
en av parametrarna på mikronivå. Att ringa in markörerna ansåg jag 
borde göras av duktiga bibliotekarier med stor förtrogenhet med ex-
akt den typen av tjänsteögonblick som skulle kartläggas, t.ex. vana 
sagoläsare. 
 Just här gick gränsen mellan en teoretisk modell och en tillämp-
ning förankrad i praktiken. 

Från teori till praktik
Jag hade presenterat den konceptuella modellen ett antal gånger för 
biblioteksföreträdare på regional och kommunal nivå under två år. 
Intresset var stort, men man undrade hur man praktiskt kunde an-
vända modellen till sin egen verksamhet.  Redan från början hade jag 
tänkt koppla modellen närmare det vardagliga och utveckla små till-
lämpningar av olika delar av modellen, helst med hjälp av biblioteks-
kollegor som befinner sig i verksamheten. Dock hade jag inte hittat en 
form eller struktur för hur det skulle kunna gå till. 
 I en omorganisering av de tidigare lånecentralerna formulerades 
nya uppdrag för Regionbibliotek Stockholm och här fanns en chans 
att kunna få igång ett samarbete med utgångspunkt i den konceptu-
ella modellen. I april 2013 lade jag fram mitt förslag under ett möte 
mellan KB och Regionbibliotek Stockholm. Jag föreslog att Region-
biblioteket skulle ta tag i kvalitetsparametrarna och utveckla markö-
rer för var och en av parametrarna för en eller flera bibliotekstjäns-
ter. Markörerna skulle utgöras av beskrivningar från fältet. Genom 
intervjuer skulle ett material samlas ihop som kunde systematiseras. 
Regionbiblioteket fick ramarna och därefter relativt fria händer att 
själva hitta en metod och tillvägagångssätt. Jag fanns i bakgrunden 
tillgänglig för frågor vid behov. Regionbiblioteket förslog tre biblio-
tekstjänster som de vill pröva kvalitetsparametrarna på; sagostund, 
referenssamtal på plats i biblioteket och i digital form. 
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 Det jag försökte förmedla var att jag önskade en matris med kva-
litetsparametrarna och markörer. Matrisen skulle vara möjlig att an-
vändas i en självreflektiv process, eller i gruppsamtal, där de egna för-
hållningssätten kunde betraktas och utvärderas och därifrån leda till 
förändringar och förbättringar. 
 Det som Regionbibliotek Stockholm återkom med var så mycket 
mer än jag hade vågat hoppas! Pia (och Malin Ögland), Hanna och 
Britt har tagit mina tankar till helt nya nivåer. De har visat att det går 
att utveckla markörer, och att det går att arbeta på flera olika sätt med 
analys och systematisering av grundmaterialen. Med hjälp av Region-
bibliotek Stockholm kan vi nu erbjuda biblioteken en introduktion 
till att skapa egna system med markörer för kvalitetsparameterar. El-
ler så väljer man att fortsätta diskutera de markörer som kommer att 
redovisas i nästkommande kapitel! 
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Kapitel 2 

Så här gjorde vi
Pia Borrman, Britt Löfdahl 
och Hanna Johansson
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Uppdrag och ramar
När vi fick uppdraget att testa den kvalitetsmodell som Elisabet Ahl-
qvist på Kungliga biblioteket hade tagit fram, så visste vi inte så myck-
et om den. Elisabet berättade att hon arbetat länge med den, vridit 
och vänt på den. Nu tyckte hon att det var dags att fylla den med 
praktisk verksamhet, för att se om den skulle kunna gå att använda 
i arbetet med kvalitet i bibliotekens tjänster. Här behövde hon hjälp 
och eftersom Regionbibliotek Stockholm hade ett partnerskap med 
KB, så vände hon sig till oss.
  Vi fick en inledande översikt kring teorin, vi fick litteraturtips och 
Elisabet fanns där som stöd på resan. Dessutom begränsade Elisabet 
uppdraget åt oss. Hon ville att vi skulle fokusera på bara en del av 
modellen, den del som handlar om kvalitetsparametrarna.
Och sen var det ytterligare tre saker vi skulle tänka på:

Det ena var att vi skulle bortse ifrån vad användaren tycker om 
tjänsten.
Vad användaren tycker är förstås viktigt, men det ligger utanför 
den här modellen och utanför vårt uppdrag. I modellen så är det 
bibliotekspersonalens insatser och prestationer som testas. För 
att få veta vad användaren tycker, måste man komplettera med 
andra mätmetoder.
Det andra var att vi skulle titta både på Aktiviteter och Presta-
tioner, det vill säga både förberedelsearbetet och själva utförandet 
av tjänsten.
Det tredje var att det inte var säkert att alla elva parametrarna 
skulle komma att vara relevanta för alla slags tjänster. 
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Dessutom kom vi själva på att det var viktigt att hålla isär yttre effek-
tivitet, om vi har rätt tjänst, och inre effektivitet, om vi utför tjänsten 
på rätt sätt. Arbetet med kvalitetsparametrarna innebär att vi tittar på 
den inre kvaliteten, om vi har kvalitet i tjänsten. 
 Med allt detta i minnet satte vi igång, och det är nog ingen över-
drift att säga att vi trevade oss fram i stort sett hela vägen. Vi visste 
inte hur vi skulle gå till väga, vi visste inte hur det skulle gå eller vad 
det hela skulle resultera i. Det går säkert att göra på flera sätt, men så 
här gjorde vi. 

Arbetsprocessen
Vi väljer några tjänster att testa modellen på

Vi valde att testa modellen på tre av bibliotekens tjänster: referens-
samtalet i den fysiska biblioteksmiljön, det digitala referenssamtalet 
och sagostunden.
 Referenssamtal förekommer på alla bibliotek, varje dag. Men hur 
kan man säkra kvaliteten i ett samtal mellan besökare och biblioteka-
rie? Vad är kvalitet i ett samtal och går det överhuvudtaget att mäta? 
Det tyckte vi kunde vara intressant att testa modellen på.
 De digitala referenssamtalen förekommer i flera former. På många 
bibliotek kanske främst som e-post, men även via sociala medier så-
som Facebook och Twitter. Här valde vi att titta på bibliotekens re-
ferenssamtal på Twitter, närmare bestämt tjänsten Bibblan svarar på 
Twitter.
 Sagostunden hör till en av de äldsta tjänsterna som erbjuds på folk-
bibliotek. Regionbiblioteket hade i ett tidigare projekt arbetat med 
tanken på hur biblioteken befinner sig mitt emellan tradition och för-
nyelse, och här tänkte vi att sagostunden kunde vara en intressant 
verksamhet att titta på. Vi hade redan påbörjat Projekt sagostunden 
tillsammans med lektor Åse Hedemark från Uppsala universitet för 
att undersöka hur en sagostund ser ut idag, och lade till kvalitetsmo-
dellen som en del i projektet.
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Vi samtalar med biblioteksmedarbetare

Vi ville få tag i de kunskaper och erfarenheter som praktikerna på 
biblioteken har. Därför valde vi samtalet som metod, men vi utförde 
samtalen på delvis olika sätt. Antalet biblioteksmedarbetare vid varje 
samtal varierade mellan 1 och 4 även om det vid enstaka tillfällen 
kunde vara en grupp på 5 - 8 personer. Samtalen varade i ca 1,5 tim-
me och vår roll var att lyssna och anteckna.
 Vi inledde varje samtal med att förklara bakgrunden till projektet 
och vad vi ville ha deras hjälp med. Eftersom vi förstod att modellen 
skulle te sig abstrakt och svår att ta in, sa vi att de inte måste förstå 
den som helhet, utan att vi skulle fokusera på de elva kvalitetsparame-
trarna. Vi frågade: om dessa elva parametrar kan sägas utgöra kvalitet 
i en viss tjänst – hur vet vi att vi uppfyller dem? Hur vet vi att vi till 
exempel är pålitliga i referensarbetet? Att vi är lyhörda i samband med 
sagostunden? Det vi ville ha deras hjälp med var just detta: att hitta 
markörer för de olika parametrarna som skulle kunna bockas av i en 
checklista. 
 För att förklara med ett exempel: Säg att vi tittar på tjänsten Boken 
kommer. Vad kan sägas vara en markör för kvalitetsparametern pålit-
lighet för Boken kommer? Jo till exempel att böckerna levereras hem 
till låntagaren vid den tidpunkt som man kommit överens om, och att 
de stämmer överens med låntagarens önskemål. Vi instruerade också 
biblioteksmedarbetarna att inta personalens perspektiv. Det handlar 
här inte om hur bibliotekets användare upplever tjänsterna, utan hur 
vi utför dem. 
 Därefter fick de börja fundera över parametrarna och brainstorma 
fram markörer. Det var inte så lätt att komma igång, men så småning-
om lossnade det. Vi försökte vara tysta och lyssna för att inte leda dem 
för mycket. Det var ju deras tankar vi ville åt! Det var lätt att tappa 
fokus på parametrarna och på att anta personalens perspektiv, så där 
hjälpte vi till en del.
 Vi skrev ned allt de sa vid varje parameter och började bygga upp 
ett material.
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Vi samlar in materialet, bearbetar det och tar fram checklistor

När vi hade haft alla samtalen så hade vi alltså förslag på markörer 
för de olika kvalitetsparametrarna för respektive tjänst. Och eftersom 
vi hade uppmuntrat till brainstorming i samtalen, så var det ett stort 
material.  Nu var det dags att bearbeta det, koka ner det och ta fram 
checklistor för de tre tjänsterna. 
 Resultatet blir alltså inte ett prydligt dokument att lägga till hand-
lingarna, utan något så konkret som checklistor. De är tänkta att vara 
användbara i biblioteksvardagen på flera sätt. De kan användas som 
verktyg för självvärdering genom att man till exempel går igenom 
checklistan efter sagostunden. Kan jag bocka av de olika markörer-
na? Är det något jag behöver förändra till nästa gång? Kanske vågar 
man sig till och med på kollegial observation med checklistan som 
underlag. På båda sätten kan det bidra till kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling. 
 Checklistorna kan också användas som underlag för samtal i ar-
betsgruppen eller tillsammans med chefen, för att skapa samsyn. 
Checklistorna är levande dokument. De ska testas, revideras och tes-
tas igen.

Avslutande diskussion
Vårt uppdrag var att testa kvalitetsmodellen och se om den är relevant 
för att titta på tjänstekvalitet på bibliotek. Vår slutsats är att den är 
det, och att modellen går att använda för många av bibliotekets tjäns-
ter. Vår förhoppning är att bibliotek runt om i landet ska använda 
modellen och även dela sina resultat med andra. Även resultat om 
själva processen blir till värdefull gemensam kunskap.
 Men vi kan gott tänka oss att den spontana reaktionen från dem 
som arbetar på bibliotek blir att det är ett för svårt och för stort arbete 
att dra igång på det egna biblioteket. Det tror vi också, om man inte 
arbetar på ett stort bibliotek och de flesta bibliotek är inte stora. Ett 
sådant här arbete görs bäst tillsammans med andra så att de egna 
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tankarna får stötas och blötas i samtal med andra, det är i alla fall vår 
övertygelse. Vi föreslår därför att man går ihop med grannkommunen 
eller i hela länet, kanske med stöd från länsbiblioteket. För de tjänster 
det redan finns en checklista för, som någon annan gjort, kan man 
utgå från den, revidera och göra den till sin. Men vi tror att det är 
viktigt att inte bara ta någon annans checklista utan att ha reflekterat 
över hur väl den stämmer med ens egna tankar och förutsättningar. 
Kanske kan man göra hela arbetsprocessen för åtminstone en av bib-
liotekets tjänster? Det visade sig ju att själva processen gav så myck-
et, det vittnar de medverkande praktikerna i vårt projekt om. Frågor 
väcktes om den egna verksamheten, och de kom till insikter.
 Resultatet, själva checklistorna, får inte bli statiska och stumma 
pappersprodukter. Det är därför vi trycker på hur viktigt det är att 
man arbetar med dem och gör dem till sina egna dokument, även om 
de bygger på vad andra bibliotek kommit fram till.
 Kvalitet är inte helt enkelt skrev vi i förordet. Men det behöver inte 
heller vara så svårt. Med hjälp av vår steg-för-steg-guide beskriven i 
kapitel 4 tror vi att alla bibliotek kan arbeta med tjänstekvalitet. 
 I början av detta kapitel nämns inre respektive yttre effektivitet. I 
boken Mäta och väga – om statistik och effektivitet på bibliotek skriver 
Malin Ögland om att det är viktigt att göra skillnad på dessa två. Den 
yttre effektiviteten handlar om huruvida vi erbjuder rätt tjänst, om vi 
överhuvudtaget ska ha sagostund på biblioteket. Den inre effektivite-
ten handlar om huruvida tjänsten utförs med kvalitet.
 När vi har testat kvalitetsmodellen på de tre olika tjänsterna, så 
har vi alltså tittat på den inre effektiviteten, att tjänsterna utförs med 
kvalitet. Så även om biblioteken uppfyller alla kraven i kvalitetspara-
metrarna, så innebär det alltså inte med automatik att tjänsten är rätt. 
 Regionbibliotek Stockholm har under många år arbetat med me-
todutveckling för att stödja biblioteken i deras verksamhetsutveck-
ling. Som exempel kan nämnas taxonomier, fokusgrupper och obser-
vationer. Tillsammans med olika slags användarundersökningar tror 
vi att arbetet med kvalitetsmodellen kan läggas i samma verktygslåda 
för biblioteksutveckling.
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 ”Modellen är robust men flexibel” som Elisabet Ahlqvist på KB 
säger. Den har en stark grund men det finns utrymme att gå i dialog 
med den och fylla den med den egna biblioteksvardagen. 
 Även om vi alla tre använde kvalitetsmodellen och arbetade på 
liknande sätt blev utfallet av de tre delarna olika. I följande kapitel 
redogör vi mer för det som var specifikt för respektive del, vilka tankar 
vi fick samt vad arbetet ledde vidare till.
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Kapitel 3 

Tre försök

I detta kapitel beskrivs arbetet 
med kvalitetsmodellen på tre olika 
verksamheter: referenssamtalet i den 
fysiska biblioteksmiljön, det virtuella 
referenssamtalet samt sagostunden.
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Referenssamtalet i den 
fysiska biblioteksmiljön
Britt Löfdahl 

