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Abstract:                       The aim of this master’s thesis is to examine how managers in some  
  public libraries are using performance measurements and to what  
  extent decision making is based on the results. The main questions  
  posed are: 
 

• What performance measurements and indicators are used in the libraries 
examined?  

• What is the attitude towards performance measurements among library 
managers? 

• How and to what extent are performance measurements and indicators 
used in the process of decision making?  

• What improvement would library managers wish regarding the 
development of performance measurements in public libraries? 

  
The theory is based on a model of evaluation of the public sector in addition 
to general steps of evaluation of quality and performance measurement 
results. The investigation is based on qualitative interviews with seven 
managers of public libraries in Sweden. The analysis has shown that even 
though the managers consider performance measurements important, they 
find them problematic to apply. Setting clearly definable goals is difficult. 
The mission of the library consists of a number of goals that have to be 
adhered to. Major  goals are often vague. Favouring one goal might mean 
neglecting another. Relevant measures cannot be applied without defined 
goals, and without measures quality and performance assessment becomes 
impossible. Consequently, abstract goals have to be split and transformed 
into manageable goals, and the goals transformed into measurable ones. 
The measures used by the managers in this study could largely be 
categorized as measures of input and output, but no measure of outcome is 
used. To assess to what extent the library contributes to user need and 
community goals, outcome measurements could be an important and useful 
tool. 

 
Nyckelord:    Mätmetoder, nyckeltal, prestationsindikatorer, effektmätning,  
     biblioteksstatistik, bibliotekschefer, folkbibliotek 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING......................................................................................................................... 4 
1.1 SYFTE MED UPPSATSEN................................................................................................................................ 4 
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................................... 5 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................................... 5 
1.4 DEFINITIONER.............................................................................................................................................. 5 
1.5 DISPOSITION................................................................................................................................................. 6 

2. INTRODUKTION I ÄMNET ............................................................................................. 7 
2.1 RESULTATORIENTERAD FÖRVALTNINGSPOLITIK I DEN OFFENTLIGA SEKTORN ....................................... 7 
2.2 TIDIGARE STUDIER OCH PRAKTISKA ERFARENHETER................................................................................ 9 

2.2.1 Internationell standard ...................................................................................................................... 10 
2.2.2 Projekt inom området ........................................................................................................................ 11 
2.2.3 Användarundersökningar.................................................................................................................. 13 
2.2.4 Effektmätning .................................................................................................................................... 14 
2.2.5 Tidigare studier .................................................................................................................................. 15 

3. TEORETISK RAM............................................................................................................ 20 
3.1 UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING .................................................................................................................. 20 
3.2 SYSTEMMODELL ........................................................................................................................................ 21 
3.3 KVALITETS- OCH RESULTATMÄTNING ...................................................................................................... 23 
3.4 EFFEKTMÄTNING ....................................................................................................................................... 27 
3.5 SVÅRIGHETER OCH KRITIK ....................................................................................................................... 30 

4. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT...................................................................... 33 
4.1 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ...................................................................................................... 33 
4.2 GENOMFÖRANDE ....................................................................................................................................... 33 

4.2.1 Urval................................................................................................................................................... 33 
4.2.2 Intervjuer............................................................................................................................................ 34 
4.2.3 Tolkning och analys........................................................................................................................... 34 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................................................... 35 
4.4 KVALITET................................................................................................................................................... 36 

5. RESULTATREDOVISNING............................................................................................ 37 
5.1 VILKA MÄTMETODER OCH NYCKELTAL ANVÄNDS PÅ UNDERSÖKTA BIBLIOTEK? .................................. 37 
5.2 HUR ANVÄNDS MÄTRESULTATEN? ............................................................................................................ 40 
5.3 VILKA ÖNSKEMÅL/BEHOV AV UTVECKLING AV MÄTMETODER FINNS 
        BLAND DE INTERVJUADE BIBLIOTEKSCHEFERNA? ................................................................................... 42 
5.4 PROBLEMATIK I SAMBAND MED BIBLIOTEK OCH MÄTNINGAR ................................................................ 43 

6. ANALYS OCH DISKUSSION.......................................................................................... 46 
6.1  MÅTTENS PLACERING I SYSTEMMODELLEN............................................................................................. 46 
6.2 SAMBAND MELLAN INFLÖDE, PROCESSER, SLUTPRESTATIONER OCH UTFALL........................................ 47 
6.3 INSTÄLLNING TILL MÄTNINGAR OCH RAPPORTERING ............................................................................. 52 
6.4  SLUTSATSER .............................................................................................................................................. 55 
6.5 METODREFLEKTION .................................................................................................................................. 57 
6.6 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ...................................................................................................... 58 

7. SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 59 

KÄLLOR................................................................................................................................. 61 

TRYCKTA KÄLLOR............................................................................................................ 61 

BILAGA 1 ............................................................................................................................... 64 

BILAGA 2 ............................................................................................................................... 65 



 4 

1. Inledning 
 
Denna uppsats handlar om bibliotekschefers tillämpning av mätmetoder och nyckeltal i 
uppföljningssyfte. Vi har intervjuat sju bibliotekschefer vid folkbibliotek om hur de använder 
mätmetoder och nyckeltal för att styra och beskriva de biblioteksverksamheter de ansvarar 
för. 
 
De flesta organisationer, företag och offentliga förvaltningar följer upp sin verksamhet i 
varierande grad för att granska hur utvecklingen av verksamheten och resultaten förhåller sig 
till de uppsatta målen.  I privata företag kan detta vara en fråga om överlevnad. I den 
offentliga sektorn har olika former av utvärdering ökat drastiskt under de senaste tjugo åren 
och metoderna överförs oftast från den privata sektorn med produktivitet, effektivitet, 
kundorientering och kvalitet som nyckelord. Mycket tyder på att kraven på bättre uppföljning 
och rapportering så småningom kommer att öka även för bibliotekens del.  
 
Den nuvarande offentliga biblioteksstatistiken har kritiserats och det råder en allmänt utbredd 
uppfattning att den inte ger någon heltäckande bild av folkbibliotekens verksamhet. Den 
speglar endast delar av verksamheten och de traditionella måtten (med antal utlån och antal 
besök som ”de två stora”) som rapporteras till media och förtroendevalda politiker är alltför 
trubbiga. Måtten säger egentligen förhållandevis lite och kan till och med vara missvisande. 
 
Vår förförståelse för ämnet kommer från erfarenheter från helt olika håll. Catarina har en lång 
erfarenhet av att arbeta som bibliotekarie och har en god bild av hur biblioteksverksamheten 
vanligen mäts i en liten kommun. Bristen på bra mätmetoder har ibland varit påtaglig och 
ibland känts frustrerande. Cecilias erfarenheter kommer från företag i den privata sektorn där 
uppföljning på veckobasis har ingått i arbetsrutinen och utgjort ett självklart instrument för att 
driva verksamheten framåt. Vår uppfattning var därför att mätmetoder används i ganska liten 
utsträckning vid åtminstone de mindre biblioteken. 
 
Vi blev intresserade av att undersöka vilka mätmetoder och mått som bibliotekschefer i lite 
större kommuner tillämpar och i vilken utsträckning de används för beslutsfattande och 
utveckling av biblioteksverksamheten. Vår studie har gett oss en bättre bild av hur det ser ut 
eller åtminstone kan se ut på andra folkbibliotek och arbetet med uppsatsen har gett oss 
värdefulla kunskaper i ämnet som blivit allt intressantare ju mer vi brottats med det. Kan 
uppsatsen vara till glädje för ytterligare någon mätlysten bibliotekarie, är vi glada för det! 
 
 
1.1 Syfte med uppsatsen 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka några bibliotekschefers användning av olika 
mätmetoder och nyckeltal i allmänhet och för uppföljning och ledning av verksamheten i 
synnerhet. Vi vill vidare få en bild av bibliotekschefers inställning till mätningar och vilka 
mätmetoder och nyckeltal de skulle vilja utveckla.  
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1.2 Frågeställningar  
 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att utgå ifrån följande fyra frågeställningar:  
 

− Vilka mätmetoder och nyckeltal används på undersökta folkbibliotek? 
− Vilken inställning har bibliotekschefer till mätningar?  
− Hur och i vilken utsträckning används mätmetoder och nyckeltal som beslutsstöd för        
      dessa bibliotekschefer? 
− Vad har bibliotekschefer för önskemål när det gäller utveckling av mätmetoder för     
      folkbiblioteken? 