Allt går som på räls
Referenssamtalet, samtalet mellan besökare och bibliotekspersonal, är 
något som pågår på alla bibliotek hela tiden. Till skillnad från mer 
organiserade aktiviter, som författarbesök eller sagostunder, så är re-
ferenssamtalet lite mer oförutsägbart och därför svårare att planera i 
detalj. Därför tyckte jag att det kunde vara intressant att se om det 
går att mäta kvaliteten i referenssamtalen på biblioteken med hjälp 
av en modell.  Ganska snart kom även följdfrågan, vad är egentligen 
kvalitet i ett samtal mellan personal och besökare på ett bibliotek?
 Vår metod var att samtala med bibliotekarier som arbetar med 
tjänsten. Min tanke var hela tiden att jag ville ha med mig biblioteken 
från början och genom hela processen och eftersom vår metod var att 
träffa bibliotekarier för att samtala, så föll det sig enklast att vända sig 
till biblioteken i Stockholms län. Jag skickade ut en intresseanmälan 
till kommunerna i länet där jag beskrev vårt uppdrag att testa mo-
dellen, och frågade om det fanns några som ville hjälpa mig att testa. 
Det kom svar från 14 kommuner, och jag hade samtal med några 
bibliotekarier i varje kommun. Hur många som var med i samtalen 
varierade, ibland var det bara jag och en bibliotekarie, en gång hade 
vi en gemensam diskussion på ett mediemöte med 10 – 12 bibliote-
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karier, men oftast var det jag och två bibliotekarier som samtalade. 
Sammanlagt träffade jag ett fyrtiotal bibliotekarier och varje samtal 
tog ca 2 timmar.
 Samtalen inleddes med att vi tittade lite översiktligt på hela kva-
litetsmodellen, för att få hela sammanhanget, och vi hade modellen 
framme på bordet hela tiden. Men i samtalen fokuserade vi sedan helt 
på de elva kvalitetsparametrarna och på att hitta markörer för dem. 
Vi var väldigt metodiska i samtalen. Vi gick igenom alla parametrar-
na en efter en, fast inte alltid i den ordning som de står i modellen. 
De funderade och diskuterade och gav förslag på markörer för varje 
parameter och min roll var att anteckna alla förslagen.  Det är inte 
alldeles lätt att komma igång att diskutera markörer, det kan kännas 
lite abstrakt, så min roll blev också att försöka underlätta samtalet och 
hålla det så konkret som möjligt. Ofta genom att försöka beskriva en 
referens-situation: du har fått en fråga om statistik och börjar plocka 
fram material, vad i ditt handlande kan då vara markörer för pålitlig-
het? ; en ung man verkar ha hamnat inne på biblioteket av misstag, 
men tittar sig väldigt intresserat omkring i lokalen och på dig, hur 
skulle du kunna initiera ett samtal och vilka skulle markörerna för 
tillmötesgående och tillgänglighet kunna vara då? ; en kvinna tittar 
upp från bibliotekets dator med tom blick och säger ”den bok jag 
behöver finns inte  . . .” vilka kan markörerna för kompetens vara när 
du går in i det samtalet?
 Inte minst blev min uppgift att påminna om att det handlar om 
att hitta markörer för personalens agerande. Vad besökaren tycker om 
den service han eller hon får, ligger utanför modellen.  Det är lätt att 
glömma bort när man börjar diskutera.
 När alla samtal var avslutade så hade jag en rejäl bunt med förslag 
på markörer för de olika parametrarna. Så här kunde det till exempel 
se ut för parametern pålitlighet, fast detta är bara en bråkdel av alla 
förslag: 
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Pålitlighet

belägga

mediebredd

metodiskhet

Inte ge upp

utstråla trygghet

ta frågan på allvar

vara objektiv
behandla alla lika

ge raka besked

uthållighet

Inte lova mer än man kan hålla

bekräfta

känna sina gränser

ha en seriös inställning

visa olika källor
ta hjälp av kolleger

att tekniken fungerar

att åkerkoppla

ange källa

ge rätt svar

att höra av sig

Sammantaget ett fantastiskt råmaterial, men för stort för att kunna 
användas praktiskt ute på biblioteken. Så efter att ha samlat alla för-
slag parametervis, skickade jag tillbaka materialet till biblioteken med 
uppmaningen Välj! Välj ut de markörer under varje parameter som 
ni tycker är viktigast för kvaliteten i referenssamtalet. Och då gjorde 
man ute på biblioteken ett mycket bra arbete, när man tog sig an detta 
material och gjorde ett urval. Vi hade också ett avslutande gemensamt 
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möte, där vi diskuterade urvalet tillsammans. På så sätt fick vi till slut 
ett hanterligt antal markörer under varje parameter, och för parame-
tern pålitlighet såg det till slut ut så här:  

Pålitlighet

• Att vara källkritisk, objektiv

• Att ta hjälp av kolleger

• Mediebredd, aktualitet

• Att tekniken fungerar

• Inte lämna ut personuppgifter

• Samma, likvärdig service till alla låntagare

• Att visa att man tar det på allvar, anstränger sig

Resultatet blev alltså en checklista för referenssamtalet i den fysiska 
biblioteksmiljön. En checklista som kan användas i vardagen på bibli-
oteket, men som inte ska ses som ett statiskt dokument utan mer som 
ett stöd i en process där man använder den, testar den, reviderar den, 
och testar igen. Ett stöd och ett verktyg för självvärdering. 

Det beror på . . . 
Men under arbetet med att ta fram checklistan så hände det också 
något som jag inte hade förutsett. Det sägs ju att när man testar så 
uppnår man efter ett tag en viss mättnad i svaren, det vill säga att efter 
ett tag så kommer det inte fram så mycket mer nytt. Min känsla blev 
snarast den motsatta. Ju fler jag pratade med, desto mer kom det fram, 
och jag fick en känsla av att vi höll på att missa något.
 När jag sedan satt och gradvis redigerade ner alla samtal och alla 
markörer till en checklista, så växte känslan ytterligare. Någonting 
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höll på att gå förlorat. På vägen från samtalen med bibliotekarierna 
till sammanställningen av checklistan var det något som försvann. 
Vi höll på att raffinera bort, reducera bort, någonting som är minst 
lika viktigt för kvaliteten i referenssamtalet som parametrarna och 
markörerna.
  I mina samtal med bibliotekarierna fick jag höra många exempel 
på olika referenssamtal och hur de hade hanterat dem. Ett slags var-
dagligt ”know-how” som går utöver markörerna:

Man får upprepa saker, det är en ryggmärgsgrej att upprepa, förklara
Måste ha ett stabilt sinnelag när det blåser runt öronen på en
Försöka få grepp om den andres begreppsnivå
Man måste veta vad man ska lyssna efter
Ha en rak kommunikation, men samtidigt tänka på att låntagaren 
kanske inte vill vara rak
Kunna se vad låntagaren är mottaglig för
Kunna avgöra om de vill ha hjälp eller titta själva när de frågar Var 
har ni hyllan med . . .?
Ge dem känslan av att de pratar med ett ”yrke”
Att se vilken typ av stress kunden har, om det är yttre stress (att de 
måste passa en tid) får man avväga hur mycket information man 
kan ge, om det är inre stress så får man försöka att själv i stället vara 
pedagogisk och lugn
Man måste lyssna på vad de menar, inte alltid på vad de säger, ha lite 
fantasi och erfarenhet av frågor som brukar komma
Ibland kan man försöka så till den milda grad att låntagaren blir 
nöjd, fast det inte lett någonstans
Man kan vända ett negativt samtal till något positivt genom att fram-
hålla det man har, i stället för att bejaka låntagarens negativa tan-
kegångar
Kunna möta ungdomar som vet vad de vill ha men inte kan uttrycka 
det, samtidigt som de inte godtar något annat
Att föra ett samtal med mål att förstå varandra, svårt att verbalisera 
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för det varierar, man går på känsla, igenkänning, erfarenhet, man vet 
när det klaffar och när det inte klaffar

Alla dessa berättelser gav en känsla av att det finns ytterligare en di-
mension av detta med kvalitet och tjänstekvalitet. Det blev tydligt att 
i varje situation så skapar bibliotekarien sig en bild av läget, och i det 
ögonblicket är det väldigt mycket som händer. Det gäller att få grepp 
om själva sakfrågan, bedöma graden av önskad service, hitta rätt kom-
munikationsnivå, avgöra om personen har bråttom eller mycket bråt-
tom, kunna sätta gränser, kanske hänvisa vidare och så vidare.  Det 
varierar dessutom från situation till situation och från besökare till 
besökare hur bibliotekarien väljer att kommunicera för att hantera 
samtalet och få till kvaliteten.  Många av de bibliotekarier jag samta-
lade med använde ord som ”bedöma”, ”avgöra”, ”känna av” och ”se” 
för att beskriva sina samtal med besökarna. Att bedöma behov, känna 
av besökarens begreppsvärld, att ”ratta in rätt frekvens”, att fånga upp 
skiftningar i besökarnas ögon när de inte förstår. Och de pendlar hela 
tiden mellan att försöka förstå den individ de har framför sig, och sin 
egen förförståelse och erfarenhet av liknande frågor och situationer.  
Det är en kunskap som går utanför de rent ”tekniska” färdigheterna 
kring sökning och medier. Det handlar mer om erfarenhet, omdöme, 
en känsla för ögonblicket och den person man har framför sig.
 Det var väl därför jag så ofta i samtalen med dem fick svaret ”det 
beror på”, när jag försökte pressa dem att komma på markörer för de 
olika parametrarna: ”Men hur gör du för att förmedla tillgänglighet 
när du står i ett samtal med en besökare, rent konkret, vad kan vara en 
markör?” ”Det beror på. . . .”  ”För att säkra pålitligheten i samtalet?” 
”Det beror på .. . . .”  Men en konkret markör för trygghet då? ”  ”Det 
beror på . . . .”
 Alla dessa ”det beror på” förstärkte den känsla jag redan hade, att 
vi höll på att tappa bort något väldigt centralt och viktigt på vägen. 
Känslan var så stark att den inte gick att bortse ifrån, men vad göra?
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En tid av tvivel
Det är särskilt två böcker, av dem som Elisabet Ahlqvist tipsar om i 
sin litteraturlista, som har följt mig under arbetet med kvalitetsmodel-
len. Den ena är Processbaserad verksamhetsutveckling av Anders Ljung-
berg och Everth Larsson (2012). Det har ofta känts trösterikt att läsa 
den, att se arbetet som en process, där man hela tiden tar om, gör om, 
reviderar och tänker ett varv till, eftersom det är så vi har kämpat oss 
fram. Men också för att jag tror att just att tänka process-orienterat 
är det bästa sättet att arbeta med modellen. Elisabet säger själv att 
modellen är ”robust men flexibel” och precis så tycker jag att det har 
varit. När man går i närkamp med modellen, benar i den och bråkar 
med den, så händer det saker och man tvingas ofta tänka flera varv. 
 Den andra boken som jag hela tiden återvänt till är Stefan och 
Yvonne Lagrosens bok Mänsklig kvalitetsutveckling (2009). Helt en-
kelt för att de sätter fingret på det jag tycker är viktigast om man ska 
diskutera kvalitet i biblioteksverksamhet: ”Kvalitet handlar i grunden 
om människor. Kvalitet måste skapas av människor och relateras till 
människor.” (Lagrosen 2009, s. 119)
 Men nu kände jag också behov av att läsa något med en mer kri-
tisk infallsvinkel på detta med hur man mäter kvalitet. Något som 
kunde balansera Statskontorets rapport Förutsättningar för en samlad 
och systematisk uppföljning av kvalitet, produktivitet och effektivitet i 
offentlig sektor : delrapport i Uppdrag om att utveckla redovisningen av 
den offentliga sektorn (2011: 13).
 Lena Lindgren skriver i sin bok Utvärderingsmonstret (2006) om 
att kraven på dokumentation av offentliga verksamheters kvalitet och 
resultat är större än någonsin tidigare. Detta samtidigt som det finns 
stora svårigheter med att mäta och utvärdera offentliga tjänster efter-
som de produceras i en alldeles särskild värdekontext, där målen är 
väldigt många och existerar på olika nivåer (Lindgren 2006, s. 56).
 Hon lyfter också fram en annan författares iakttagelser kring faran 
i att enbart fokusera på mätbara mål: ”När fokus är inställt på mät-
bara mål blir arbetet en fråga om att visa att vi har följt procedurerna 
rätt, medan professionaliteten riskerar att gå förlorad. Att så sker beror 
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på att de tre faktorer som driver fram professionalitet, t.ex. i socialt 
arbete, helt enkelt tappar i betydelse: a) det osynliga eller tysta kun-
nandet, b) förmågan att läsa sammanhanget och se helheten, c) det 
emotionella klimatet, inklusive känslor och värderingar.” (Lindgren 
2006, s. 110).
 Men framför allt var det nog i Lotta Victor Tillbergs bok Kva-
litetsjakten (2014), som jag hittade en beskrivning av det jag tyckte 
att jag hela tiden hade hört i samtalen med bibliotekarierna ute på 
biblioteken: 

”De berättar om situationer där de måste kunna se vad som be-
höver göras och samtidigt göra det. De måste kunna använda och 
lita på sitt omdöme i lägen där få eller inga lösningar är givna på 
förhand. Händelseförloppen som dessa yrkesutövare ska verka i är 
både föränderliga och mångfacetterade. Ingripandets kvalitet, om 
handlingen man gjorde var rätt och väl anpassad eller inte, kan 
avgöras först efteråt. I bästa fall. ” (s. 107)

Och – sen föll allt på plats när jag tog hjälp av en kollega, Cecilia 
Bengtsson på Regionbiblioteket, som kopplade ihop mitt dilemma 
med de erfarenheter vi faktiskt redan hade från ett av våra tidigare 
projekt, där hon varit projektledare.

Heureka! En modell med två sidor ska det vara förstås
Under 2012-2013 bedrev Regionbibliotek Stockholm ett projekt med 
namnet Projekt Kompetensen. Projektet handlade om bibliotekets roll 
i samhället och vilka kompetenser och kunskaper som behövs nu och 
för framtidens bibliotek. Till projektet knöts Pamela Schultz Ny-
backa, doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, som efter 
projektets slut skrev rapporten Att hantera den dynamiska konstrasten 
mellan tradition och förnyelse: en studie av Projekt Kompetensen inom 
Regionbibliotek Stockholm (2013). I rapportens avslutande diskussion 
för Pamela in begreppet ”klokskap” som bibliotekens kompetens. Be-
greppet härleder hon till Aristoteles term fronesis, som betyder klokhet 
och är ett kunskapsbegrepp grundat i praktisk förståelse, beprövad 
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erfarenhet och reflektion som också ser till situationen i sin helhet och 
i sitt sammanhang.
  Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkes-
områden.  Hos oss på biblioteken, i samtalen mellan biblioteksperso-
nal och besökare utgör dessa möten, dessa mellanmänskliga möten, 
en kärna i yrkeskompetensen. Men det är en kompetens, en klokskap, 
som inte är alldeles lätt att vare sig beskriva eller mäta, men den är lika 
avgörande för kvaliteten i mötet som mera mätbara faktorer.
  Vi ville göra ett försök att komma åt denna erfarenhetsmässiga 
kvalitet och kompetens, och tog därför kontakt med Centrum för 
praktisk kunskap vid Södertörns högskola, vilket resulterade i att vi 
under 2015 tillsammans arrangerade två kurser i praktisk kunskap: 
Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet – en utbildning i 
bibliotekariens praktiska kunskap där sammanlagt 25 bibliotekarier 
deltog. På kurserna utgick man från deltagarnas erfarenheter. De fick 
skriva varsin essä, med utgångspunkt i en egenupplevd och svårbe-
dömd situation på arbetet, som sedan belystes utifrån olika perspektiv 
och med hjälp av olika teorier. Essäerna är alltså fallbeskrivningar som 
reflekterar över olika möten på biblioteket, där bibliotekarier förvän-
tas leverera kvalitet i ett mycket komplext sammanhang där frågor 
kring kunskap, omdöme, etik och yrkesroll ställs på sin spets. Re-
sultatet av dessa kurser beskrivs i en egen skrift i Regionbibliotekets 
skriftserie: Bibliotekariens praktiska kunskap : om kunskap, etik och yr-
kesrollen (Schwarz 2016).

Arbetet med att testa KBs kvalitetsmodell på referenssamtalet i den 
fysiska biblioteksmiljön blev därför en naturlig fortsättning på Pro-
jekt Kompetensen och Pamela Schultz Nybackas rapport, och här har 
vi alltså en dimension som skulle kunna tillföras kvalitetsmodellen. 
Man skulle kunna se på modellen som ett mynt med två sidor. På 
den ena sidan finns parametrarna och markörerna, effektkedjan och 
de övergripande strukturerna i form av struktur- process- och resul-
tatkvalitet. På den andra sidan har vi klokheten, erfarenheten och 
omdömeskraften – bibliotekariens praktiska kunskap.
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Det virtuella referenssamtalet
Hanna Johansson

Om Bibblan svarar, sociala specialstyrkan 
och referenssamtal på Twitter
Detta avsnitt handlar om kvalitetsmarkörer för det virtuella referens-
samtalet där jag har utgått ifrån referenssamtal på det sociala mediet 
Twitter.
 Bibblan svarar är en nationell svarstjänst på nätet som lanserades 
2011, som en vidareutveckling av den tidigare tjänsten Fråga bibli-
oteket. Fråga biblioteket var en virtuell svarstjänst där frågeställare 
kunde få hjälp via e-post och chatt, där chatten fördes i en egen chatt-
kanal. Bibblan svarar är en webbsida där användarna skriver sin fråga 
på sidan och får svaret via e-post, samtidigt som svaren publiceras på 
webbsidan. Men Bibblan svarar byggde från starten även upp en stra-
tegisk närvaro på de sociala medierna Facebook och Twitter. Tjäns-
tens samordnare skapade 2011 en ”social specialstyrka” bestående av 
bibliotekarier aktiva på främst Twitter. Flera av dem som rekryterades 
var vana vid att arbeta med sociala medier för det egna biblioteket, 
och valdes utifrån denna kompetens. Specialstyrkans storlek har skif-
tat mellan 10-20 deltagare, under den tidsperiod då arbetet med kva-
litetsmodellen pågick bestod styrkan av ett 15-tal bibliotekarier.
 För Bibblan svarar blev sociala medier ett sätt att arbeta uppsökan-
de, finnas i kanaler där många människor finns och skapa relatio-
ner med nya användare. Syftet var även att marknadsföra webbsidan 



82

Bibblan svarar och bibliotekariernas kompetens. Närvaron på sociala 
medier var ett sätt att flytta ut referenssamtalen till nyare kommuni-
kationskanaler, där i synnerhet Twitter fick ersätta den tidigare chat-
tjänsten.
 Det inledande arbetet med kvalitetsmodellen skedde i dialog med 
Bibblan svarars samordnare på Malmö stadsbibliotek. Vi kom fram 
till att jag skulle titta på referenssamtalen på Twitter för att det är 
twittersamtalen som mest liknar ”traditionella referenssamtal” där det 
uppstår en dialog med frågeställare, inte bara en fråga-svar-situation 
som det ofta stannar vid på webbsidan Bibblan svarar.
 Referenssamtalen på Twitter går till på lite olika sätt. Specialstyr-
kan söker aktivt upp frågor som ställs av människor på Twitter, och 
besvarar dessa. Människor som finns på Twitter (twittrare) och som 
känner till Bibblan svarar, ställer frågor direkt till tjänstens twitter-
konto. Andra twittrare ser frågor i sitt flöde och skickar frågan direkt 
vidare till Bibblan svarars twitterkonto (genom en retweet).
 Flytten ut till Twitter medförde framför allt två saker. Det blev 
möjligt att söka upp och besvara frågor i twitterflödet, ett mer proak-
tivt och marknadsförande arbetssätt än tidigare. I en öppen kanal 
blev dessutom chattsamtalen synliga för betydligt fler. Vad detta inne-
bär framkommer i bibliotekariernas resonemang kring kvalitetspara-
metrarna, vilket jag återkommer till.
 Det uppsökande arbetet upptog en större del av specialstyrkans tid 
under den första tiden på Twitter runt 2011-2013. Twitterkontot fick 
bra spridning och så småningom ökade antalet frågor som ställdes till 
Bibblan svarar. Men att söka upp frågor, bevaka twitterflödet och be-
svara de frågor som kommer är ett arbete som kräver tid och personal. 
I juni 2016 pausade tjänstens samordnare twitterkontot då resurserna 
inte räckte till och det var svårt att nyrekrytera personal till en alltmer 
decimerad specialstyrka. Om en annan virtuell tjänst kommer att er-
sätta Bibblan svarar på Twitter återstår att se.
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Samtal med elva bibliotekarier
Som vi beskriver i kapitel 2 använde även jag samtalet som metod, 
och bibliotekarierna i sociala specialstyrkan blev mina samtalspart-
ners. Jag hade enskilda samtal med en informant i taget. Jag pratade 
med flera som var aktiva i specialstyrkan men även med några som 
nyligen slutat arbeta med Bibblan svarar men varit med och byggt 
upp sociala mediearbetet från start. Samanlagt träffade jag elva bibli-
otekarier i Stockholmsområdet, Malmö, Göteborg och Västerås. När 
alla samtal var genomförda, hade Bibblan svarars specialstyrka en ar-
betsdag i Stockholm hösten 2014. Då bytte vi tankar kring delar av 
materialet och det fortsatta arbetet. Specialstyrkans kompetens och 
erfarenheter har varit ovärderligt i detta arbete och det hade inte gått 
att genomföra utan dem.
 I samtalen om parametrarna kunde jag grovt urskilja två nivåer i 
informanternas resonemang om kvalitet: markörer som är viktiga för 
virtuella referenssamtal och markörer som är viktiga för referenssam-
tal mer generellt. De mer generella markörerna stämmer till viss del 
överens med de markörer Britt Löfdahl fått fram för de fysiska samta-
len, men inte rakt igenom. Ytterligare en nivå som framkom tydligt i 
resonemangen, är sådant som är viktigt för referenssamtal på mediet 
Twitter. Delvis har jag försökt tona ner denna nivå för att detta avsnitt 
ska vara mer relevant för bibliotek som vill arbeta virtuellt oberoende 
av plattform. Mycket av det som lyfts fram här kommer dock handla 
om Twitter eftersom det är det verktyg informanterna hade att utgå 
ifrån. 
 Vi inledde samtalen med att titta på kvalitetsmodellen men fokuse-
rade därefter enbart på de elva parametrarna i modellen. Under hela 
samtalet hade vi en lista på parametrarna framför oss och gick igenom 
en parameter i taget. Hur ger du uttryck för lyhördhet i ett virtuellt re-
ferenssamtal på Twitter? Och så vidare tills vi pratat igenom hela listan 
och jag skrivit ned alla markörer som nämndes under respektive para-
meter. Sedan bearbetade jag dokumentationen från samtalen stegvis, 
tills jag fått fram en checklista för det virtuella referenssamtalet, se 
bilaga 4. Checklistan är att se som ett levande dokument som går att 
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arbeta vidare på. I kapitel 2. Så här gjorde vi kan du läsa mer om hur 
själva bearbetningen gick till.
 I de avsnitt som följer lyfter jag fram sådant som bibliotekarierna 
sa utifrån kvalitetsparametrarna. Jag försöker belysa olika återkom-
mande teman och diskuterar inte en parameter i taget. Mycket av det 
som ansågs viktigt för kvaliteteten återkom under flera parametrar. 
Ur dokumentationen har jag valt att lyfta ut vissa meningar som sam-
manfattar bibliotekariernas syn på virtuella referenssamtal på ett bra 
sätt. Dessa meningar återges i kursiv text och ofta som en inledning 
till varje avsnitt. Materialet från samtalen är inte inspelat utan bygger 
på mina anteckningar så det kursiva är inte exakta citat, men närapå. 
 De elva parametrarna i kvalitetsmodellen är:
pålitlighet – lyhördhet – kompetens – tillgänglighet – tillmötesgåen-
de – kommunikation – trovärdighet – trygghet – rättelse – förståelse/ 
kunskap om kunden – påtagliga faktorer.

Att alltid svara, bekräfta och återkomma

Att vi verkligen svarar på alla frågor som kommer till oss. Inte tap-
par bort frågor i flödet. (pålitlighet)

Att alltid besvara de frågor som kommer till biblioteket, att inte mis-
sa frågor, hur svårt kan det vara? Kan det vara en viktig markör för 
kvalitet eller är det självklart? För det virtuella referenssamtalet är det 
en markör som hamnar högt upp under parametern pålitlighet. I det 
fysiska biblioteket är situationen annorlunda. Står vi i informations-
disken så ser vi personen framför oss som ställer en fråga. Frågor via 
e-post eller telefon finns det förhoppningsvis rutiner för att beta av. På 
Twitter däremot rullar samtalet på snabbt och det är lättare att missa 
frågor. Därför är det viktigt att fånga upp och besvara alla frågor som 
biblioteket får i det virtuella forum det valt att finnas i. Detta gäller 
även exempelvis e-post eller ett biblioteks facebooksida.
 Att alltid svara handlar inte om att alltid kunna ge ett bra svar. 
Hittar vi inte den information frågeställaren är ute efter får vi svara 
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det, menade informanterna. Att alla frågor får ett svar nämndes som 
en viktig markör även för andra parametrar, som tillgänglighet och 
trovärdighet.
 Den förgängliga och snabba kommunikationen är kännetecknan-
de för sociala medier. Det pågår ett ständigt flöde av kommentarer 
och frågor. Det vi inte besvarar omedelbart, försvinner snart i flödet 
och glöms bort. Skickar någon en fråga till bibliotekets twitterkonto, 
ramlar frågan snabbt neråt i flödet. Frågorna ligger kvar på bibliote-
kets profilsida på Twitter, och att regelbundet gå dit och kolla av att 
alla frågor besvarats är viktigt, ansåg informanterna.

Vi ska se frågan snabbt och snabbt ge gensvar på att vi sett frågan. 
Ingen fråga ska bli hängande i luften. Skriva att vi undersöker och 
återkommer, om vi inte hinner svara just då. Då kan vi kolla upp 
frågan med kollegor i specialstyrkan. (pålitlighet)

Bibliotekarierna som jobbar i specialstyrkan är schemalagda för att 
bevaka de sociala medierna, men gör ofta detta parallellt med andra 
uppgifter. Det är inte alltid de har tid att besvara en fråga direkt. En 
del frågor som kommer på Twitter är svåra, och kräver en del infor-
mationsökning eller samarbete. Detta gäller förstås allt referensarbete 
oavsett miljö.
 I ett virtuellt forum ser frågeställaren inte bibliotekarien i andra än-
den och vet inte att det finns någon där, om denne inte får ett gensvar. 
Ett första snabbt svar handlar därför om att ge en bekräftelse på att 
vi sett frågan. Genom att skriva att ”vi undersöker och återkommer”, 
förstår frågeställaren att någon faktiskt jobbar med frågan. 
 Att bekräfta frågan är den markör som är viktigast för pålitlighet, 
och som även återkommer under parametrarna lyhördhet och tillgäng-
lighet. Att också återkomma med ett svar när vi skrivit att vi ska göra 
det är viktigt för kvaliteten, menade bibliotekarierna.
 Flera informanter nämnde att fördelen med Twitter är att det går 
att söka upp frågeställaren igen och besvara en fråga även om det 
gått en tid. Eller att komplettera med fler eller bättre svar efterhand. 
Frågan och frågeställaren är synliga under en tid på Bibblan svarars 
twittersida. I exempelvis en anonym chattkanal kan det vara svårare 
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att återkoppla till frågeställaren på liknande sätt. I det fysiska bib-
lioteket finns alltid en risk att besökaren lämnar biblioteket innan 
personalen hunnit hitta relevant information eller ta kontaktuppgifter 
för att kunna återkomma.

Att ställa följdfrågor och skapa ett referenssamtal

Vi har inte personen framför oss. Vi får försöka på andra sätt att 
förstå vem det är som frågar och vilket behovet är. Ställa fler följd-
frågor, titta på profilen. Vad säger frågan i sig, om det frågeställaren 
behöver. (förståelse/ kunskap om kunden)

Vad är egentligen ett referenssamtal? Många skulle nog vara överrens 
om att det handlar om att ta reda på mer om frågan, syftet och be-
hovet. Att ställa bra följdfrågor är en bra ingång. Detta gäller förstås 
även för det virtuella referenssamtalet.
 Att ställa följdfrågor och försöka ringa in informationsbehovet 
nämndes som en viktig markör flera gånger i samtalen och återkom 
under flera parametrar (lyhördhet, kompetens, kommunikation, förstå-
else/kunskap om kunden).
 Men flera informanter använde uttryck som att försöka gå in i dia-
log och skapa ett referenssamtal. Detta gäller kanske främst när Bibblan 

Bibblan svarar
@BibblanSvarar

Hej! Vi funderar en stund och 
återkommer under dagen med 
lite tips :-)
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svarar söker upp frågor, när personen som kastat ut en fråga får ett 
svar, eller en motfråga, från ett oväntat håll. Frågeställaren har inte 
själv tagit initiativ till samtalet, utan biblioteket måste bjuda in till 
dialog och skapa ett referenssamtal. Om frågeställaren inte stannar 
kvar i konversationen och ger mer information, blir det inte ett refe-
renssamtal. Detta kräver såväl kompetens som lyhördhet och kommuni-
kation från bibliotekets håll.
 Att kunna kommunicera på Twitter nämndes som en viktig mar-
kör för kompetens (om det är den kanal som används). Förmåga att få 
igång bra samtal med frågeställare och ”våga ge sig in i konversatio-
ner”. Som bibliotekarier kan vi ge ett bra bemötande och bra service, 
vi är ”vana vid att ta folk” och så vidare. Virtuellt handlar det om att 
överföra våra kunskaper till digitala kanaler och anpassa oss till den 
kommunikationsform som gäller där. En sorts digital social kompe-
tens skulle vi kanske kunna kalla det.