 
 
1.3 Avgränsningar  
 
Initialt var vår tanke att vi skulle redovisa kompletta uppställningar på vilka mätmetoder och 
nyckeltal våra informanter använder och att även presentera förslag på nya alternativa 
nyckeltal. Ganska snart visade det sig att det inte skulle finnas utrymme för ett så grundligt 
arbete inom ramen för uppsatsen. Därför för vi ett mer generellt resonemang kring mät-
metoder och nyckeltal, där de exempel som ges skall ses som just exempel vars avsikt inte är 
att återge den totala bilden.  
Av praktiska och ekonomiska skäl har vi valt att begränsa vår studie till södra Sverige, vilket 
innebär att inga kommuner norr om Stockholm ingår. 
 
 
1.4 Definitioner 
 
Mäta och mätmetoder – Vi använder termerna mäta och mätmetoder i de vidaste be-
märkelserna, från att extrahera ett tal ur bibliotekets datasystem till att implementera någon 
form av kvalitets- och resultatmätning. 
 
Utvärdering och uppföljning – Enligt de vedertagna definitionerna av utvärdering och 
uppföljning, som vi redogör närmare för i kapitel 4, finns det en skillnad mellan dessa två. 
Problemet är att ibland är skillnaden mycket tydlig medan den andra gånger är hårfin eller till 
och med obefintlig. Vår uppsats handlar i första hand om uppföljning, d.v.s. det vardagliga 
återkommande arbetet med att samla data för kontroll av verksamheten.  
 
Ett nyckeltal eller en indikator ska vara ett intressant tal som ger uttryck för den verklighet 
som konstrueras, sådan som vi uppfattar den. De ska alltså indikera, påvisa något. I Boken om 
nyckeltal talar Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén om nyckeltal som fasta referenspunkter, 
som ankare, som uppfångare och varnare.1  Det kan vara enkla tal som exempelvis antal 
deltagare i bibliotekets arrangemang under ett år eller en kvot som antal deltagare i 
bibliotekets arrangemang per person i målgruppen2 (Vid exempelvis 120 deltagare och 800 
personer i målgruppen blir nyckeltalet: 120/800 = 0,15 vilket betyder att 15 % av personerna i 
målgruppen deltog i bibliotekets arrangemang). I litteraturen vi läst används nyckeltal, 

                                                 
1 Catasús et al. 2001, s. 8. 
2 Edgren et al 2005, Handbok för utvärderingsarbete: prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet.  
   Prestationsindikator nr 8.   
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indikatorer och även mått som synonymer, vilket vi även gör i denna uppsats. Vid 
sammansättningar används företrädesvis termerna mått och indikatorer, t.ex. processmått och 
prestationsindikatorer. 
 
 
1.5 Disposition 
 
Här följer en översikt av uppsatsens disposition. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I vårt inledande kapitel ges en mycket kortfattad beskrivning av uppsatsens ämne, vår 
förförståelse för ämnet samt varför vi valde just det. Här återfinns uppsatsens syfte samt de 
frågeställningar vi formulerat för att uppnå syftet. Därefter följer något om avgränsningar och 
slutligen ett fåtal definitioner 
 
Kapitel 2 – Introduktion i ämnet 
Syftet med detta kapitel är att skapa en kunskapsplattform för att öka förståelsen för teori, 
analys och diskussion. Inledningsvis ges en kort historik i resultatorienterad förvaltnings-
politik och även något om den utveckling som skett på detta område i våra skandinaviska 
grannländer. Därefter redogörs för några av de nyckeltal som används idag respektive 
diskuteras i olika fora. Slutligen beskrivs några mätmetoder som är prövade i praktiken varvat 
med några mer teoretiska resonemang.   
 
Kapitel 3 – Teoretisk ram 
Här presenteras vårt teoretiska ramverk som utgörs av olika teman som alla berör 
verksamhetsbedömning; en elementär systemmodell, de olika moment som vanligtvis ingår i 
kvalitets- och resultatmätning, effektmätning och avslutningsvis problematik kring mätningar. 
 
Kapitel 4 – Metod och tillvägagångssätt 
I detta kapitel motiveras inledningsvis vårt metodval. Därefter beskrivs hur urval av 
informanter gjorts och hur intervjuerna genomförts. Därpå följer våra utgångspunkter för 
analysarbetet samt några etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
aspekter som förförståelse, validitet och reliabilitet samt deras eventuella inverkan på 
resultatet. 
 
Kapitel 5 - Resultatredovisning 
Vårt empiriska intervjumaterial redovisas här uppdelat under rubriker som i princip motsvarar 
våra frågeställningar. Därutöver återfinns en rubrik som berör problematik i samband med 
bibliotek mätningar. 
 
Kapitel 6 – Analys och diskussion 
Analysen av vårt empiriska material är uppdelad under tre övergripande teman. Först 
presenteras angivna måtts och mätmetoders placering i systemmodellen. Därefter analyseras 
materialet utifrån de fyra moment som ingår i kvalitets- och resultatmätning. Det sista temat 
tar upp inställningar till mätning och rapportering. Kapitlet innehåller även våra slutsatser och 
avslutas med en metodreflektion och förslag till fortsatt forskning. 
 
Kapitel 7 – Sammanfattning 
Här ges en kort sammanfattning av hela uppsatsen.  
Avslutningsvis redovisas källor och bilagor. 
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2. Introduktion i ämnet 
 
Vi ger här en inblick i ämnet genom att ge en kort historik i resultatorienterad förvaltnings-
politik, först i den offentliga sektorn i allmänhet och sedan inom biblioteken specifikt. Vi 
nämner även något av den utveckling som skett i våra grannländer Danmark och Norge. 
Därefter går vi igenom några av de nyckeltal som idag används respektive diskuteras i olika 
fora. Vi beskriver också några mätmetoder som är prövade i praktiken varvat med några mer 
teoretiska resonemang.   
 
 
2.1 Resultatorienterad förvaltningspolitik i den offentliga sektorn 
 
Stat - kommun  
 
Förvaltningspolitik som begrepp används i statsvetenskaplig litteratur som en benämning på 
de politiska beslutsfattarnas medvetna försök att med olika styrmedel påverka den offentliga 
förvaltningen, så att denna i sin tur kan påverka medborgarna och samhället i avsedd 
riktning.3 Framväxten av den rationalism som präglade politiken efter 1960-talet, att med 
hjälp av vetenskap skapa en långsiktig och hållbar politik, ledde till ökad användning av olika 
former av utvärderingar. Den moderna utvärderingsvåg som formligen vällt fram sedan tjugo 
år tillbaka har dock sin viktigaste förklaring i de senaste två decenniernas förvaltnings-
politiska reformarbete. Nyckelbegreppen har varit decentralisering, avreglering, privatisering, 
konkurrens och kundorienterad förvaltning. Sedan 1990-talet har utvärdering institutional-
iserats på allvar inom hela den svenska offentliga sektorn och resultatstyrning, i varierande 
former, praktiseras nu på såväl kommunal som nationell och EU-nivå. Det har framförallt 
inneburit en övergång från en styrning inriktad på regler och procedurer till en styrning med 
fokus på resultat.4 En resultatorienterad förvaltningspolitik innebär alltså att styrningen är 
baserad på mål eller någon form av resultatinriktning som politikerna formulerar. Målen skall 
därefter verkställas av olika personalkategorier i förvaltningen, som mer eller mindre själva 
får välja hur målen skall uppnås. Ett syfte med detta sätt att styra är att det ska öka för-
valtningens kreativitet och effektivitet. Detta har i sin tur genererat en avsevärt ökad 
fokusering på ansvar och ansvarsutkrävande samt på vad för slags resultat som mäts. Att mäta 
kostnader och prestationer säger ingenting om verksamhetens viktigaste resultat som är om, 
hur och i vilken utsträckning målgruppen ifråga påverkats på avsett vis.5 Lena Lindgren, 
docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, menar att med tanke på de idéer, 
krav, de årligen i antal ökande lagar och regleringar som riktas mot den offentliga 
förvaltningens organisation, framstår utvärdering och kvalitets- och resultatmätning i 
synnerhet som ett förvaltningspolitiskt huvudinstrument. 
 