Fördelar med virtuella möten mellan 
användare och bibliotek

Kan vara en fördel att det inte finns så många påtagliga faktorer i 
vår twittermiljö. Vi behöver inte känna ansvar för inredningen, att 

Bibblan svarar
@BibblanSvarar

Låt oss tänka lite. Är det temat, 
miljön eller sättet att berätta du 
har fastnar för? Eller alltihop? ;)
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det finns en disk mellan mig och frågeställaren, klädkoder, sociala 
koder, signaler som inredningen sänder ut, jobbigt gå fram till en 
infodisk… (påtagliga faktorer)

I boken Mänsklig kvalitetsutveckling av Stefan och Yvonne Lagrosen 
(2009), beskrivs i kapitlet om tjänstekvalitet tio kvalitetsdimensioner 
som ligger till grund för de elva parametrar som vi har jobbat med 
(s. 200). De exempel som används för att beskriva påtagliga faktorer 
handlar främst om fysisk miljö: ”lokaler, inredning, personalens kläd-
sel, och den utrustning som används för att utföra tjänsten”.
 När vi inledde vårt arbete med kvalitetsmodellen, hade jag lite svårt 
att se hur alla kvalitetsparametrar skulle gå att tillämpa på virtuella 
referenssamtal. Exempelvis trodde jag inte att bibliotekarierna som 
arbetar med referenssamtal på Twitter, skulle ha så mycket att säga om 
parametern påtagliga faktorer. 
 Det skulle dock visa sig att jag hade fel och att det fanns en del 
att framhålla gällande påtagliga faktorer i virtuell miljö. Men i sina 
resonemang lyfte bibliotekarierna fram flera perspektiv som visar på 
fördelar med virtuella möten mellan bibliotek och användare i från-
varon av pålitliga faktorer.
 Att det inte finns materiella påtagliga faktorer i virtuell miljö, kan 
upplevas som positivt av såväl användare som av bibliotekspersonal. 
Bibliotekarierna behöver inte känna ansvar för inredningen, eller för 
att besökare kan uppleva att det är jobbigt att gå fram till informa-
tionsdisken. Användaren behöver inte känna att det finns eventuella 
sociala koder, klädkoder eller annat outtalat som skapar osäkerhet. 
Frågeställaren kan även välja att vara mer anonym virtuellt, än vid ett 
fysiskt möte. Några informanter menade att Twitter skapar ett mer 
jämlikt möte mellan användaren och bibliotekarien.
 En bibliotekarie uttryckte att möjligheten att ställa frågan till bib-
lioteket på Twitter kan medföra en lägre tröskel. Där kan även biblio-
teksovana slänga iväg en fråga, utan att ta hänsyn till hur man kanske 
borde bete sig på ett bibliotek. Detta borde rimligtvis gälla för virtuell 
biblioteksmiljö överlag dit användare kan vända sig för att få hjälp, 
som webbplatsen bibblansvarar.se och andra referenstjänster på nätet. 
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 En informant betonade att för människor som tycker att biblioteks-
rummet är jobbigt att gå in i, som upplever böcker som tråkiga eller 
ångesskapande, kan det vara lättare att använda biblioteket virtuellt. 
Att ha tillgång till biblioteket direkt på nätet, utan informationsdisk, 
gör att folk kanske vågar ställa fler frågor.
 I virtuell miljö behöver frågeställaren inte heller påverkas av hur 
bibliotekspersonalen ser ut. På Twitter svarar vi för Bibblan svarar, sa 
en informant, en neutral miljö där ingen behöver se bibliotekarierna 
som enskilda personer. En annan fördel som lyftes fram var att utan 
biblioteksbyggnad och inredning behöver användarna inte störa sig på 
dåligt anpassade lokaler som orsakar besvär för exempelvis personer 
med funktionsnedsättning. Människor behöver bara internetuppkopp-
ling och ett twitterkonto.
 Det ryms förstås flera motsägelser i de fördelar som lyfts fram här. 
Många människor saknar ännu tillgång till såväl dator som internet. 
Kanske i ännu högre grad, saknar många den digitala kompetens som 
krävs för att hantera ett twitterkonto eller andra virtuella tjänster. Att 
virtuella möten skulle skapa mer jämlika samtal för alla går förstås 
att ifrågasätta. Naturligtvis råder det sociala koder även på Twitter 
som en del kan känna sig obekväma inför och att kontakta biblio-
teket via sociala medier passar inte alla. Det var flera perspektiv som 
inte hamnade i fokus under våra samtal om virtuella referenssamtal. 
Däremot lyftes fördelarna med att biblioteken finns på många olika 
ställen, vilket medför att frågeställaren kan välja var och hur denne 
vill använda biblioteken.

Och eventuella nackdelar?

Vi kan inte påverka hur twitter som verktyg förändras, vilket kan 
skapa stress hos oss. Men det gäller att vara lugn inför förändringar 
på sociala medier.  Att vi accepterar premisserna för att finnas där 
och använda tjänsten. (påtagliga faktorer)

De flesta sociala medier är gratis att använda, de är inte skapade för 
kommunala tjänster men bibliotek med flera använder dem ändå för 
att synas och kommunicera med användare. För Bibblan svarar har 
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Twitter använts för att hitta nya arbetssätt och för att erbjuda en mo-
dern referenstjänst till fler. 
 En nackdel som några lyfte fram var att biblioteken inte äger Twit-
ter som verktyg, vi kan inte påverka hur tjänsten ser ut eller fungerar 
för användarna, eller hur den plötsligt ändras. Att använda tjänster 
som ägs av företag kan vara knepigt just därför att dessa emellanåt 
ändrar utseende, funktioner eller villkor. Dessa förhållanden kan ska-
pa stress hos dem som jobbar med tjänsten. 
 Det är tveksamt om dessa brister i att använda kommersiella digi-
tala tjänster hör till påtagliga faktorer eller någon annan parameter i 
modellen. Kanske belyser det en problematik som inte hör hemma i 
denna skrift men kan vara värd att titta närmare på i ett annat sam-
manhang.

Det kollegiala samarbete som uppstår 
i en öppen virtuell kanal

När vi väljer att ha ett referenssamtal på Twitter så är det även 
synligt för andra. Andra kan blanda sig i och hjälpa till att svara. 
Synligheten och öppenheten på Twitter är en påtaglig faktor. 
(påtagliga faktorer)

Twitter är uppbyggd kring öppna konversationer där alla kan lägga 
sig i de samtal som förs, bidra med åsikter och kunskap. Detta gör att 
många ställer frågor rakt ut på Twitter, där flera olika kompetenser 
möts. För Bibblan svarar är det viktigt att dra nytta av detta öppna 
samtalsklimat och tillämpa det på ett bra sätt, menade en informant. 
Bibliotekarien lyfte synligheten och öppenheten på Twitter som en 
viktig påtaglig faktor, eftersom fler kan se samtalet och hjälpa till med 
en fråga. Detta är ofta positivt men kan förstås vara negativ för den 
som inte vill föra en så synlig dialog vidare. Här har även biblioteka-
rien ett ansvar att ”känna av” läget och anpassa sig efter frågeställaren.
 När Bibblan svarar får en fråga på Twitter är det vanligt att an-
dra bidrar med svarsförslag, vilket blir en hjälp för bibliotekarien och 
frågeställaren. Många av dem som hjälpt till med referensarbetet på 
Twitter är andra bibliotekarier. Bibliotekarier är en yrkesgrupp som 
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ganska tidigt hittade till Twitter och även idag utgör en rätt stor an-
vändargrupp tillsammans med journalister, kommunikatörer, peda-
goger med flera. Anna-Stina Takala, tidigare samordnare för Bibblan 
svarar och utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, skrev om 
bibliotekariers användning av Twitter på bloggen Bibliobuster 2011, 
”250 fantastiska bibliotekarier på Twitter” (Takala 2011). 
 Runt frågorna uppstår ofta kollegiala samarbeten mellan Bibblan 
svarar och andra intresserade, där flera hjälps åt att svara, tipsa och 
hitta lösningar. Inte minst frågor om litteratur/boktips väcker en-
gagemang. Detta har medfört att Bibblan svarar i sin tur skickat ut 
knepiga frågor till följarna på Twitter, i förhoppningen om att fler ska 
kunna hjälpa till. 
 I våra samtal om kvalitetsparametrarna, lyfte informanterna sam-
arbetet med andra vid flera tillfällen. Att använda varandras kunska-
per inom hela Bibblan svarar ansågs som en viktig markör för kompe-
tens. Det sågs även som positivt att visa detta samarbete utåt, att gärna 
svara med ”jag ska kolla upp med kollegorna och återkomma”. En 
bibliotekarie påpekade att det är en tillgång att medarbetarna inom 
specialstyrkan har olika kunskaper sinsemellan. Genom att visa upp 
att vi kan besvara frågor inom fler områden som sport, musik, barn-
litteratur och så vidare, ger vi en bra bild av biblioteken.
 På Twitter finns som nämnt många bibliotekarier men även lik-
nande svarstjänster och andra yrkeskompetenser. Bibblan svarar har 
skickat svåra frågor vidare till andra ”experter” eller instanser på Twit-
ter. Att på detta sätt lyfta fler kompetenser och visa att vi är beroende 
av andra för att kunna göra ett bra jobb, ansågs viktigt för pålitlig-
heten. Att som svarstjänst vara prestigelös inför att andra på Twitter 
kan ge bättre svar och rättelser, lyftes fram som en bra sak. Då är 
det viktigt att tacka för hjälpen och visa att vi kan rätta oss, menade 
specialstyrkan. Bibliotekarierna tyckte även att det är viktigt att de 
inom specialstyrkan kan rätta varandra internt när ett svar blir fel, 
och återkomma till frågeställaren när en kollega hittat ett bättre svar. 
Även det kräver prestiglöshet och ett bra arbetsklimat.

I ett biblioteksrum är det inte ok att lägga sig i samtalet, ställa frå-
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Mycket av det som kom fram i samta-
len med specialstyrkan pekar på hur 
betydelsefulla människorna som ar-
betar med en virtuell referenstjänst är. 
 En bibliotekarie betonade att det 
är viktigt att Bibblan svarar ”visar att 
vi är människor bakom tjänsten” och 
inte en automatiserad svarsfunktion 
eller anonym kundtjänst. Att vi är 
lite mer personliga, kanske använder 

en smiley om det passar. En annan tyckte det var viktigt att de som 
bibliotekarier vågar vara extra trevliga och varma på Twitter. Som ett 
sätt att skapa relationer över nätet som pålitliga, men samtidigt snälla 
bibliotekarier. Att inte använda ett för formellt och tråkigt tilltal som 
folk inte tar till sig över Twitter. Utan biblioteksbyggnad och infor-
mationsdisk blir tilltalet på nätet bibliotekens varumärke.
 Några framhöll att som Bibblan svarar representerar de biblioteken 
på nätet, men är alla bibliotekarier från olika bibliotek, med olika per-
sonligheter, kompetenser och ämneskunskaper. Detta såg de många 
fördelar med i referensarbetet och kommunikationen utåt. Flera tyck-
te även att den profilbild Bibblan svarar använder i olika kanaler bör 
visa att det är flera olika personer som jobbar med tjänsten. En pro-

gan rakt ut i biblioteket om någon kan hjälpa till, för fler besökare 
att lägga sig i. Detta samtalsklimat råder på Twitter…

Mycket av det som skapar bra referenssamtal och samarbeten på Twit-
ter, bygger på ett beteende som kanske inte är helt socialt accepterat i 
ett fysiskt bibliotek. Däremot är det troligtvis vanligt att biblioteks-
medarbetare tar hjälp av varandra med boktips eller svårare frågor. 
Även gällande referenssamtal i fysisk miljö har bibliotekarierna lyft 
fram ”Att ta hjälp av kollegor” som en kvalitetsmarkör, som hamnar 
under både pålitlighet och kompetens.

Människor bakom tjänsten
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filbild som gärna signalerar personlighet och att ”det går bra att ställa 
alla frågor till oss”.
 I samtalen med specialstyrkan återkom ofta uttryck som att ”läsa 
av” frågeställaren och ”känna av” samtalet, vikten av att anpassa svar, 
tonläge och språk efter den vi konverserar med. Att som biblioteka-
rier ha förmåga att ta reda på vad frågeställaren vill veta och skapa 
förtroende. Flera nämnde även vikten av att ha en känsla för vilka 
konversationer som är passande att gå in i. Vissa frågor som ställs 
i ett öppet forum är inte lämpliga för ett bibliotek att besvara och 
synliggöra för fler. Ansvaret ligger på bibliotekarien att göra denna 
bedömning, oavsett om denne söker upp eller får frågan till sig. Att 
göra rätt avvägning kräver erfarenhet och kunskap kring sociala me-
dier och bemötande.
 Det mänskliga i mötet står för en stor del av kvaliteten. ”Kvalitet 
handlar i grunden om människor” som Lagrosen och Lagrosen skri-
ver i Mänsklig kvalitetsutveckling (2009). Arbetet med kvalitetsmar-
körerna har visat att detta gäller lika mycket i virtuell som i fysisk 
biblioteksmiljö. I avsnittet om praktisk kunskap här i vår skrift, förs 
ett resonemang om en sorts klokskap baserad på praktisk förståelse 
och beprövad erfarenhet (s. 78-79). Här finns flera gemensamma be-
röringspunkter mellan fysiska och virtuella referenssamtal. 

Att ha en bra balans mellan det lättsamma och seriösa

Samtidigt är det helt ok att ha humor, att vara lite skojig, men att 
vi alltid ger korrekta svar. Ha en lättsam, humoristisk attityd, men 
alltid seriösa, korrekta svar, visar på trovärdighet. (trovärdighet)

Det är viktigt att vara lite roliga ibland, dela söta kattbilder, osv, 
men inte bara det.  Viktigt att vi hittar balansen i vår samtalston för 
att uppfattas som kompetenta. (kompetens)

Återkommande i samtalen med Bibblan svarar var hur viktigt det är 
att ha en bra balans mellan humor och ett lättsamt tilltal, och att 
alltid ge seriösa svar. 
 Flera påpekade att Bibblan svarar ofta har ett glatt tilltal på Twit-
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ter, som ett sätt att passa in i kommunikationsflödet. Ett personligt 
och lättsamt tilltal ansågs trevligt i den egna kommunikationen utåt. 
Samt att det Bibblan svarar skriver på Twitter ska vara intresseväck-
ande och uppmuntra till interaktion. Men i samtal med andra gäller 
det att anpassa tonläget efter personen och samtalets karaktär. Detta 
gäller förstås även på andra plattformar där biblioteken skriver och 
kommunicerar med andra, exempelvis på Facebook och bloggar.
 Personlighet och humor funkar bara i rätt sammanhang. Biblio-
tekarierna tyckte att det var väldigt viktigt att alltid ge seriösa och 
korrekta svar på frågor. Att alltid ta frågan på allvar och svara på ett 
respektfullt sätt, oavsett frågans karaktär. Detta hänger ihop med att 
visa att ingen fråga är dum eller för enkel, vilket de också återkom till.
 Vikten av att ta frågan och frågeställaren på allvar återkom flera 
gånger i samtalen om kvalitetsparametern trygghet. Som bibliotekarier 
på nätet får vi gärna använda humor, men aldrig skämta bort frågor 
eller driva med frågeställare. Alla som ställer en fråga till Bibblan sva-
rar ska få ett bra bemötande, vilket är grundläggande för tryggheten.
 Liknande markörer för trygghet återfinns i checklistan för referens-
samtalet i den fysiska biblioteksmiljön (se bilaga 3.):

• Att man tar låntagarna/frågorna på allvar
• Integritet – sedd och vänligt bemött

Helt ok att använda smileys, då det ingår i ”twitterspråket”. Ett 
sätt att visa lite mer av det vi inte kan visa i den virtuella världen, 
leenden, osv… (kommunikation)

Informanterna uttryckte sig ofta positivt till att som bibliotekarier på 
nätet anpassa språket och använda smileys i samtalen där det passade 
(”twitterspråk”). I ett virtuellt möte har vi inte personen framför oss, 
kan inte ge ett leende eller en bekräftande nick på samma sätt som i 
den fysiska världen. På internet får vi ta till de kommunikationsmedel 
som fungerar där och en smiley uppfattas som vänligt på Twitter. 
Men som i all kommunikation handlar det om balans och att anpassa 
sig till sammanhanget.
 En bibliotekarie underströk att den språkliga nivån beror på hur 
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länge vi konverserat med en person. Att alltid inleda samtalet med 
en ny frågeställare i seriös ton är viktigt för att uppfattas som kom-
petent. En annan informant betonade att i all textkommunikation 
är det viktigt att vara väldigt tydlig, att inte vara ironisk eller skämta 
så att det blir fel. Att anpassa kommunikationen efter frågeställarens 
språk. Använder frågeställaren smileys och chattspråk, kan vi också 
göra det till viss del. 