 
Bibliotek 
 
När de gäller det kulturpolitiska området finns emellertid uppfattningen att det överlag råder 
brist på regelmässig uppföljning och systematiska utvärderingar. Angela Zetterlund, verksam 
som lärare och forskare vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid 

                                                 
3 Lindgren 2006, s. 10. 
4 Lindgren 2006, s. 16. 
5 Lindgren 2006, s. 43. 
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Högskolan i Borås, tar upp frågan i sin doktorsavhandling Att utvärdera i praktiken, att det 
sedan länge finns en diskussion om behovet av fler och bättre utvärderingar inom 
folkbibliotekssektorn. 6  Zetterlund konstaterar att det i den senaste kulturutredningens 
slutbetänkande7 på flera ställen betonas att det finns behov av strategisk uppföljning och 
utvärdering, att det finns mer att önska både när det gäller statistikproduktion och forskning 
och att införandet av mål- och resultatstyrning i den offentliga sektorn inte längre gör det 
möjligt att arbeta enligt tidigare mönster med vaga mål, alltför motstridiga uppfattningar om 
effektivitet och måluppfyllelse eller med oklara teorier som grund för sina arbetsmetoder.8  
 
De politiska styrdokument som riktar sig specifikt mot folkbiblioteken utgörs av Biblioteks-
lagen på nationell nivå samt biblioteksplanerna på kommunal nivå. Folkbiblioteken är sedan 
1997 en lagstadgad verksamhet. Bibliotekslagen föreskriver dock i stort sett endast att varje 
kommun skall ha ett folkbibliotek som alla invånare ska ha tillgång till utan kostnad. 9 
Zetterlund jämför med skolan och den sociala omsorgen och menar att folkbibliotekens 
verksamhet som sedan länge är väletablerad i den offentliga sektorn, inte regleras genom 
något sammanhängande regelverk. De nationella kulturpolitiska målen är mer ämnade att 
fungera som riktlinjer för biblioteksverksamheten på samtliga förvaltningsnivåer.10  
 
Enligt bibliotekslagen måste varje kommun efter 2005 ha antagit en biblioteksplan. Syftet 
med biblioteksplanen är att det skall finnas ett styrande dokument med en analys av de 
biblioteksbehov som finns i kommunen samt vilka åtgärder som skall vidtas för att tillgodose 
de behoven. Den skall på så vis utgöra ett redskap för att biblioteksresurserna skall kunna 
tillvaratas och fördelas på lämpligt sätt. Biblioteksplanen skall vara politiskt förankrad och 
antagen i kommunfullmäktige. Många kommuner har ännu inte någon antagen plan. Enligt 
Biblioteksföreningen hade i oktober 2007 endast 41 % av Sveriges kommuner en antagen 
biblioteksplan.11 
 
 
Obligatorisk biblioteksstatistik 
 
Sveriges folkbibliotek är sedan 1976 ålagda att årligen rapportera in viss statistik till 
Kulturrådet. Insamlingen av data görs numera via webbformulär som sedan sammanställs och 
publiceras i rapporten Folkbiblioteken [årtal] som ingår i Kulturrådets serie Kulturen i 
siffror.12 Förutom några få frågor som tillkommit eller omformulerats för att täcka nya medier 
och tjänster, har frågorna varit desamma från år till år. De berör delar av bibliotekens 
verksamhet som mediebestånd, utlån, besökare, personal och ekonomi. De data som 
rapporteras kan till stor del hämtas från bibliotekens respektive kommunernas datasystem. 
Syftet med Kulturrådets biblioteksstatistik är främst att ge en samlad nationell bild över 
bibliotekens verksamhet med möjligheter att jämföra bibliotekssektorn mellan olika län och 
kommuner.   
Även till Kommunförbundet (SK) rapporteras löpande statistik. Kommunförbundets uppdrag 
är bl.a. att ge en samlad bild av kommunernas satsningar inom olika verksamhetsområden. De 
uppgifter Kommunförbundet samlar in är till viss del samma som rapporteras till Kulturrådet, 
                                                 
6 Zetterlund 2004, s. 27. 
7 Zetterlund 2004, s. 28, / Tjugo års kulturpolitik 1974-1994: en rapport från kulturutredningen (1995)  
    Stockholm: Fritze. (Statens offentliga utredningar (SOU) 1995:85) 
8 Zetterlund 2004, s. 28. 
9 Bibliotekslag SFS 1996:1596 
10 Zetterlund 2004, s. 82. 
11 Biblioteksföreningen 2007, se: Biblioteksplaner.      
12 Statens kulturråd 2007. Folkbiblioteken 2006.  (exempel) 
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men rapporteras vanligen av personal på kommunens ekonomikontor. Det har visat sig att det 
förekommer en förhållandevis stor diskrepans mellan statistiken från Kommunförbundet och 
Kulturrådet, vilket har kritiserats. Skillnaderna kan till viss del bero på att uppgifterna 
rapporteras in av olika personer och att olika redovisningsmetoder används.13  
 
 
Utvecklingen i övriga Skandinavien 
 
I Norge och Danmark ser vi att kraven på mer omfattande former av mätmetoder redan är en 
realitet. I Danmark har man sedan några år tillbaka arbetat med en strukturreform som 
inneburit en sammanslagning av kommunerna som blivit färre och större med syftet att bl.a. 
effektivisera förvaltning och service. Den danska biblioteksstyrelsen har enligt svensk 
biblioteksförening ställt sig positiv till de förändringar reformen medför för att man tror att 
den kommer att förstärka de pågående koncentrations- och rationaliseringstendenserna med 
färre system och möjligheten till radikalare prioriteringar.14 Kommunreformen fungerar fullt 
ut sedan januari 2007. I den nyss utgivna publikationen Strategi, værdi och kvalitet nämner 
Niels Ole Pors att de danska folkbiblioteken därmed också har genomgått omfattande 
strukturprocesser under 2006 och att regeringen lanserat en kvalitetsreform. Pors menar att 
detta utan tvivel kommer att betyda ett ökat krav på dokumentation av både tjänsters kvalitet 
och ekonomisk bärighet också för bibliotekens del. Därtill kommer den danska regeringens 
kontraktspolitik som kommer att innebära att hårdare krav ställs på mål- och resultat-
styrning.15 
 
År 2002 infördes i Norge ett omfattande statistiskt registreringssystem, KOSTRA 
(kommuner-stat-rapportering) för all kommunal verksamhet. Alla uppgifter som ska 
rapporteras från kommun till stat skall definieras och rapporteras på samma sätt från samtliga 
kommuner. All verksamhet ska mätas både kvantitativt och kvalitativt, så också biblioteken. 
Syftet med det nya systemet är att det ska vara enkelt att kunna göra korrekta jämförelser 
mellan kommuner och att man därigenom ska kunna lyfta fram goda exempel. Tord Höivik 
skriver i sin artikel Statistikk og styrning i norske folkebibliotek om hur KOSTRA utvecklades 
av Statistisk sentralbyrå och att det inte fanns någon dialog med fackutbildade från 
biblioteken när 12 olika biblioteksindikatorer valdes ut. Från bibliotekshåll, när man väl 
upptäckte att KOSTRA också gällde dem, var man kritisk och menade att de valda 
indikatorerna gav en skev bild av biblioteksverksamheten och att de dessutom inte var särskilt 
väl kopplade till politiska beslut. I en lång och segsliten process har man nu därför försökt få 
indikatorerna ändrade. KOSTRA-statistiken ska inte bara sammanställas i årsbokslut utan 
också användas aktivt i den kommunala och statliga planeringen. Höivik menar att statistikens 
styrkor och svagheter nu blivit tydligare och att kvaliteten på statistiken har blivit mycket 
viktigare.16  
 
 
2.2 Tidigare studier och praktiska erfarenheter 
 
Här presenterar vi en del av det material som vi funnit speciellt intressant och relevant inom 
området. Inledningsvis beskriver vi standardiserade redskap för mätning för att därefter 

                                                 
13 Ekbom 2005. På osäker grund: en kritisk granskning av svensk folkbiblioteksstatistik, s. 34 
14 Biblioteksföreningen 2007, Sverige – Så in i Norden efter.      
15 Pors 2007a, s. 7. 
16 Höivik 2006, s. 41-50. 
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nämna några av de svenska projekt vars syfte varit att utveckla nya användbara metoder. Vi 
tar även upp några studier som belyser en del av den problematik som finns kring mätmetoder 
och bibliotek. 
 
 
2.2.1 Internationell standard 
 
Det finns en internationell standard med prestationsindikatorer avsedda för bibliotek. 
Standarden är även översatt till svenska och antagen som svensk standard – SS-ISO 11620 
Dokumentation - Prestationsindikatorer för bibliotek. 17  Standarden innehåller 29 st. 
prestationsindikatorer för mätningar inom följande områden:   
 

- Användaruppfattning 
- Publika tjänster 
- Dokumentförsörjning 
- Dokumentanskaffning 
- Dokumentutlåning 
- Dokumentleverans från externa resurser 
- Förfrågningar och referenstjänst 
- Informationssökning 
- Faciliteter 
- Interna bibliotekstjänster 
- Förvärv 
- Dokumentbearbetning 
- Katalogisering 
 

Prestationsindikatorerna bör främst användas för utvärdering och jämförelser av det egna 
biblioteket över en tidsperiod. Standarden uppges vara mindre lämplig för jämförelser mellan 
olika bibliotek. Standarden innehåller inga indikatorer som visar bibliotekets genomslagskraft 
på individer eller på samhället i stort. Det finns noteringar om områden som bör mätas, men 
som saknar adekvata prestationsindikatorer. Användarutbildning respektive marknadsföring 
är områden för vilka utveckling av prestationsindikatorer efterfrågas.   
Även inom IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) har det 
pågått projekt kring mätmetoder. De har även utvecklat en egen handbok Measuring Quality: 
Performance Measurement in Libraries med 40 indikatorer, praktiska råd och exempel.18 
Handboken är en vidareutveckling av en tidigare utgiven handbok som riktade sig till 
akademiska bibliotek.19  
Indikatorer från såväl ISO 11620 som IFLA har använts vid framtagandet av Equinox, som är 
ett redskap som är specialiserat på att mäta bibliotekens elektroniska tjänster och resurser. 
Data som hämtas automatiskt eller matas in manuellt till en programvara räknas om till 
indikatorer som i sin tur kopplas till bibliotekets mål. Indikatorerna är kvantitativa, men 
sammantagna säger de ändå något om kvaliteten. De bör dock kompletteras med någon typ av 
användarundersökning.20  
 
 
 
                                                 
17 SIS – Swedish Standards Institute 2002.  
18 Poll & te Boekhorst 2007. 
19 Poll & te Boekhorst 1996. 
20 Jönsson 2000, s. 24. 
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2.2.2 Projekt inom området 
 
Svensk biblioteksförenings handbok 
 
Svensk biblioteksförening har i ett projekt tagit fram Handbok i utvärderingsarbete - 
Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet.21  I handboken anges fyra huvudskäl till att 
mäta bibliotek: 
 

1. Ta reda på vad användarna tycker 
2. Ta reda på hur folk använder biblioteket 
3. Beskriva verksamheten för anslagsgivare 
4. Ha koll på de inre processernas effektivitet 

 
Ytterligare två skäl som nämns är att det leder till en ökad medvetenhet om organisationen 
och att det är roligt och nyttigt att kunna jämföra med andra bibliotek. Mätningarna som 
beskrivs i handboken utgår ifrån ett antal prestationsindikatorer. Då dessa utgörs av tal 
dividerat med antal personer i målgruppen ger de möjlighet att jämföra sig med andra och 
med sig själv även om målgruppen förändras. 
Handboken riktar sig i första hand till dem som inte själva har resurser att bygga upp ett 
kvalitetsarbete från grunden men som ändå vill börja någonstans. 
Tolv indikatorer har valts ut främst från ISO11620, IFLA:s handbok för akademiska 
bibliotek 22  respektive Equinox, som är ett mätverktyg för elektroniska tjänster. Tolv 
indikatorer ansågs vara ett rimligt antal att kunna samla in på årsbasis. Under åren 2002-2005 
genomförde Svensk biblioteksförening ett projekt med 50 deltagande bibliotek och med 
handboken som grund. 
Indikatorerna som tas upp i handboken är följande:  
 

1. Användartillfredsställelse 
2. Öppettider i förhållande till behoven 
3. Andel av målgruppen som nås av bibliotekets tjänster 
4. Andel av målgruppen som använder de elektroniska tjänsterna utanför biblioteket 
5. Antal söksessioner på varje elektronisk tjänst per person i målgruppen 
6. Antal biblioteksbesök per person i målgruppen 
7. Antal referensfrågor per person i målgruppen  
8. Antal deltagare i bibliotekets arrangemang per person i målgruppen 
9. Mediantid för förvärv – från beställning till hylla 
10. Proportionen mellan antal fjärrinlån och totala antalet utlån från egna samlingar 
11. Samlingarnas omsättning 
12. Andel feluppställda böcker i bibliotekets samlingar 

 
En utvärdering gjordes efter att projektet avslutats. Den visade att projektets mål att få 
bibliotek att komma igång med kvalitetsmätningar och att öka medvetenheten om vikten av 
ett systematiskt kvalitetsarbete hade uppfyllts. Att skapa en livaktig diskussion biblioteken 
emellan och att få biblioteken att skapa nätverk lyckades dock inte lika väl. Utredarens intryck 
var att många kommer att fortsätta med sitt kvalitetsarbete men att många bibliotek sannolikt 
kommer att använda sig av andra indikatorer, då flera indikatorer tycktes passa bättre för 

                                                 
21 Edgren et al 2005. 
22 Den omarbetade upplagan för folkbibliotek var då ännu inte utgiven. 
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forskningsbibliotek.23 Det är inte känt i vilken utsträckning de bibliotek som deltog i projektet 
använder handboken idag.24  
 
 
Balanced Scorecard  
 
Niels Ole Pors, professor vid Danmarks Biblioteksskole, har specialiserat sig på frågor kring 
kvalitetsmätningar, biblioteksledning och organisation. I boken Udfordringer og 
forandringer, som han skrivit tillsammans med Carl Gustav Johannsen, beskrivs biblioteks-
ledning och biblioteksverksamhet ur ett organisationsteoretiskt perspektiv i vilket 
utvärderingar och mätmetoder spelar en central roll. I boken poängterar författarna att en 
organisations förändring bör utgå ifrån en strategisk analys. För att förstå verksamhetens 
strategiska position är denna analys nödvändig. Genom att analysera hur organisationen 
förhåller sig till omvärlden blir det lättare att föreställa sig vilket inflytande eventuella 
förändringar i omvärlden kan tänkas ha på organisationen. Det kan gälla allt från politisk 
styrning, demografisk sammansättning i kommunen till teknisk utveckling. Analysen skall 
enkelt sagt ge en överblick över vad som kan tänkas påverka biblioteket i framtiden. De fyra 
faktorer som enligt Johannsen och Pors bör ingå i en analys är:25 
 

- Omvärlden 
- Organisationskulturen 
- Intressenternas förväntningar 
- Verksamhetens resurser 

 
Utifrån analysen är det lättare att fatta hållbara strategiska beslut som kan gälla olika 
handlingsalternativ, satsningar och prioriteringar. Dessa beslut ligger i sin tur till grund för 
handlingsplaner och konkreta handlingar.26  Johannsen och Pors har tydligt inspirerats av 
modellen Balanced Scorecard (BSC) eller balanserade styrkort på svenska. BSC är ett 
mätverktyg som egentligen utvecklats för den privata sektorn, men som nu även används av 
flera organisationer inom den offentliga sektorn. BSC är tänkt att fungera som ett hjälpmedel 
som med ett fåtal mått snabbt ger en överblick över hur organisationen mår. Modellen går ut 
på att man delar upp målen i några få perspektiv (eller faktorer som Johannsen och Pors kallar 
dem), som i sin tur har ett antal delmål. Dessa delmål skall vara mätbara så att det lätt går att 
avgöra om målen uppnåtts eller ej. De olika perspektiven gör att metoden blir både inåt- och 
utåtblickande på samma gång.   
För att kunna återspegla de olika perspektiven är det viktigt att även försöka omvandla 
abstrakta eller breda mål till mätbara mål. Detta kallas för att operationalisera målen.27   
För att få en nyanserad och mer heltäckande bild av verksamheten måste ett antal huvudmål 
sättas upp med flera underliggande delmål. Uppdelningen gör målen tydligare än mer 
övergripande mål, vilket också underlättar planering av vilka medel som krävs för att uppnå 
målen.28  
 
Att tillämpa Balanced Scorecard som metod för utvärdering av bibliotek har testats på flera 
håll. Länsbiblioteket i Värmland utarbetade 1998 i samarbete med Företagsekonomiska 