Vilja, intresse och engagemang

Att vi visar intresse och engagemang för de personer vi interagerar 
med. Att visa intresse för de frågor vi stöter på. (trovärdighet)

Bibliotekariernas vilja att arbeta med en virtuell referenstjänst är vik-
tigt för kvaliteten, menade några informanter. Alla som ingår i spe-
cialstyrkan bör vilja delta i arbetet med att svara på frågor på Twitter 
och bidra med idéer. Att rekrytera rätt bibliotekarier för gällande vir-
tuell kanal, blir därför en pålitlighet i sig. En bibliotekarie lyfte vikten 
av att bibliotekarierna ser det som kompetenshöjande att vara med 
i specialstyrkan, som ett sätt att jobba med utmanande frågor som 
kanske inte dyker upp i det fysiska biblioteket.
 Resonemanget stämmer överrens med litteratur och studier kring 
virtuella informationstjänster. Artikeln ”Now it́ s Necessary: Virtual 
Reference Services at Washington State University, Pullman” av Erica 
Carlson Nicol och Linda Crook (Carlson Nicol 2012), handlar om 
hur universitetsbiblioteket gjorde en nysatsning på sina virtuella re-
ferenstjänster (VRS) 2011-2012 och de erfarenheter som gjordes då. 
Genom att ge de virtuella referenstjänsterna högre prioritet och satsa 
mer på den personal som bemannar bibliotekens VRS-kanaler, ökade 
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användandet såväl som medarbetarnas nöjdhet. I artikeln refereras 
till tidigare litteratur som pekar på två nyckelfaktorer för att kunna 
erbjuda en virtuell referenstjänst med kvalitet: användarnas villighet 
att använda en virtuell tjänst. Samt att bibliotekarierna som beman-
nar har en positiv inställning till virtuellt referensarbete och att de får 
det stöd och den utbildning som krävs för att kunna skaffa sig rätt 
kompetens för jobbet.
 Undersökningar pekar även på att medarbetarna själva bör gjort 
ett aktivt val att delta i det virtuella referensarbetet. De bibliotekarier 
som arbetar med specialstyrkan har blivit tillfrågade av Bibblan sva-
rars samordnare, och själva valt att gå med utifrån ett eget intresse. 
De har alla i viss mån sedan tidigare varit yrkesmässigt aktiva i sociala 
medier och sett ett värde i bibliotekens digitala närvaro. 
 I våra samtal uttryckte flera bibliotekarier att det är viktigt att visa 
intresse och engagemang för de personer de kommunicerar med vir-
tuellt, och för de frågor som biblioteket får. Att svara med entusiasm 
och visa att vi vill hjälpa till. Det gör vi genom att anstränga oss för att 
ta reda på vad frågeställaren vill veta och ta frågan på allvar, menade 
specialstyrkan. Att visa intresse och engagemang lyftes fram som kva-
litetsmarkörer i samtalen om parametrarna lyhördhet, tillmötesgående, 
och trovärdighet. Det hänger även ihop med att ha ett extra trevligt 
och personligt tilltal över nätet, för att bekräfta bilden av den vänliga 
och hjälpsamma bibliotekarien.
 I ovannämnda artikel av Carlson Nicol och Crook nämns biblio-
tekariernas entusiasm som viktig för att kunna erbjuda en tillmötes-
gående och effektiv virtuell referenstjänst. Det ord som används i ar-
tikeln är friendly vilket kan översättas till tillmötesgående men även 
vänlig, snäll, trevlig eller hjälpsam med mera. Här finns en tydlig 
koppling till kvalitetsparametrarna och de markörer som lyftes fram 
av bibliotekarierna som jag samtalade med.

Tillmötesgående
• Att visa intresse för frågorna. Visa att vi vill hjälpa till. Att ta 

frågorna på allvar.
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• Att vara (extra) trevlig virtuellt, använda ett personligt och varmt 
tilltal. Använda humor och smiley om det passar. Att visa bilden 
av seriösa och pålitliga men samtidigt glada bibliotekarier.

• Att vara artig och välformulerad, men anpassa språket till gällan-
de virtuell kanal (Twitter). 

• Att alltid försöka besvara frågan, gå ett steg längre. Visa att vi 
sett och jobbar med frågan. Skriva att vi ska undersöka och åter-
komma.

En fråga om kompetens

Att vi har kompetens att veta var vi ska leta efter svar. Kompetens 
att hitta och använda bra källor. Värdera och bedöma, sedan tipsa. 
(kompetens)

Under arbetet med att bearbeta materialet från samtalen till markörer 
för kvalitet, märkte jag snart att vissa parametrar var lättare att koka 
ner till färre markörer, än andra. Exempelvis gällde detta för kompe-
tens och tillgänglighet, där bibliotekarierna var mer samstämmiga och 
det gick att hitta fler gemensamma nämnare i det de sa. 
 En parameter som jag upplevde som svårare att sammanställa 
markörer för var tillmötesgående. Här spretade svaren mer och kan-
ske även åsikterna, eller sättet informanterna uttryckte sig på. Bland 
annat kom vi in en del på tonläge och tilltal, där några lyfte fram den 
professionella bibliotekarierollen och andra den mer personliga sidan 
av virtuell kommunikation.
 Det rådde stor enighet inom specialstyrkan att en viktig kompe-
tens är att förstå och hantera Twitter väl, det lyftes fram av i stort 
sett alla ur olika aspekter. Att förstå hur konversationen funkar och 
sprids är viktigt för att få igång bra referenssamtal på Twitter. Men 
även att hänga med i aktuella samtalsämnen, veta hur hashtaggar och 
informationsflödet fungerar för att kunna svara på aktuella frågor och 
bidra med nya vinklar i diskussioner. Samt att vara uppdaterad inom 
sociala medier i allmänhet. Men motsvarande gäller troligtvis oavsett 
vilken kanal ett bibliotek väljer att vara tillgänglig i. Den personal som 
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bemannar en tjänst bör ha rätt kompetens för gällande kommunika-
tionsform, om det så är chatt, telefon eller en fysisk informationsdisk.
 Därefter hamnade grundläggande referenskunskap högt under 
kompetens. Förmågan att kunna söka information, känna till bra refe-
renskällor och webbkällor. Här tyckte jag inledningsvis det var svårt 
att avgöra om jag skulle skilja på allmän sök- och källkunskap, och 
mer digital informationskompetens. Någon nämnde att för en virtu-
ell referenstjänst är det särskilt viktigt att känna till digitala källor, 
eftersom mycket bygger på att ge frågeställaren användbara länkar. 
Efter samråd med specialstyrkan valde jag att i checklistan slå sam-
man dessa till en markör, eftersom referenskunskap innefattar alla 
former av källor.
 Även litteraturkännedom var en markör som lyftes fram av flera, 
god kännedom om skönlitteratur inom olika genrer. Att kunna svara 
på litteraturfrågor ansågs viktigt eftersom Bibblan svarar får många 
litteraturfrågor på Twitter. Vidare nämnde några informanter att det 
är viktigt att även i virtuella forum visa upp kompetens som motsvarar 
allmänhetens förväntningar på bibliotek. Exempelvis kunskaper om 
barnböcker, då många förväntar sig den kunskapen av bibliotekarier 
och blir glada av att möta den. Därigenom bekräftas människors po-
sitiva bild av bibliotekarier som kunniga och hjälpsamma. Gällande 
litteraturkännedom kom vi även in på kompetensen att kunna samar-
beta med kollegor inom och utanför Bibblan svarar. Olika biblioteka-
rier har olika kompetenser, och kunskaper kring litteraturfrågor blir 
mycket bredare när fler hjälps åt.
 Ett källkritiskt förhållningssätt nämndes förstås som en nödvändig 
kompetens i arbetet med referenssamtal. Även gällande parametern 
pålitlighet, eftersom det ansågs som bibliotekens styrka att kunna bi-
dra med kvalitetsgranskade svar i virtuella forum.
 Mycket av det som lyftes fram i samtalen om kompetens, handlar 
om traditionella bibliotekariekompetenser. Flera markörer stämmer 
bra överens med det fysiska referenssamtalet, sådant som känneteck-
nar grundläggande kunskaper för yrket: sökstrategier, litteraturkän-
nedom och källkritik men även social kompetens för att kunna ge 
bra bemötande och få igång bra samtal. Några nämnde vikten av att 



99

bibliotekarier har goda kunskaper om bibliotek mer generellt, även i 
virtuella kanaler, för att kunna upplysa om bibliotekens resurser, fjärr-
lån, bibliotekskataloger och så vidare.

Kompetens – virtuella referenssamtal
• Grundläggande referenskunskap. Kunna söka information, ha 

bra sökstrategier, känna till bra referenskällor, webbkällor och 
böcker. Kunna hitta och ge bra svar.

• Bra kännedom om skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur. 
Snabbt kunna ge litteraturtips inom ett tema.

• Att ta hjälp av kollegor, samarbeta och använda varandras kom-
petens. Att visa samarbetet utåt.

• Kunna konversation på virtuella kanaler. Få igång bra samtal, 
kunna ge bra svar. Ge bra bemötande och service, ha social kom-
petens.

Kompetens – referenssamtal i fysisk biblioteksmiljö
• Bokkunskap
• Att ta hjälp av kollegor, komplettera varandra
• Djupare sökkunskap, egen och andra kataloger/databaser/sök-

teknik
• Social kompetens, pedagogisk kompetens

Referenssamtal mellan tradition och förnyelse
Samtalen med specialstyrkan har visat att det finns flera likheter mel-
lan bibliotekens virtuella och fysiska referenssamtal när vi pratar om 
vad som står för kvalitet. Det som lyftes fram handlar till stor del 
om grundläggande bibliotekskunskaper, om att ge ett bra bemötan-
de, att skapa förtroende och att ta frågeställaren på allvar. I arbetet 
har det även framkommit hur viktiga människorna bakom en virtuell 
referenstjänst är. Mycket av det som bibliotekarierna ansåg skapa ett 
bra virtuellt samtal, som att ”känna av” samtalet och anpassa tonen, 
blanda personlighet med det seriösa, bygger på personerna bakom 
tjänsten. 
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 Flera betonade att som Bibblan svarar representerar vi biblioteken 
på nätet för dem vi möter. Därför är det viktigt att representera det 
biblioteken ”traditionellt” står för och flytta över detta till internet på 
ett bra sätt. De som jobbar med Bibblan svarar är bibliotekarier från 
olika bibliotek med olika personligheter, kompetenser och ämneskun-
skaper, vilket är en tillgång precis som i ett fysiskt bibliotek.
 Referensarbete i sociala medier innebär att biblioteken använder 
ny teknik och anpassar sig till nya kommunikationsformer, finns i 
de kanaler där användare finns idag. Men i grunden har vi med oss 
det fysiska biblioteket gällande kunskap, bemötande, service och så 
vidare. Vi behöver ha grundläggande bibliotekskunskaper i ryggen 
för att kunna göra ett bra jobb i en virtuell referenstjänst. Det gäl-
ler oavsett vilken teknisk plattform biblioteket använder. Men för att 
kunna jobba med virtuella referenssamtal i sociala medier, krävs goda 
kunskaper i de kanaler där samtalen förs. En digital svarsstyrka måste 
få möjlighet att hänga med i utvecklingen, få fortbildning och kunna 
uppdatera varandra. 

Funderingar kring parametrarna, 
Twitter och digital kommunikation
Det har varit givande att titta på referenssamtalet utifrån kvalitetspa-
rametrarna, då så mycket kommer in i dessa parametrar som handlar 
om att få till bra samtal och en bra tjänst: kompetens, kommunikation, 
pålitlighet, tillgänglighet, och så vidare. Det vore därför intressant att 
få följa arbetet med att testa kvalitetsmodellen på andra virtuella re-
ferenstjänster.
 Uppgiften från början var att testa kvalitetsmodellen på virtuella 
referenssamtal. Det har jag inte gjort fullt ut – jag har testat den på 
referenssamtal som sker på Twitter. Det är stor skillnad på twitter-
samtalen och det referensarbete som görs på webbsidan bibblansvarar.
se. De skiljer sig också markant från andra virtuella referenstjänster 
som bibliotek tillhandahåller. 
 Förutom Bibblan svarar är det främst universitetsbiblioteken som 
erbjuder virtuella referenstjänster. Dessa tjänster riktar sig till uni-
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versitetens mer begränsade målgrupper, och referenschatten förs i en 
sluten chattmodul, via programvara biblioteken ofta köper in. Bibblan 
svarar är folkbibliotekens digitala tjänst som vänder sig till alla. Refe-
renssamtal som förs i sociala medier är synliga för många och öppna 
för dem som vill ge sig in i samtalet. Dessa faktorer gör att skillnaden 
mellan de referenssamtal som vi tillämpat kvalitetsmodellen på här 
och andra virtuella referenstjänster är stora. Ett resultat av detta är att 
mycket av det som återges i detta avsnitt, kanske gäller kommunika-
tion i sociala medier mer än faktiska virtuella referenssamtal. 
 En tanke som fanns i början var att testa parametrarna på referens-
arbetet som sker på webbsidan Bibblan svarar, eller på svarstjänstens 
samtal i sociala medier mer generellt. Kanske hade det gett ett mer 
allmängiltigt resultat, men samtidigt varit svårare att avgränsa. Even-
tuellt är checklistan därför inte fullt så användbar för bibliotek som 
arbetar med virtuella referenssamtal i mer slutna kanaler. Oavsett, så 
var syftet att testa ifall parametrarna var tillämpbara på referenssam-
tal på Twitter. Min slutsats är att det är de och själva processen att titta 
närmare på en tjänst med hjälp av en kvalitetsmodell har lett fram till 
mycket av intresse. Det vore givande att få ta del av fler checklistor 
gällande digitala referenssamtal.
 Däremot lyfter checklistan i denna skrift fram mycket som är vik-
tigt för digital kommunikation mer allmänt. De flesta bibliotek finns 
idag på sociala medier, ofta med ett bredare syfte än att erbjuda just 
referenssamtal. Att titta närmare på folkbibliotekens kommunikation 
i sociala medier utifrån kvalitetsparametrarna tror jag skulle kunna ge 
ett intressant och användbart resultat.
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Sagostunden
Pia Borrman