                                                 
23 Harnesk 2005, s. 18f. 
24 Jönsson Adrial 2007. 
25 Johannsen & Pors 2002, s. 28. 
26 Johannsen & Pors 2002, s. 28f. 
27 Johannsen & Pors 2002, s. 29. 
28 Johannsen & Pors 2002, s. 33. 
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institutionen vid Lunds Universitet ett Balanced Scorecard-system speciellt anpassat för 
folkbibliotek. De fem perspektiv de valde att utgå ifrån var; service, resurser, relationer, 
utveckling respektive effektivitet. Även om systemet uppfattades som värdefullt för 
biblioteken när projektet avslutades, är det inget av biblioteken inom regionen som använder 
BCS idag. Anna Christina Rutquist, som var Länsbibliotekets representant i projektet, menar 
att systemet uppfattades som för komplicerat. Det innebar många mätningar och man 
lyckades inte analysera resultaten.29 
 
 
Projekt Mål och mått 
 
Regionbiblioteket i Västra Götaland startade 2006 projektet Mål och mått, vars syfte är att 
utveckla nya mätmetoder30. Genom att prova sig fram hoppas man kunna identifiera bra 
indikatorer för att mäta aktiviteten på biblioteken och därigenom bättre kunna beskriva 
biblioteksverksamheten för lokala beslutsfattare. Fyra bibliotek ingår i projektet: Mark, Borås, 
Trollhättan och Kungälv. Projektet beräknas pågå året 2008 ut. De har haft ett samarbete med 
Niels Ole Pors och tagit fasta på hans metod att betrakta biblioteket utifrån fem olika 
perspektiv som alla mäts med ett antal indikatorer.  
De fem perspektiven är: 
 

1. Informationsresurser – hur medier och digitala resurser köps och används 
2. Innovation och lärande – trivsel, utvecklingsprojekt, kompetensutveckling bland 

personal 
3. Processer – effektivitet i bibliotekets arbete 
4. Brukare – andel av befolkning och brukartillfredsställelse 
5. Ekonomi och värde – medborgarnas uppfattning om biblioteket 

 
Niels Ole Pors beskriver denna metod i sin bok Strategi, værdi og kvalitet.31 Biblioteken i 
projektgruppen har även arbetat med att profilera sig utifrån de behov som finns i respektive 
kommun och att välja indikatorer som passar den valda profileringen. Visserligen försvåras 
jämförelser mellan olika bibliotek och kommuner om man mäter olika saker, men de menar 
att det är viktigare att biblioteket jämförs med sig självt och anpassar kriterierna efter sina 
lokala förhållanden. 
 
 
2.2.3 Användarundersökningar 
 
Bibliotekets väsentligaste intressenter utgörs av användarna och därför har deras uppfattning 
om kvaliteten på verksamheten stor betydelse vid utvärdering av verksamheten. 
Då de flesta nyckeltal som används generellt är produktions- eller ekonomiskt inriktade kan 
uppfattningen bli att uppgifter om vilka som har nytta av verksamheten och deras åsikter om 
kvaliteten inte kan ses som riktiga nyckeltal.32 Ur strategisk synvinkel är det dock av mycket 
stort intresse. Pors ger i böckerna Kvalitetsmåling i folkebiblioteker33 och i Udfordringer og 

                                                 
29 Rutquist 2007. E-intervju. 
30 Evers 2007, s. 17-20,  
    se även: Regionbiblioteket Västra Götaland 2007,      
    http://www.bibl.vgregion.se/vgrtemplates/Page____60258.aspx [2008-02-05] 
31 Pors 2007a, 2007b. 
32 Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och fritidsområdet 2001, s. 36, 
33 Pors 1998. 
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forandringer, tillsammans med Johannsen, konkreta förslag på hur användarundersökningar 
kan utformas, genomföras och tolkas. Johannsen och Pors menar att det finns mycket viktig 
information på många nivåer att hämta genom att studera såväl beteendemönster som attityder 
hos användarna och att användarundersökningar därför utgör ett oumbärligt redskap vid 
utvärderingar. 34  Att användarundersökningar är ointressanta eftersom de ofta visar att 
användarna till mycket stor del är nöjda med biblioteket, är inget argument som Johannsen 
och Pors accepterar. De menar att även om det är få som är missnöjda bör det missnöje som 
kommer till uttryck tas på allvar. De beskriver detta med begreppet ”faktor 42”, som innebär 
att endast en av sju missnöjda verkligen framför sina klagomål, men alla sju kan förväntas 
berätta om sitt missnöje för sex vänner eller kolleger. Detta innebär att för varje klagomål som 
framförts till biblioteket kan det förväntas finnas 42 personer (7 x 6 = 42) som är medvetna 
om missnöjet. Låg frekvens av klagomål kan alltså inte isolerat ses som ett uttryck för att 
användarna är nöjda.35 
Vid analysen av användarundersökningar menar Pors och Johannsen att det är viktigt att vara 
medveten om skillnaden mellan begreppen kvalitet respektive servicekvalitet. Helt kort kan 
kvalitet beskrivas som hur bra vi gör någonting, medan servicekvalitet är hur det vi gör 
upplevs och hur det stämmer överens med förväntningarna som ställts. För att uppnå en hög 
servicekvalitet måste, enligt Johannsen och Pors, fokus läggas på användaren och dennes 
behov, önskningar och förväntningar.36  
 
Det finns företag som erbjuder tjänster i form av undersökningar anpassade till bibliotek. 
LibQUAL+ är en av dessa undersökningsprodukter som mäter biblioteket utifrån användarens 
perspektiv och som är det mätinstrument som är mest utbrett internationellt sett.37 Det började 
användas år 2000 och har använts av cirka tusen bibliotek. Syftet med LibQUAL+ är att det 
skall fungera som ett hjälpmedel för att upptäcka och mäta användarnas uppfattning om 
servicekvaliteten i förhållande till deras önskemål, upplevelser och förväntningar. Detta skall 
hjälpa biblioteken med att upptäcka brister i servicen men även kunna användas till att 
jämföra det enskilda biblioteket med andra. Metoden bygger på en webbenkät där svaren 
automatiskt sammanställs och analyseras. I Sverige används denna metod mest av akademiska 
bibliotek.  
 
 
2.2.4 Effektmätning 
 
Effektmätning förespråkas av allt fler bibliotekschefer och bibliotekarier i USA. Rhea Joyce 
Rubin, författare och konsult med inriktning på biblioteksutveckling, är en av dem som vill 
lyfta fram just vikten av att biblioteken börjar mäta effekter (outcomes) i större utsträckning 
än vad som görs idag. Hon menar att bibliotekschefer i USA får allt svårare att rättfärdiga 
biblioteksverksamheten med hjälp av de traditionella mått som cirkulation och besök. 
Skattebetalare och övriga finansiärer/bidragsgivare vill istället veta mer om vilken betydelse 
den skattefinansierade biblioteksverksamheten har för de invånare som utnyttjar bibliotekets 
tjänster och programutbud.38 Rubin menar att effektmätning till viss del kan ge svar på dessa 
frågor. 
 

                                                 
34 Johannsen & Pors 2002, s. 136. 
35 Johannsen & Pors 2002, s. 111. 
36 Johannsen & Pors 2002, s. 124f. 
37 LibQUAL 2007.  
38 Rubin 2006, s. XIV. 
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Peggy Rudd, bibliotekarie och chef för Texas State Library and Archives Commission, är 
inne på samma spår som Rubin då hon anser att även bibliotekarier måste vara beredda att 
kunna redovisa de resultat som biblioteksverksamhet leder till. De bibliotekarier som har 
ägnat sitt yrkesliv åt att utveckla kvaliteten på biblioteken är ofta frustrerade över att inte 
kunna på ett övertygande sätt ”tell the library story”. Rudd förutspår att om inte museer och 
bibliotek tar på sig ansvaret att själva utveckla sina mätmetoder, finns risken att någon annan 
kommer och gör det åt dem. Rudd menar att biblioteken är av tradition upphöjda i samhället – 
att enbart tanken på att behöva redovisa nyttan de gör, känns som en förolämpning mot en så 
högt värdesatt institution som just biblioteket. ”Doing good deeds” borde räcka som 
rättfärdigande. Det skulle ha varit bekvämt om bibliotekens värde också fortsättningsvis helt 
enkelt bara kunde accepteras av politiker och rektorer, men Rudd hävdar att så är ofta inte 
längre fallet. 39  De traditionella prestationsmåtten klarar inte av att svara på de mer 
övergripande frågorna: Vilka är effekterna av att invånare tar del av bibliotekens 
programutbud och service?40  
Förespråkare av effektmätning menar att det är ett användbart och effektivt verktyg för att 
visa på verksamheten inför politiker, bidragsgivare och medborgare. Att det är ett ypperligt 
verktyg för samverkan och för att se vilken verksamhet eller service som bör utökas 
respektive läggas ner. 41  Rudds egen erfarenhet visar att effektmätning kan leda till en 
avsevärd ökning av planering och resursfördelning.42 
Såväl Rubin som Rudd menar att det finns svårigheter förenade med effektmätning. Det krävs 
kunskaper i teoretiska modeller, engagemang, regelbundenhet, investering i utbildning och 
resurser, vilket kan vara en rejäl utmaning speciellt för mindre bibliotek. Men de menar 
samtidigt att det går bra att börja i liten skala, att man inte behöver mäta hela tiden och att det 
även går att återanvända resultat. Över tid kan verksamheter med goda resultat lyftas fram och 
en ”best practice” uppstå som sedan sprids allteftersom man lär sig vad som fungerar.43 Rudd 
hyser alltså förhoppningen om att effektmätningar har potentialen att bli ett av bibliotekens 
effektivare verktyg. 
 
 
2.2.5 Tidigare studier  
 
Organisationsanalys 
 
Rowena Cullen, docent vid Victoria University på Nya Zeeland, har i en kritisk artikel 
ifrågasatt om det har kunnat påvisas att mätmetoder lett till förbättringar inom 
biblioteksområdet.44 Hon menar att en viktig anledning till dessa misslyckanden är bristande 
analys av utgångsläget likt den strategiska analys Johannsen och Pors förespråkar. Hon 
förespråkar en kritisk analys av kulturen i organisationen. Då man tillämpar mätmetoder som 
skall ligga till grund för förändringar av biblioteket måste man först identifiera och definiera 
organisationens inställningar. Vilken typ av bibliotek är vi? Vari ligger våra prioriteringar? 
Vilken är vår främsta målgrupp? Hur är inställningen till förändringar? Det är först när dessa 
frågor blivit besvarade och positionen kartlagd, som det blir möjligt att ta riktning mot målet 
och anpassa mätmetoderna efter det. Om detta inte görs föreligger en stor risk att 

                                                 
39 Rudd 2000, s.19. 
40 Rudd 2000, s.18. 
41 Rudd 2000, s. 20. 
42 Rudd 2000, s. 23. 
43 Rudd 2000, s. 20. 
44 Cullen 1999, s. 9-30.  
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mätmetoderna inte leder till någon verklig förbättring. Cullen presenterar en modell (fig.1) 
som visar balansen mellan fokus, värde och syfte inom en organisation. 
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Figur 1  (Cullen 1999, s. 22) 
 
 
Fokus-axeln (focus) visar i vilken utsträckning organisationens fokus ligger på den interna 
effektiviteten eller på den externa d.v.s. användarfokus. 
Värde-axeln (values) anger hur inputs värdesätts i förhållande till outputs. Cullen påpekar att 
många bibliotek fortfarande väljer att i första hand mäta och värdera sin verksamhet utifrån 
inputs, trots att fokus på outputs har förespråkats sedan länge.   
Beslutsamhets-axeln (resolve) är en indikator på hur benägen organisationen och dess ledning 
är till förändring och dess förmåga att lösa problem. En organisation som är svag i detta 
avseende kan förväntas motsätta sig förändringar. För att få en sådan organisation att jobba 
mot nya mål krävs det ett starkt ledarskap som kan ändra kulturen i organisationen.  
Skillnaden mellan de tre axlarna är viktig. Att en organisation är öppen för förändringar 
innebär inte automatiskt att den har ett starkt användarfokus, då fokus kanske istället ligger på 
bestånden och andra inputs. Å andra sidan kan en organisation med starkt användarfokus 
misslyckas med att anpassa bestånden efter användarnas behov. 
Cullen betonar att bibliotek och bibliotekets effektivitet är socialt konstruerade begrepp som 
saknar absolut definition. Därför måste man vara medveten om vad som gäller för just den 
organisation som skall mätas. Hon menar att var på de tre axlarna organisationen hamnar i 
stor utsträckning är ett val som görs och att alla organisationer kan förändra sig om de förstår 
sambandet mellan omvärld, fokus och värderingar. Det finns inget som är det enda rätta, 
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ingen guru att följa eller några garantier. Det område man väljer att fokusera på och som man 
mäter är troligen också det område inom vilket det kommer att leda till resultat. 
 
 
Utvärdering i praktiken 
 
Zetterlund har i sin avhandling Att utvärdera i praktiken45 gjort en fallstudie över hur tre olika 
projekt utvärderats vid tre olika folkbibliotek i Sverige. Syftet med studien var bl.a. att få 
kunskap om hur utvärdering görs i praktiken. Även om vår uppsats har tyngdpunkten mer på 
uppföljning, något som förklaras närmare i kapitel 4, finner vi Zetterlunds studie relevant 
även för vår del, då den handlar om att värdera biblioteksverksamhet. Speciellt intressant för 
oss är de slutsatser som dras när hon ställer sin empiri mot vad hon benämner som det 
vetenskapliga expertperspektivet, vilket bl.a. förespråkas av Thomas Childers och som bygger 
på rationell utvärderingslära. Det vill säga, i korta ordalag, att utvärderingar skapas utifrån 
kunskaps- och informationsbehov. De ska hålla en hög kvalitet baserade på beprövade teorier 
och mynna ut i ett resultat som kan användas av en rad olika aktörer som exempelvis forskare, 
beslutsfattare samt verksamhetsansvariga på olika nivåer inom bibliotekssektorn. På så sätt 
ska utvärdering öka och utveckla den kollektiva kunskapen liksom leda till ökad effektivitet 
och positiv verksamhetsutveckling. Zetterlund nämner vidare Childers inställning; att det är 
synnerligen viktigt att utvärderingen inkluderar de effekter och konsekvenser verksamheten 
får för brukare och för samhället i stort.46 
När det gäller behov av och efterfrågan på utvärderingar som beslutsunderlag för styrning av 
verksamheten menar Zetterlund att det egentligen inte existerar. Hon tolkar det som att det 
bland de biblioteksanställda inte finns någon osäkerhet om de prövade projekten skulle vara 
förtjänstfulla. Det går heller inte att se att utvärderingen klargör brister i implementering eller 
att utvärderingarna innehåller analyser av i vilken mån de genomförda projekten eller 
förändringar är effektiva. Utvärdering görs istället för att det förväntas eller för presentation 
för kolleger inom bibliotekssektorn. Beslut om permanentning eller modifiering av projekten 
grundas därför inte på de slutsatser som presenteras i utvärderingarna utan på andra grunder.47 
Zetterlund tycker sig se ett mönster som tyder på att de mål som finns för biblioteken som 
exempelvis kunskap, bildning och kulturell välfärd, inte går att uppfylla i någon slutgiltig 
bemärkelse. Att det därför är viktigare att visa och legitimera förändringar i verksamheten ”i 
förhållande till betydelsefulla värden och normer som härskar i biblioteken och i samhället i 
stort” än att mäta reella effekter.48 
Det finns ett gap mellan abstrakta teorier och de sammansatta problem som ska hanteras i 
praktiken. Zetterlund menar att många aktörer på biblioteksfältet ser det som mycket 
problematiskt att en så stor del av bibliotekariernas kunnande är tyst och underförstått och 
tycker därför att det är positivt när utvärderingar antingen kan förtydliga eller utmana sådan 
kunskap.49 Zetterlund ser en risk för att biblioteken i en förändringsprocess ersätter den ena 
myten med den andra om inte nya idéer och alternativa verksamhetsformer blir utvärderade 
enligt vetenskapliga metoder. 
Zetterlund menar avslutningsvis att hennes material ger ett tydligt stöd för att det saknas 
medvetenhet och kompetens när utvärderingar görs internt och att det finns en viss ovilja till 
kritisk granskning av den egna verksamhetens effektivitet. Hon menar dock att många aktörer 