Varför sagostunden?
Anledningen till att vi valde att ta med just sagostunden i arbetet med 
kvalitetsmodellen har att göra med konklusionen i ett tidigare projekt 
som Regionbibliotek Stockholm drev, Projekt Kompetensen. Vi hade 
en följeforskare i det projektet, Pamela Schultz Nybacka, som for-
mulerade hur biblioteket idag befinner sig ”i den dynamiska kontras-
ten mellan tradition och förnyelse”. Vi ville titta närmare på någon 
verksamhet som kunde stå för tradition och troligen även förnyelse, 
och valet föll på sagostunden. En tjänst som funnits på biblioteken i 
ett hundratal år och som fortfarande erbjuds på de flesta bibliotek. 
Hur ser en sagostund ut idag? Hur resonerar biblioteken om varför 
sagostunden fortfarande är en av de vanligaste verksamheterna som 
erbjuds? Vilka vill biblioteket nå med verksamheten? Vilka nås idag? 
Var äger de rum? Kan man tänka sig en uppsökande sagostund? Frå-
gorna var många, även efter den förstudie Malin Ögland och jag från 
Regionbibliotek Stockholm gjorde tillsammans med Åse Hedemark, 
lektor på institutionen för ABM på Uppsala universitet. Vi gick vida-
re med en observationsstudie och kopplade på en testning av kvali-
tetsmodellen. En mer fullständig redovisning av hela projektets båda 
delar finns att läsa i Leonards plåster: om syfte, barnsyn och kvalitet i 
bibliotekets sagostund (Borrman 2015) i Regionbibliotekets skriftserie.
 När jag skriver vi hädanefter så menar jag Malin Ögland och mig 
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själv. Vi gjorde det huvudsakliga arbetet med kvalitet i sagostunden 
tillsammans. För enkelhets skull kallar vi dem som utför sagostunder 
för sagoläsare trots att det förekommer flera olika former av 
framförande av sagor.
 
Samtalen med sagoläsarna
Som finns beskrivet i kapitel 2 valde vi samtalet som metod. Vi hade 
sett i förstudien att det skiljde sig en del åt till vilka biblioteken riktade 
erbjudandet om sagostund. En del bibliotek bjöd in förskolegrupper 
till sagostund, andra bjöd in vårdnadshavare och dagbarnvårdare och 
ytterligare andra hade en helt öppen inbjudan. Vi ville få med alla 
varianterna och valde sagoläsare att kontakta efter det.
 Samtalen ägde rum på deras bibliotek. Oftast träffade vi dem en 
och en, vid ett par tillfällen var de två. Det är sällan fler som har sa-
gostund på ett och samma bibliotek! Hur samtalen gick till finns mer 
utförligt beskrivet i kapitel 2. 
 Efter ett antal samtal upplevde vi en viss mättnad av material. Alla 
sagoläsare uttryckte sig inte likadant men innehållet sammanföll på 
många sätt. Vi började vaska i materialet för att kunna formulera mar-
körer för varje parameter till en checklista; se vad som sammanföll i 
det de sagt och hur vi kunde formulera det på ett gemensamt sätt. Till 
slut hade vi ett antal markörer för alla parametrar utom Rättelse. Det 
som sagoläsarna sa om där passade bättre in under andra parametrar. 
Till exempel: sagoläsaren inser att den barngrupp som kommer till 
sagostunden inte kan svenska språket tillräckligt bra för att tilläg-
na sig innehållet som sagoläsaren planerat, och hen kan då anpassa 
innehållet eller planera om i stunden. Här kommer både parametern 
Lyhördhet och Kompetens in. Eller om sagoläsaren är sjuk finns för-
hoppningsvis en rutin för vad som händer. Kan någon annan genom-
föra sagostunden, eller finns rutiner för att kontakta dem som skulle 
komma? Här handlar det om parametern Pålitlighet.
 Nu hade vi en preliminär checklista och skickade ut den till alla 
som deltagit för att få respons från dem. Vi bjöd också in dem till ett 
gruppsamtal, och trots att bara några av dem kunde komma så blev 
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det ett väldigt givande samtal för oss. Det var under det samtalet som 
det kom fram att markörerna befinner sig i olika dimensioner, dels 
avseende när de utförs och dels vem som utför dem. Man kan se det 
som en fyrfältstabell där När finns horiontellt och Vem vertikalt.

Att checka av 1-2 gånger/år Att checka av vid varje tillfälle

Sa
go

lä
sa

re
n

B
ib

lio
te

ke
t

En del saker är det sagoläsaren själv som utför, men enbart någon 
gång per termin. Det kan vara marknadsföring, kompetensutveckling 
samt kommunikation med förskolan om samarbete. Andra saker gör 
sagoläsaren varje gång, såsom ordna med sittplatser så att alla barn ser 
och hör bra, samt är lyhörd för barnen.
 Men det finns andra viktiga aktörer också och det är resten av bib-
liotekspersonalen och ledningen. Något som är, eller borde vara, en 
fråga för fler än sagoläsaren är att det finns rutiner för vad som sker 
om sagoläsaren är sjuk. Dessa rutiner finns då stadigvarande och kan-
ske ses över inför varje termin. Men även i rutan för vad biblioteks-
personalen och ledningen står för vid varje sagostundstillfälle finns 
det viktiga att all personal är välkomnande. Det är inte sagoläsarens 
eller barnavdelningens angelägenhet att det är sagostund. I den bästa 
av världar är det en verksamhet som är grundad i styrdokument och 
med ett tydligt formulerat syfte. All personal är medveten om att allt 
som sker i bibliotekets regi är allas angelägenhet och bidrar till att 
uppfylla målen. 
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 En liten men relevant utvikning: I boken Mänsklig kvalitetsutveck-
ling av Stefan Lagrosen och Yvonne Lagrosen (2011) redogör författar-
na för Christian Grönroos tankar om kvalitet. Han har sammanfattat 
dem i sex lärdomar. En av dem tangerar ovanstående resonemang. 
Den att all frontpersonal bidrar till och påverkar den kundupplevda 
kvaliteten, och deras arbete är beroende av vilket stöd de får av övriga 
personalen. Här är min erfarenhet att det är lätt att se enbart den 
biblioteksmedarbetare som arbetar med att ta emot en grupp besöka-
re som den viktiga frontpersonalen, men jag anser att det är oerhört 
viktigt att all personal behöver vara lyhörd, tillmötesgående och kom-
petent för att det ska vara kvalitet i tjänsten.
 Vi hade nu fått in viktiga synpunkter från sagoläsarna, utförde en 
del ändringar och skickade ut till alla för en sista runda. Därefter 
ansåg vi oss klara. Vi hade en checklista för kvalitet i sagostunden! De 
två dimensioner om tid och utförare illustrerade vi med fyrfältstabel-
len, se bilaga 6, men de finns också med i den löpande texten i vårt 
förslag till checklista för sagostunden, se bilaga 5.  
 Vid det här laget hade Malin Ögland bytt jobb, och jag fortsatte 
arbetet på egen hand. Jag skickade ut checklistan för att testas i skarpt 
läge. Jag bad några av sagoläsarna i projektet och även några andra, 
att testa hur checklistan fungerade att använda efter en sagostund. 
Jag fick positiva svar från dem. De trodde att den skulle kunna vara 
till stor hjälp på olika sätt: som ett verktyg för självvärdering att gå 
igenom efter varje sagostundstillfälle, som ett underlag för samtal om 
verksamheten och som en komihåg-lista inför varje termin. 

Aktiviteter och prestationer
I modellen finns två mindre rutor ovanför rutan med kvalitetspara-
metrarna. Det står Aktiviteter i den ena och Prestationer i den andra. 
Aktiviteter är allt det arbete som görs inför själva sagostunden, och 
som görs oavsett om det blir en sagostund idag eller inte. Det kan 
vara marknadsföring, samtal med förskolor om bästa tiden att förläg-
ga sagostunden, inläsning, förberedelser, kompetensutveckling och 
så vidare. Prestationer är de saker som händer i samband med själva 
sagostunden, så som kontakt med barnen, välkomnandet, möblering 
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av lokalen och förstås framförandet av sagan. Båda dessa aspekter är 
viktiga att ta med i kvalitetsarbetet och det gäller främst den typ av 
tjänster som sagostunden är, som kräver mycket förberedelsearbete. 
Förmodligen gäller det alla bibliotekets publika tjänster, mer eller 
mindre. I samtalen med sagoläsarna betonade vi vikten av att båda 
kom med.
 När även Aktiviteterna tas med lyfts även förberedelsearbetet fram 
för att granskas. Vad behövs av förberedelser och på vilket sätt? Hur 
samspelar Aktiviteterna med Prestationerna för att tillsammans skapa 
god kvalitet i tjänsten?
 Det finns också mycket intressant att reflektera över i just Aktivite-
terna. I förstudien uppgav många kommuner att de tidigare erbjudit 
sagostund på olika språk, men upphört med detta då det inte kom 
några besökare. Jag är nyfiken på hur marknadsföringen gått till. Ge-
nom vilka kanaler har biblioteket gått? Kan det tänkas att det kan 
finnas alternativ till dessa kanaler? Hur ser erbjudandet ut? Kan det 
vara så att tiden krockar med aktiviteter för hemmaföräldrar på Öpp-
na förskolan eller i kyrkan? Kan det vara så att sagostunden kunde äga 
rum någon annanstans än på biblioteket, en uppsökande sagostund? 
Eftersom barn med annat modersmål än svenska är en i biblioteksla-
gen prioriterad grupp borde dessa frågor vara viktiga att besvara.

Kopplingen till observationsstudien
Jag var också nyfiken på att se hur resultatet av arbetet med kvali-
tetsmodellen kunde hänga ihop med det Åse Hedemark såg i sin ob-
servationsstudie. Det skulle ju bli ytterligare ett test av hur relevan-
ta kvalitetsparametrarna är för praktiskt biblioteksarbete. Till min 
tillfredsställelse hittade jag mängder av markörer för kvalitetspara-
metrarna i hennes rapport, och även hur arbetet med kvalitet skulle 
kunna bidra till reflektioner och förbättringar. Mer om detta finns att 
läsa i Åses och min tidigare nämnda bok Leonards plåster (Borrman, 
2015).
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Har vi missat något?
De elva kvalitetsparametrarna återfinns i litteraturen om kvalitet och 
används vidare än i enbart Elisabet Ahlqvists kvalitetsmodell. Vi hade 
ändå med frågan om det var någon parameter som sagoläsarna sak-
nade. Någon nämnde bemötande, och jag har funderat en del på det 
när jag sett alla markörerna på plats. Jag tycker att jag hittar bemö-
tande implicit på flera ställen, även om just det ordet inte finns med. 
I lyhördheten inför barnens dagsform och språkliga nivå, i det tillmö-
tesgående förhållningssättet till barn och pedagoger, samt i omsorgen 
om att alla ska få en så bra sagostund som möjligt. 

Andra aspekter som gått förlorade?
Efter samtalen med sagoläsarna satt Malin Ögland och jag och vände 
och vred på vad det var vi hittat. Har vi missat något? Finns aspekter 
som gått förlorade? Har vi kommit fram till något intressant alls? Vi 
landade i frågan: hur vet vi att det är just sagostund som biblioteket 
ska erbjuda? Det måste vi ju veta innan vi ens kan börja fundera över 
kvalitet! Malin Ögland skriver i boken Mäta och väga (Ögland 2010) 
om yttre respektive inre effektivitet. Yttre effektivitet innebär att vi 
utför rätt tjänst, att det är just sagostund vi ska erbjuda. Inre effektivi-
tet att tjänsten utförs på rätt sätt. När vi testade kvalitetsmodellen på 
sagostunden tittade vi alltså på om vi utför sagostunden med kvalitet, 
inte alls om det är rätt tjänst från början. Det är här ovanstående reso-
nemang om syftet kommer in. Vi tror att det är lätt att glömma bort. 
Bara för att vi kan bocka av alla markörerna i checklistan så innebär 
det inte att vi har en verksamhet med kvalitet. Det vet vi inte förrän 
vi formulerat syftet och uppvisar yttre effektivitet.

Syftet med sagostunden
En av frågorna vi ställde i förstudien var med vilket syfte biblioteken 
erbjuder sagostund. Det visade sig överlag vara vagt formulerat. En 
och samma person kunde rada upp en hel mängd syften som verka-
de påkomna i stunden. Två huvudsakliga syften kunde dock skönjas: 
sagostunden är språkutvecklande och sagostunden kan locka till och 



109

marknadsföra biblioteket. Vi menar att detta är en kärnpunkt, att 
det är viktigt att formulera syftet. Om det skulle visa sig att det är 
språkutvecklingen som är syftet, bör vi ju också veta om det är just 
sagostund vi ska erbjuda. Är det den mest språkutvecklande verksam-
heten för barn i den här åldersgruppen? Och hur ska sagostunden 
i så fall utformas för att den ska vara språkutvecklande? De senaste 
åren har vikten av att tala och samtala om det lästa påtalats i forsk-
ningen som viktigt för språk- och läsutvecklingen. Hur får vi in det i 
sagostunden?
 Vi måste också ställa oss frågan vilka barn biblioteket når med er-
bjudandet. Stämmer det överens med de i bibliotekslagen prioriterade 
grupperna? Vilka når vi och vilka vill vi nå? I vår studie av biblioteken 
i Stockholms län visade det sig att ytterst få sagostunder utförs på 
andra språk än svenska, och ännu färre erbjuds på andra ställen än på 
(huvud)biblioteket. Det skulle kunna vara så att syftet med att erbju-
da sagostunden enbart på svenska är att stärka barnens svenska språk, 
men det var ingenting som formulerades i svaren. Flera kommuner 
svarade att de tidigare erbjudit sagostund på flera andra språk men att 
ingen kommit till de sagostunderna. Vi kan inte se i enkätsvaren hur 
biblioteken tänkt kring detta. Om de funderat på att marknadsföra 
sagostunden på annat sätt, eller till och med göra en uppsökande sa-
gostund. Erbjuda sagostund där sannolikheten att träffa på de barn 
man vill nå vistas. Kanske på Öppna förskolan i olika bostadsområ-
den. Kanske har olika kyrkor och samfund öppet för barnfamiljer 
dagtid?
 Vad vi kunnat utläsa i förstudien finns få i vår mening genom-
tänkta verksamheter med sagostund på biblioteken. Verksamheter där 
syftet formulerats, slutsatser dragits och verksamheten utförts enligt 
dessa. Det låter hårt och uppfordrande men jag anser att det återstår 
mycket att göra här.
 