                                                 
45 Zetterlund 2004. 
46 Childers, se Zetterlund 2004, s. 60-63. (Childers, T. (1992) Evaluative research in the library and information  
    field. Marketing of library and information services 2.Ed. Blaise Cronin. London: ASLIB, s. 498-516.)  
47 Zetterlund 2004, s. 298. 
48 Zetterlund 2004, s. 299. 
49 Zetterlund 2004, s. 300. 
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inom bibliotekssektorn ser utvärderingsfrågor som viktiga och betydelsefulla för såväl 
verksamhetsledning, professionellt lärande och strategisk förändring men att det finns en 
utbredd osäkerhet bland både politiska beslutsfattare, administratörer, bibliotekschefer och 
bibliotekarier om vad utvärderingsuppgiften egentligen handlar om. Samtidigt att det är 
förståeligt eftersom frågor om kvalitet och effektivitet är svåra och utvärderingsteorier 
utvecklas lång borta från praktiken.50 
 
 
Verksamhetsbedömning i mjuka organisationer 
 
Begreppet mjuk verksamhet används alltmer i dagligt tal inom svenska kommuner som en 
samlingsbenämning på kultur-, utbildnings- och omsorgssektorn. Enligt Staffan Johansson 
definieras en verksamhet som mjuk när det inte finns prestationsmått som ger tydligt besked 
om dess framgång. För hård verksamhet gäller då det motsatta, att det där är möjligt att finna 
dessa tydliga prestationsmått. ”Hård” och ”mjuk” verksamhet bör ses som extrempunkter och 
att det oftast rör sig om mellanformer. Mjuka verksamheter återfinns i högre grad i den 
offentliga sektorn men förekommer alltmer även i den privata.51 
På samma sätt skiljs mellan hård och mjuk information. I redovisningsforskning finns många 
noggranna definitioner på hårda mått eftersom redovisningens huvuduppgift är att 
tillhandahålla hårda data. Vi nöjer oss här med den övergripande definitionen att ett hårt mått 
är konstruerat på så sätt att det är svårt för olika individer att manipulera måttet och därmed 
också utfallet av en mätning. 52  Som mjuk information räknas varseblivna intryck och 
tolkningar, berättelser, myter, anekdoter och besöksintryck. Många studier har visat att ledare 
använder både hård och mjuk information vid verksamhetsbedömningar. Det är 
kombinationen mellan dessa olika informationstyper som ger ett helhetsintryck och som 
därmed bidrar till en större förståelse för organisationen.53 
I Johanssons studie om verksamhetsbedömning i mjuka organisationer (barnomsorg och 
äldreomsorg) visar det sig däremot att mjuk information verkar vara avgörande och att sådan 
information uppfattas som mer pålitlig när det gäller att bedöma hur väl verksamheten 
fungerar. Besöksintryck och anekdoter tycks ge meningsfulla indikatorer på kvalitet och 
effektivitet i ett gestaltande helhetsperspektiv. Johanssons studie visar på att rigorösa 
mätningar med ett stort antal indikatorer och mått inte verkar ha förmågan att förmedla en 
meningsfull helhet. 54  Även Zetterlunds studier visar på att informella samtal och egna 
observationer anses vara viktigare som kunskapskälla och bedömningsunderlag än 
systematiska studier av ett program.55 
 
 
 
 

                                                 
50 Zetterlund 2004, s. 310. 
51 Johansson 1995, s. 16.   
52 Johansson 1995, s. 19. 
53 Johansson 1995, s. 223. 
54 Johansson 1995, s. 223. 
55 Zetterlund 2004, s. 132.  
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3. Teoretisk ram 
 
Vår teoretiska ram består av olika teman som berör verksamhetsbedömning i den offentliga 
sektorn i allmänhet och utgör alltså inget enhetligt sammanhållet teorikomplex. Det finns en 
mängd litteratur inom ämnet för uppsatsen och en uppsjö av olika koncept. Gemensamma 
nämnare för samtliga managementkoncept vi studerat är dock en definition av mål och 
delmål, regelbunden insamling och analys av data för kontroll på hur en verksamhet utvecklas 
i olika avseenden. 
Kapitlet inleds med en redogörelse för hur utvärdering och uppföljning kan definieras. 
Därefter fortsätter vi med teoridelens egentliga kärna som består av en elementär 
systemmodell som utgör basen och ger förståelse för olika resonemang som förs i samband 
med olika former av verksamhetsbedömning. Sedan tittar vi närmare på kvalitets- och 
resultatmätning (KRM) och redogör för dess olika moment i stora drag. Därefter har vi valt att 
gå djupare in på effektmätning som utgör den sista delen i systemmodellen och som ofta ingår 
i ett KRM-system. Slutligen redogör vi för några vanliga problem som finns i samband med 
användning av KRM-system samt några kritiska argument som riktats mot dessa. 
 
 
3.1 Utvärdering - uppföljning 
 
När det gäller utvärdering, uppföljning och kvalitets- och resultatmätning (avsnitt 3.1 - 3.3) 
har vi valt att referera till främst två böcker: Utvärdering i politik och förvaltning56 av Evert 
Vedung och Utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn57 
av Lena Lindgren. Det finns flera skäl till att vi valt just dessa två. Folkbibliotekens 
verksamhet bedrivs i den offentliga sektorn och utgör en del av den kommunala 
förvaltningen. Det föll sig därför naturligt att välja litteratur som utgår just ifrån den offentliga 
sektorn. Evert Vedung ses som nestorn i svensk utvärderingsforskning vars böcker används 
vid ett flertal universitetsutbildningar och har även översatts till flera andra språk. Lena 
Lindgrens bok är relativt nyskriven och har som titeln antyder en något ifrågasättande ansats 
och problematiserar mätandets logik, metod och användning.  
 
Utvärdering har många olika definitioner. Vedung talar om utvärdering som en bedömning i 
efterhand. Den blickar tillbaka och bedömer det som är eller varit för att ge vägledning 
framåt. Inom den offentliga sektorn handlar det om att i efterhand upptäcka, kartlägga och 
bedöma offentliga åtgärders förvaltning och resultat i syfte att åstadkomma ökad själv-
reflexion, fördjupad förståelse och bättre grundade beslut.58 Det är således en bakåtriktad 
mekanism men tänkt att fungera framåtriktat. Vedung nämner att denna avgränsning är 
kontroversiell, att många anser att utvärdering likaväl kan vara en förhandsgranskning, d.v.s. 
en systematisk bedömning av påtänkta åtgärder och således likställas med konsekvens-
utredning. Vedung går utförligt igenom de olika definitionerna i sin bok Utvärdering i politik 
och förvaltning och menar att utvärdering i sin tunnaste mening kom att vara synonymt med 
tankeansträngning men att man numera ändå drar sig för att kalla alster och verksamheter för 
utvärdering.59 Vedungs definition som det ofta refereras till lyder ordagrant:  

                                                 
56 Vedung 1998. 
57 Lindgren 2006. 
58 Vedung 1998, s. 15. 
59 Vedung 1998, s. 20.  
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 Utvärdering = noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning  
 i offentligverksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer.60 
 
Med noggrann menar Vedung att den måste ske enligt regler som garanterar kvalitet och 
innebära åtminstone systematisk datafångst eller konsekvent tillämpning av värdekriterier. 
 
Uppföljning, är en aktivitet som görs för att granska hur en verksamhet utvecklas i något eller 
några avseenden och är vanligen en intern aktivitet. Till skillnad mot utvärdering handlar upp-
följning om att rutinmässigt och fortlöpande samla in huvudsakligen kvantitativ information 
om vissa bestämda aspekter av en verksamhet.61 Informationen kan hämtas från befintliga 
databaser och regelbundna enkätundersökningar. 
Vedung talar om enkel och kvalificerad uppföljning och med ”enkel” menar han att det enbart 
innebär själva datafångsten, medan kvalificerad uppföljning mer närmar sig en utvärdering.62 
Vedung menar vidare att någon rak linje mellan utvärdering och olika former av uppföljning 
emellertid är svår att dra. Utgångspunkten för samtliga är att goda avsikter inte är tillräckligt 
utan att det är resultaten som räknas. 
 