Metaperspektivet
För att veta vad vi gör och varför, och för att kunna reflektera och 
ifrågasätta behöver vi ett språk. Ord och begrepp som är distinkta 
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och definierade för att få syn på den kunskap och de erfarenheter 
vi har. Detta språk för metaperspektivet saknas i mångt och mycket 
för biblioteksverksamheten för barn och unga. Det blev tydligt un-
der samtalen att det inte är helt lätt att prata om verksamheten; att 
sätta ord på den egna arbetsvardagen. Under arbetet med kvalitets-
modellen har det alltmer gått upp för mig att själva arbetsprocessen 
när sagoläsarna reflekterade över kvalitetsparametrarna bidrog till att 
skapa ett sådant gemensamt språk. De fick formulera sig kring sina 
kunskaper och erfarenheter. Det väckte frågor och gav insikter, och 
flera uttryckte spontant detta som mycket givande. Det som brukar 
kallas tyst kunskap blir på så sätt synlig. Den är inte längre tyst när vi 
kan formulera den! Och dessutom får vi just ord och begrepp att tala 
om verksamheten med.
 Förstudien till Projekt Sagostunden bestod bland annat av fokus-
grupper med sagoläsare och bibliotekschefer. I slutet av ett av fokus-
gruppsmötena utbrast en av deltagarna:

”Jag känner plötsligt att jag får ta tillbaks allting jag sade där 
i början: att vi ska liksom avdramatisera sagostunder och bara 
liksom göra det helt spontant. Vi ska höja till skyarna och skriva 
rapporter och så här, ge den all den status som det kräver: prata 
konstigt och fikonspråk och så!”

Fikonspråk kanske är att ta i, men jag tycker att citatet belyser just det 
jag beskrev ovan: vikten av att ha ett språk så att vi kan tala om och re-
flektera över det vi gör varje dag på biblioteket. I förlängningen skulle 
det tillsammans med en högre grad av beforskning också kunna bidra 
till att höja statusen på barnbiblioteksverksamheten. 
 Vi på Regionbibliotek Stockholm brukar tala om vikten av reflek-
tion. Att både vi själva och alla de som arbetar på bibliotek har tid 
och möjlighet att reflektera över verksamheten i förhållande till syf-
tesformuleringar i styrdokument, till aktuella forskningsrön och till 
vad som händer i samhället både lokalt och i världen. Jag tror att 
arbetet med kvalitetsparametrarna kan utgöra en metod för reflektion 
för dem som arbetar direkt i verksamheten. Och här är en av de sto-
ra styrkorna med detta: det är praktikerna på biblioteket som fyller 
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modellen med innehåll! Det är inte ett påbud från ledningen eller 
nämnden. Kvalitetsmodellen är enbart en tom modell innan den fylls 
med biblioteksmedarbetarnas kunskaper och erfarenheter. Samsyn, 
kunskapsdelning och empowerment kommer på köpet!
 Ytterligare en viktig effekt jag tror det får är att höja statusen på 
barnbiblioteksverksamheten inför oss själva, kollegor, ledning och po-
litiker. För att uttrycka det rakt på sak: med en checklista för kvalitet 
i sagostunden är benägenheten kanske inte lika stor att sätta första 
bästa biblioteksmedarbetare som har barnbarn till att läsa sagor.
 Men effekten av sagostunden har vi fortfarande inte undersökt, och 
därmed vet vi inget om den yttre effektiviteten – gör vi rätt sak? Här 
återstår en annan del av kvalitetsmodellen att diskutera, den om re-
sultatkvalitet och effekter.
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Kapitel 4

Kvalitetsmodellen 
steg för steg
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Kvalitetsmodellen steg för steg
Vi hoppas att kvalitetsmodellen kommer att användas på bibliotek. 
Därför har vi tagit fram en bruksanvisning som steg för steg lotsar er 
igenom arbetet. Det tar lite tid, men är inte svårt och väl värt mödan!

Innan ni börjar
• Förankra hos chefen

En framgångsfaktor för ett lyckat utvecklingsarbete är förankring 
hos bibliotekschefen. Tid behöver avsättas och det görs bäst i samtal 
med chefen. Ta med chefen i processen! 

• Välj en tjänst
Välj en av bibliotekets tjänster att arbeta med, t.ex. Boken kommer, 
språkcafé, författarprogram, skrivarcirklar, bokklubbar eller samar-
beten med förskola och BVC. Tänk på att modellen handlar om att 
kvalitetssäkra bibliotekens tjänster och personalens insatser. Den är 
inte till för att mäta låntagarnas upplevelse av kvalitet.

• Arbeta tillsammans?
Vi tror att det bästa är att arbeta tillsammans med minst en kolle-
ga. Risken är annars att det blir svårt att höja blicken, och att man 
enbart dokumenterar den verksamhet man redan har. Om man ar-
betar ensam med en verksamhet på sitt bibliotek, t.ex. boksamtal 
med barn, kanske det finns någon att samarbeta med i grannkom-
munen? Eller varför inte göra det till ett projekt i ett helt län? Var 
och en kan reflektera över kvalitetsparametrarna på egen hand, och 
därefter träffas för att jämföra och sammanställa materialet.
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Hur gör man då?
• Titta på hela modellen

Ta först en titt på hela kvalitetsmodellen så ni ser helheten, i vil-
ket sammanhang kvalitetsparametrarna finns med resurser, resultat 
och effekter.   

• Brainstorma om kvalitetsparametrarna
Koncentrera er sedan på de elva kvalitetsparametrarna. Gå igenom 
dem en efter en och fundera på vad som kan vara markörer för res-
pektive parameter.
 Ett exempel: ni har valt att arbeta med Boken kommer. Fundera 
på vad som kan vara en markör för kvalitetsparametern pålitlighet. 
Jo, t.ex. att låntagaren får de böcker han eller hon beställt och på 
den tiden som bestämts.  
 I ett inledningsskede är det bra att släppa på bromsen och bra-
instorma. Om ni arbetar ensamma så skriv ner allt ni kommer på, 
även om det inte är helt genomtänkt. Skala bort gör ni senare.
 När ni inte kommer på mer har ni förhoppningsvis ett ganska 
stort material att gå igenom och reflektera över några vändor till. 
Om ni är en grupp kan ni utse en sekreterare som skriver ner allt 
ni säger.

• Jämför, diskutera, koka ner
Om ni samarbetar med andra är det nu dags att jämföra vad ni 
kommit fram till. Vad förenar, vilka markörer har ni alla skrivit? 
Börja med att hitta dem. Kanske ni uttryckt er olika men kan enas 
om att ni menar samma sak. Behöver ni komplettera med någon 
markör? Går parametrarna in i varandra och överlappar? Kanske 
någon parameter inte känns relevant för den verksamhet ni valt att 
titta på? Ta bort den, eller slå ihop två parametrar om det är frukt-
bart.

• Sammanställ till en checklista
Arbetet med att koka ner alla markörer till en hanterlig lista kan 
ta lång tid. Ni kan behöva träffas flera gånger. Kanske ni inte ens 
kommer överens om en gemensam lista. Då har ni ändå tagit hjälp 
av varandra att hitta er egen checklista!
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Dela därefter upp markörerna efter vem som utför sakerna och hur 
ofta. En del saker kanske bara sker inför varje terminsstart och an-
dra varje gång tjänsten utförs. En del markörer är det utföraren av 
tjänsten som ansvarar för, andra är ledningens ansvar.

Ett alternativ till att ta fram en egen checklista från början är att an-
vända sig av en befintlig och reflektera över den: ändra, stryk och lägg 
till tills den är din egen. 

Och sen då?
• Testa, revidera, testa igen!

Nu är det också dags att testa checklistan på tjänsten! Är den an-
vändbar? Behöver den revideras? Testa igen! 

• Hur vill ni använda checklistan?
Fundera slutligen över hur ni kan använda checklistan. Ska ni 
ha den till självvärdering efter varje bokklubbsammankomst, sa-
gostund eller författarkväll? Vad gör ni i så fall med resultatet? Hur 
kan ni ta in det i utvecklingsarbetet på biblioteket? Ska ni våga 
använda det till kollegial observation?

Vi tror att både arbetet med att ta fram checklistor och själva lis-
tan kan användas som underlag för att samtala om verksamheten, att 
skapa samsyn i en arbetsgrupp och att ifrågasätta invanda rutiner. I 
kombination med en diskussion om syftet med verksamheten, för att 
fastställa om biblioteket erbjuder rätt tjänster i förhållande till må-
len, kan arbetet med kvalitetsmodellen höja både medvetenheten om 
verksamheten och kvaliteten på tjänsterna.
 
Läs mer om kvalitetsmodellen på regionbiblioteket.se
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Bilaga 3

Förslag till checklista för 
referenssamtalet i den 
fysiska biblioteksmiljön 

Pålitlighet 
• Att vara källkritisk 
• Att ta hjälp av kollegor 
• Att vara objektiv 
• Att ringa in frågan 
• Mediebredd, aktualitet 
• Att tekniken fungerar 
• Inte lämna ut person uppgifter 
• Att återkomma 
• Samma, likvärdig service till alla låntagare 
• Att visa att man tar det på allvar, anstränger sig 

Lyhördhet 
• Att ta sig tid, lyssna 
• Att känna av besökarens nivå, ta in signalerna 
• Att anpassa sig till personen, se till individen 
• Att hitta rätt nivå på materialet, bedöma graden av 

önskad service 
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Kompetens 
• Kunna se helheten inköp/fjärrlån/reservation 
• Bokkunskap 
• Att ta hjälp av kollegor, komplettera varandra 
• Kunskap om eget bestånd, egen teknik 
• Djupare sökkunskap, egen och andra kataloger/databaser/

sökteknik 
• Social kompetens, pedagogisk kompetens 

Tillgänglighet 
• Bra öppettider och mycket personal 
• Fokus på den man har framför sig, bekräfta de andra i kön 
• Att inte se upptagen ut i disken 
• Namn/biblioteksskylt på personalen 
• Att göra sig tillgänglig ute i lokalen 
• Att signalera att det går bra att fråga 
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Tillmötesgående 
• Att följa upp, hittade du det du ville ha? 
• Att leta lite extra, göra en extra ansträngning 
• Att be att få återkomma, om låntagaren inte har tid, 

ringa, maila 
• Att gå ”det extra steget”, informera runt omkring 

frågan, öppna mer runt frågan 
• Att sätta en gräns men ändå vara korrekt 
• Social kompetens 
• Att det får ta tid och att man har lite fantasi 

Kommunikation 
• Att få låntagaren att bli självgående, genom skyltning, 

apparater, personal som visar 
• Kommunikation mellan personalen internt 
• Kroppsspråk, ögonkontakt, visa att man lyssnar 
• Lugnt tilltal, passande röstläge, tala tydligt 
• Inte använda internt språk, vara pedagogiskt tydlig 

Trovärdighet 
• Att kunna hänvisa/lotsa vidare till andra bibliotek/

slussa vidare 
• Kompetens ger trovärdighet, grundkompetens 
• Att vara ärlig om gränserna för sin kompetens 
• Att prova olika vägar, olika material så att låntagaren 

känner att biblioteket har letat i sitt material 
• Källkritik, belägga, verifiera, vara objektiv 

Trygghet 
• Att man tar låntagarna/frågorna på allvar 
• Sekretess, att inte lämna ut uppgifter, att det finns 

rutiner kring det 
• Att låntagaren kan lita på det personalen säger 
• Att personalen har koll på lokalen 
• Integritet – sedd och vänligt bemött 
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Rättelse 
• Att ta kontakt, rätta till 
• Att ta till sig klagomålen 
• Att ha en allmän rutin för rättelse 
• Att medge när man är inne på fel spår, att 

vara prestigelös 
• Att be om ursäkt som representant för 

biblioteket 

Påtagliga faktorer 
• Teknik som fungerar/inte fungerar – vi är 

extremt beroende av tekniken i samtalet 
• Personaltäthet, bemanning 
• Ha rutiner för ringande telefoner, att personen 

framför en går först 
• Rummet, den fysiska miljön runt omkring 
• Diskens utformning och placering 

Förståelse/kunskap om kunden 
• Att läsa av/scanna av, bilda sig en uppfattning 
• Utgå från individer snarare än grupper 
• Lyhördhet, att lyssna, se 
• Att vänta ut personen, låta personen 

verbalisera sitt ärende 
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Bilaga 4

Förslag till checklista för det 
virtuella referenssamtalet 

Pålitlighet 
• Att bekräfta att vi sett frågan. Att svara ”vi återkommer” 

eller ”vi jobbar med frågan” (om vi inte kan svara direkt). 
• Att ange källa, tala om var vi har hittat svaret.
• Att svara på alla frågor som vi får. Inte missa frågor.
• En regelbunden virtuell närvaro. Att bemanna enligt 

schema. 
• Att kolla av att alla frågor fått svar vid byte av bemanning. 

Kolla bakåt i svarstråden.
• Att svara på frågor i tid. Hålla den tid vi angett att vi ska 

bemanna och svara. 
• Att bidra med kvalitetsgranskade svar och ett källkritiskt 

förhållningssätt.
• Att ta hjälp av andra instanser på internet, experter, 

bibliotekarier, twittrare. Att skicka frågan vidare.

Lyhördhet 
• Att ställa följdfrågor. Att försöka skapa ett referenssamtal. 

Ta reda på informationsbehovet.
• Att hänga med i aktuella samtal och diskussioner på sociala 

medier. Att fånga upp och lyfta aktuella ämnen, bidra med 
relevant information.

• Att fånga upp och besvara frågan direkt, när den är relevant. 
• Att visa intresse för frågan. Att visa engagemang, visa att vi 

vill hjälpa till.
• Att förstå informationsbehovet och försöka ge ett bra svar.



131

Kompetens 
• Att hantera Twitter bra, förstå hur twittervärlden funkar. Vara 

bekväm med att jobba med den virtuella kanal där tjänsten finns.
• Vara uppdaterad inom Twitter och sociala medier. Hänga 

med i aktuella samtalsämnen. Kunna hitta frågor och förstå 
informationsflödet.

• Grundläggande referenskunskap. Kunna söka information, ha bra 
sökstrategier, känna till bra referenskällor, webbkällor och böcker. 
Kunna hitta och ge bra svar.

• Bra kännedom om skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur. 
Snabbt kunna ge litteraturtips inom ett tema.

• Ett källkritiskt förhållningssätt. Förstå källkritik på internet.
• Att ta hjälp av kollegor, samarbeta och använda varandras 

kompetens. Att visa samarbetet utåt.
• Att svarsteamet har olika kompetenser och ämneskunskaper, 

kompletterar varandra. 
• Kompetens som motsvarar allmänhetens förväntningar på 

bibliotek (kunskaper om skönlitteratur/barnböcker). Att bekräfta 
den positiva bilden av bibliotekarier som kunniga och hjälpsamma.

• Förmåga att hitta information snabbt och svara snabbt.
• Kunna konversation på virtuella kanaler. Få igång bra samtal, 

kunna ge bra svar. Ge bra bemötande och service, ha social 
kompetens. 
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Tillgänglighet
• Att tjänsten är tillgänglig under den tid som utlovas. Bra 

organisation och fungerande bemanning. Regelbunden närvaro.
• Tydlig information om när tjänsten bemannas, när folk kan få 

svar.
• Att ge snabba svar.
• Bemanning även utanför kontorstid. Bemanning då frågeställarna 

finns på internet, kvällar, helger, osv.
• Att se och besvara alla frågor. Att direkt bekräfta att vi sett en 

fråga, om vi inte kan svara just då. Att kolla av att alla frågor har 
besvarats vid personalbyte.

• Att biblioteket finns och svarar på frågor i virtuella kanaler. Att 
erbjuda en gratistjänst som är till för alla.

Tillmötesgående
• Att visa intresse för frågorna. Visa att vi vill hjälpa till. Att ta 

frågorna på allvar.
• Att vara (extra) trevlig virtuellt, använda ett personligt och varmt 

tilltal. Använda humor och smiley om det passar. Att visa bilden 
av seriösa och pålitliga men samtidigt glada bibliotekarier.

• Ett respektfullt och lämpligt tonläge. Att anpassa tonen efter 
samtalet och personen. Att vara tydlig och aldrig ironisk. 

• Att vara artig och välformulerad, men anpassa språket till gällande 
virtuell kanal (Twitter). 

• Att alltid försöka besvara frågan, gå ett steg längre. Visa att vi 
sett och jobbar med frågan. Skriva att vi ska undersöka och 
återkomma.

• Att ge frågeställaren lite extra, tipsa om fler källor, ge en väg 
vidare. Användbara svar med innehåll. Att visa på bibliotekens 
resurser, vad vi kan hjälpa till med.

• Att ta hjälp av varandra och andra tjänster. Att hänvisa till andra 
tjänster, när vi inte kan svara.

• Att ge ett seriöst svar, oavsett frågans karaktär. Att svara 
respektfullt och vänligt. Visa att ingen fråga är dum eller för enkel.
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Kommunikation
• Att skriva tydligt, använda klarspråk. Formulera sig så 

frågeställaren förstår. Inte använda bibliotekstermer eller 
akademiskt språk. 

• Att få igång bra referenssamtal i virtuell form. Ställa följdfrågor, 
stämma av svaret, ta reda på informationsbehovet. Hjälpa till att 
hitta rätt frågeställning.

• Att ”läsa av” samtalet och anpassa språk och formuleringar efter 
frågeställaren och sammanhanget.

• Att ”läsa av” frågeställarens kunskapsnivå och informationsbehov, 
hänvisa till källor av rätt svårighetsgrad. Titta på hur frågan är 
formulerad.

• Använder vi hashtaggar eller svåra termer, förklarar vi för dem som 
inte är insatta. Att förklara ämnen som kräver förkunskaper, så att 
fler förstår. 

 
Trovärdighet 
• Att ge bra och korrekta svar. 
• Att visa intresse och engagemang för de personer vi kommunicerar 

med. Visa intresse för frågorna. Visa att vi vill hjälpa till. 
• En bra balans mellan personlighet och humor, och att alltid ge 

seriösa och korrekta svar. 
• Att inte ”sålla” bland frågorna, utan svara på alla frågor vi får.
• Att visa att vi är till för alla (på twitter).
• Att visa hela sökprocessen, visa hur vi hittat svaret. Att tala om 

vilka vi har tagit hjälp av, länkar till källor och experter vi använt.
• Att förhålla sig opartisk i diskussioner. Kunna svara på frågor 

inom debatter eller bidra med information och perspektiv, men 
utan att ta ställning. Att bidra med källkritisk medvetenhet. 
(Gäller främst twitterdiskussioner).
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Trygghet
• Att ge alla ett trevligt och bra bemötande. Att besvara frågor 

seriöst. Att visa att ingen fråga är för dum eller enkel. (Aldrig driva 
med frågeställare eller frågor). 

• Att vara medveten om öppenheten på Twitter och frågeställarens 
integritet. Att inte fråga efter personliga uppgifter, 
lånekortsnummer osv. Att hänvisa vidare till de lokala biblioteken 
vid behov.

• Att ha en bra känsla för vilka frågor som är lämpliga att besvara 
i en öppen virtuell kanal. Att inte synliggöra frågor eller 
konversationer som är av privat eller känslig karaktär.

• Att besvara frågeställaren i samma kanal som frågan ställs i. 
Att inte sprida frågor som skickas till biblioteket som privat 
meddelande (gäller Twitter).

Rättelse
• Att vi rättar oss om svaret är felaktigt. Att återkomma till 

frågeställaren och ge rätt svar.
• Att samarbeta inom svarsteamet och rätta varandra, när ett svar 

blir fel. Att återkomma när en kollega hittat ett bättre svar.
• Att kolla upp och rätta svaret, om vi blir rättade av andra på nätet 

(Twitter). Visa att vi sett rättelsen och lyfter det som en bra sak. 
Att vara prestigelösa inför att vi kan få hjälp av andra.

• Att vara öppna med att vi svarat fel eller inte kan svara. Visa att vi 
kan rätta oss.

 
Påtagliga faktorer
• Tillgång till den teknik som krävs för att jobba med tjänsten. 

Uppkoppling och dator och olika verktyg, som mobil, surfplatta, 
för att kunna bevaka och vara tillgänglig virtuellt (på Twitter).

• En bra och tydlig presentation, en profilbild och beskrivningstext 
som representerar tjänsten och det vi gör. 

• Att profilbilden/loggan återkommer i alla virtuella kanaler tjänsten 
finns i. Ett utseende som skapar igenkänning. 
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• Att profilbilden visar att vi är människor som svarar, att flera 
personer jobbar med tjänsten. Att profilbilden signalerar 
personlighet och att det går bra att ställa frågor.

• Att ha den bemanning och tid som krävs för att göra ett bra 
jobb. Tid att bevaka och besvara frågor, kolla upp källor och 
omvärldsbevaka. Tid att genomföra bra referenssamtal, följa upp 
och avsluta på ett bra sätt.

• Att svarsstyrkan får den kompetensutveckling som behövs. Får 
fortbildning i sociala medier, ges tillfällen att träffas och fortbilda 
varandra, har möjlighet att hänga med i utvecklingen. 

• Att vi skapar ett neutralt och jämlikt möte mellan användaren och 
biblioteket. Att det inte finns sociala koder. Att tröskeln till att 
ställa en fråga är låg, även för biblioteksovana.

Förståelse/ kunskap om kunden
• Att titta på frågeställarens användarprofil (twitterprofil), för att 

försöka ta reda på mer om denne och syftet med frågan. Försöka 
förstå informationsbehovet och vilken nivå svaret ska vara på. 

• Att ställa följdfrågor, ta reda på mer om frågan och behovet. Att 
försöka skapa ett referenssamtal.

• Att titta på frågan och sammanhanget. 
• Att skaffa mer kunskap om bibliotekets följare, ta reda på vilka 

det är som interagerar och kommunicerar med tjänsten. Titta på 
frågeställarna och hur de använder tjänsten. Att analysera vad som 
ger bra genomslag, ha koll på statistiken. 

• Att omvärldsbevaka. Att vara insatt i vilka samtalsämnen som 
är aktuella (på Twitter) och vad det frågas mycket om. Att ligga 
steget före och kunna besvara aktuella frågor. Skaffa kunskap om 
vilka målgrupper, användare och åldrar, som finns i det medium 
vi befinner oss i. 
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Bilaga 5

Förslag till checklista 
för sagostunden
Att checka av varje gång
Sagoläsaren

Pålitlighet: Jag levererade det som erbjudits.

Lyhördhet: Jag lyfte blicken och hade ögonkontakt med barnen. 
Jag var öppen för och såg barnen. Jag anpassade sagostunden 
efter barnens språkfärdigheter, ålder och dagsform.

Tillgänglighet: Jag var tillgänglig före och efter sagostunden 
för frågor från barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna.

Tillmötesgående: Jag lyssnade på önskemål om innehållet.

Kommunikation: Jag kommunicerade med pedagoger 
om huruvida det var något särskilt jag behövde veta om 
gruppen samt om våra roller. Jag kommunicerade med 
barnen genom att berätta vad som kommer att hända under 
sagostunden. Jag kommunicerade med vårdnadshavare.

Trovärdighet: Jag visade att sagostunden är på allvar 
genom att vara förberedd och att ha anpassat rummet.

Trygghet: Jag berättade vad som skulle hända. Det fanns 
igenkänning i sagoläsare, upplägg och rutiner. Vuxna 
fick vara med på sagostunden om barn ville det.

Påtagliga faktorer: Jag minimerade yttre störningar. 
Jag såg till att alla satt bra, samt såg och hörde bra.

Biblioteket

Kommunikation: Det fanns aktuell information om 
sagostunden på hemsidan, Facebook, anslagstavlor etc.

Påtagliga faktorer: Alla i personalen var välkomnande.
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Att checka av 12 gånger per år
Sagoläsaren

Kompetens: Jag känner till sagor och andra berättelser 
för målgruppen. Jag vet vad som fungerar i förhållande till 
barnens språk, ålder etc. Jag känner till olika metoder för 
sagostund. Jag har dramaturgisk kunskap att iscensätta 
sagostunden. Jag kan berätta/läsa högt/sjunga med barn.
Kommunikation: Jag kommunicerar med pedagoger om 
till exempel tid för sagostunden och gruppstorlek. 
Påtagliga faktorer: Jag gör det bästa av lokalens förutsättningar.

Biblioteket

Pålitlighet: Vi har en rutin för hur vi gör vid sjukdom.

Tillgänglighet: Vi har en ändamålsenlig lokal. Tiden passar 
målgruppen och vi lyssnar på önskemål om andra tider eller platser.

Kompetens: Vi erbjuder sagoläsare med relevant kompetens.

Kommunikation: Vi marknadsför sagostunden 
på olika sätt i olika kanaler. 

Förståelse/kunskap om kunden: Vi har kunskap om områdets 
barn avseende språk etc. Vi har kunskap om och förståelse för 
dagbarnvårdarnas och förskolepersonalens situation och behov. 
Vi har kunskap om möjligheten att ta sig till biblioteket.
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Kvalitet i 
sago stunden Att checka av 1-2 gånger per år

Sagoläsaren Kompetens: Jag känner till sagor och andra 
berättelser för målgruppen. Jag vet vad som 
fungerar i förhållande till barnens språk, ålder 
etc. Jag känner till olika metoder för sagostund. 
Jag har dramaturgisk kunskap att iscensätta 
sagostunden. Jag kan berätta/läsa högt/sjunga 
med barn.
Kommunikation: Jag kommunicerar med 
vårdnadshavare. Jag kommunicerar med 
pedagoger om t. ex. tid för sagostunden och 
gruppstorlek.
Påtagliga faktorer: Jag gör det bästa av lokalens 
förutsättningar.

Biblioteket Pålitlighet: Vi har en rutin för hur vi gör vid 
sjukdom.
Tillgänglighet: Vi har en ändamålsenlig lokal. 
Tiden passar målgruppen och vi lyssnar på 
önskemål om andra tider eller platser.
Kompetens: Vi erbjuder sagoläsare med relevant 
kompetens.
Kommunikation: Vi marknadsför sagostunden 
på olika sätt i olika kanaler. 
Förståelse/kunskap om kunden: Vi har 
kunskap om områdets barn avseende språk 
etc. Vi har kunskap om och förståelse för 
dagbarnvårdarnas och förskolepersonalens 
situation och behov. Vi har kunskap om 
möjligheten att ta sig till biblioteket.

Bilaga 6
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Att checka av varje gång

Pålitlighet: Jag levererade det som erbjudits.
Lyhördhet: Jag lyfte blicken och hade ögonkontakt med barnen. Jag 
var öppen för och såg barnen. Jag anpassade sagostunden efter barnens 
språkfärdigheter, ålder och dagsform.
Tillgänglighet: Jag var tillgänglig före och efter sagostunden för 
frågor från barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna.
Tillmötesgående: Jag lyssnade på önskemål om innehållet.
Kommunikation: Jag kommunicerade med pedagoger om huruvida 
det var något särskilt jag behövde veta om gruppen samt om våra 
roller i sagostunden (vem som håller ordning på barnen osv). Jag 
kommunicerade med barnen genom att berätta vad som kommer att 
hända under sagostunden. 
Trovärdighet: Jag visade att sagostunden är på allvar genom att vara 
förberedd och att ha anpassat rummet.
Trygghet: Jag berättade vad som skulle hända. Det fanns igenkänning 
i sagoläsare, upplägg och rutiner. Vuxna fick vara med på sagostunden 
om barn ville det.
Påtagliga faktorer: Jag minimerade yttre störningar. Jag såg till att 
alla satt bra, samt såg och hörde bra.

Kommunikation: Det fanns aktuell information om sagostunden på 
hemsidan, Facebook, anslagstavlor etc.
Påtagliga faktorer: Alla i personalen var välkomnande.
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Påtagliga 
faktorer

Förståelse/
kunskap om 

kunden

Rättelse

Trygghet

Trovärdighet

Kommunikation

Tillmötesgående

Tillgänglighet

Kompetens

Lyhördhet

Pålitlighet

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet 
och kvalitet. Bibliotekslagen §6 

Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska 
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet. Bibliotekslagen §11

Regionbibliotek Stockholm fick 2013 i uppdrag att testa en modell 
för kvalitet i bibliotekets tjänster, framtagen av Elisabet Ahlqvist på 
Kungliga biblioteket. Vi valde att testa kvalitetsmodellen på tjänsterna 
sagostunden, referenssamtalet i den fysiska biblioteksmiljön samt det 
virtuella referenssamtalet. 

Denna bok ger en teoretisk fördjupning av tjänstekvalitet för dig 
som vill veta mer om bakgrunden till kvalitetsmodellen. Dessutom 
beskrivs utförligt Regionbibliotekets arbete med att testa modellen, och 
avslutningsvis finns tips för bibliotek som vill fortsätta att arbeta med 
kvalitetsmodellen på egen hand.

Vår förhoppning är att boken ska inspirera till användning. Resultatet 
av arbetet härrör från biblioteksmedarbetarnas egna kunskaper och 
erfarenheter, vilket är en styrka. Under vårt arbete har vi sett hur själva 
arbetsprocessen med modellen varit givande. En process som inneburit 
reflektion kring verksamheten och samtal för att skapa samsyn, och som 
i slutänden kan leda till biblioteksutveckling.

Elisabet Ahlqvist är handläggare på Kungliga biblioteket, och 
arbetar huvudsakligen med folkbibliotekens och de regionala 
biblioteksverksamheternas utvecklingsfrågor i samband med 
bibliotekslagens uppföljningsparagraf, samverkansmodellen samt 
process-, kvalitets- och verksamhetsutveckling inom biblioteksområdet.

Pia Borrman, Hanna Johansson och Britt Löfdahl är utvecklingsledare 
på Regionbibliotek Stockholm. 
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