3.2 Systemmodell 
 
Inom organisationsteorin används ofta metaforer för att beskriva och tolka verkligheten. En 
förekommande metafor är den som beskriver en organisation som en mänsklig hjärna, den s.k. 
hjärnmetaforen. Att hjärnan används som metafor bygger på tanken att få en organisation att 
lära på samma sätt som en mänsklig hjärna.63 Denna tanke innefattas av ett cybernetiskt 
synsätt. Begreppet cybernetik kommer från det grekiska ordet ”kubernetes”, som betyder 
styrman, vilket i sin tur har kommit att användas som en metafor för kontroll och styrning 
inom organisationsteorin. Cybernetiken som teori utvecklades av Norbert Wiener på 1940-
talet. Wieners teori var av matematisk karaktär och avsedd att tillämpas inom styrtekniken 
bl.a. för styrning av luftvärnskanoner. Det krävdes avancerade beräkningar för att veta när 
kanonen skulle avfyras för att träffa ett rörligt mål, eftersom hänsyn då måste tas till flera 
faktorer som hastighet, position, vindhastighet etc. För detta ändamål försökte man skapa 
maskiner som hade samma symbolbehandlings- och anpassningskapacitet som den mänskliga 
hjärnan. Syftet var att systemet själv skulle kunna korrigera kursen utifrån den information 
som uppfattas.64  Att avvikelser automatiskt utlöser en anpassningsreaktion, genom att ett 
systems nuvarande tillstånd jämförs med det önskade tillståndet, är centralt inom 
cybernetiken.65 Tanken med det självreglerande systemet bygger på att ett tillstånd hos ett 
system kan hållas stabilt genom feedbackmekanismer. Avvikelser dämpas (negativ feedback) 
eller förstärks (positiv feedback). Walter Cannon införde begreppet homeostas som han 
hämtat från biologins område, där det står för den självreglerande mekanism som ser till att en 
organism upprätthåller ett jämviktstillstånd som t.ex. kroppstemperatur och blodsockerhalt.66 
Homeostas-begreppet överfördes sedan snabbt till såväl tekniska som samhällsvetenskapliga 
modeller.67 Även om det principiella resonemanget är överförbart från naturvetenskapen till 
                                                 
60 Vedung, 1998, s. 20.  
61 Lindgren 2006, s.10. 
62 Vedung 1998, s. 123. 
63 Morgan 1998, s. 88. 
64 Morgan 1998, s. 93. 
65 Hatch 2000, s. 356. 
66 Bakka, Fivelsdal &Lindkvist 2006, s. 27. 
67 Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006, s. 27. 
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organisationsteorin, finns det en avgörande skillnad som poängteras av Granberg och 
Ohlsson: ”Människan återvänder aldrig till ursprungsläget eftersom kognitiva processer ägt 
rum under tiden”.68 Detta innebär att minnen, känslor och perception utgör faktorer som 
påverkar våra val, beteenden och beslutsfattande. 
 
Inom utvärderingsforskningen finns en mängd systemmodeller, i vilka cybernetiska teorier 
avspeglas. En enkel form av systemmodell och dess olika delar består av inflöde, omvandling 
(produktion, verksamhet) och utflöde. Genom att mäta resultatet och kontrollera i vilken 
utsträckning målen för verksamheten uppfyllts, kan de inflöden och processer som ingår i 
kedjan bedömas, justeras och återkopplas. Vid avvikelser avseende måluppfyllelse leder 
återkopplingen till en anpassning av de led som ingår i modellen.  
Inom den offentliga sektorn generellt sett är intresset stort för vad som händer bortom 
utflödet. Det finns ett intresse för vad resultatet blir på såväl kort som lång sikt och vilka 
effekter som verksamheten bidrar till. En systemmodell som av Vedung anpassats till 
utvärdering i offentlig sektor innehåller därför ytterligare delar. Modellens olika delar 
beskrivs nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figur 2 – Systemmodell anpassad till utvärdering i offentlig sektor.69 
 
 
 
Inflödet är det som strömmar in i förvaltningssfären från dess omgivning och speciellt från 
parlament och riksdag; reformer, beslut om anslag, direktiv till myndigheter, pengar, personal, 
utrustning och bibliotekets mediesamling, kort sagt allt som ”går in” i verksamheten. 
 
Inom förvaltningssfären omvandlas inflödet av olika personalkategorier i olika processer till 
slutprestationer. Exempel på processer kan vara studiedagar i skolan, handläggning av bygg-
lov, och för bibliotekets del medieinköp, import av burkposter, lokalisering av nya medier, 
förberedelser inför handledning i informationssökning. 
 
Slutprestationer är produkterna av processerna och innefattar att tjänster produceras, lagar 
tillämpas, skatter bärs upp, att gamla och sjuka vårdas i servicehus, vägar byggs, under-
visningstimmar i skolor och att böcker lånas ut på bibliotek. 
 
Slutprestationer är det begrepp Vedung använder för de tjänster som riktas mot slutanvändare. 
Han menar att prestationer liksom användare även kan syfta på personalen i processledet. 
Inom organisationen kan personalen nämligen också ses som användare och personalens 
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arbetsinsatser som prestationer. Ett inköp av ett datasystem kan ha syftet att rationalisera 
personalens arbetsuppgifter och då ses personalen som användare av systemet. (Personalen är 
däremot slutanvändare för företaget som säljer datasystemet.) 
Det är dock mycket vanligt att de enklare begreppen prestationer och användare används och 
att man då ändå syftar på vad Vedung kallar slutprestationer och slutanvändare. Lindgren 
använder prestationer som en mer allmän term utan att göra någon distinktion mellan 
prestationer och slutprestationer. Vi har valt att använda termerna slutprestationer respektive 
användare i bemärkelsen slutanvändare.   
 
 
Utfall (effekter) är den skillnad eller det värde som slutprestationerna har för användarna, 
d.v.s. för mottagarna (utfall1), mottagarnas åtgärder (utfall 2) och effekter av mottagarnas 
åtgärder (utfall 3). Mottagare eller målobjekt kan vara en person, population, organisation 
eller ett samhälle. Man talar således om olika målgrupper och på olika lång sikt. Ett exempel 
kan vara att ett bibliotek samarbetar med en företagarförening på orten för att stödja 
nyföretagande. Bibliotekets slutprestation utgörs av att bistå med informationssökning vad 
gäller information kring att starta företag. 
 
Utfall 1 – Mottagaren får kunskap om regler som omgärdar företagande. 
Utfall 2 – Mottagaren startar ett företag. 
Utfall 3 – Mottagaren arbetar, betalar skatt och bidrar till samhällsekonomin. 
 
 
3.3 Kvalitets- och resultatmätning 
 
Vi presenterar här kvalitets- och resultatmätning (KRM) och dess olika moment lite närmare. 
Vi vill med detta ge en grundförståelse för kvalitets- resultatmätning eftersom ansvariga 
chefer ofta använder sig av någon form av KRM-system vid styrning av en organisations 
verksamhet. Våra studier av kvalitets- och resultatmätning har gett oss större förutsättningar 
att förstå de frågeställningar och svårigheter som framkommit i intervjuerna med våra 
informanter. Framförallt har det gett oss en bättre grund att utgå ifrån vid analysen av vårt 
intervjumaterial. 
 
Det finns flera olika uttryck för att mäta kvalitet och resultat och de används på olika vis. På 
engelska förkommer bl.a. performance measures/measurement som främst fokuserar på 
prestationer och effekter, vilket på svenska skulle motsvaras av resultatmått och 
resultatmätning. Enligt svenskt språkbruk och inom den svenska offentliga sektorn används 
enligt Lindgren oftast kvalitetsmått och dessa kan fokusera på kvaliteten i alla verksamhetsled 
(inflöde, produktion, prestation och effekter) och en bättre översättning skulle då vara 
kvalitets- och resultatmätning. 70  Vi har i litteraturen stött på både ”kvalitetsmått” och 
”resultatmått” (med samma betydelse) ungefär lika ofta. Därtill kommer begrepp som 
målstyrning, resultatstyrning, mål- och resultatstyrning – men som vi redan nämnt; de har alla 
regelbunden insamling av data gemensamt. Vi föredrar och använder hädanefter Lindgrens 
”kvalitets- och resultatmätning” eller enbart KRM. Vi ser dessutom denna term som ett 
användbart övergripande begrepp; att kvalitets- och resultatmätning innehåller de basala 
moment som används även för snävare mätningar som exempelvis produktivitets-, 
prestations- och effektmätningar.  
 
                                                 
70 Lindgren 2006, s. 53. 
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Kvalitet är ett nyckelbegrepp i offentlig verksamhet och i all kvalitetsmätning. Kvalitet är 
samtidigt ett påfallande luddigt begrepp och någon generaldefinition finns inte. 71  Dess 
latinska betydelse talar om beskaffenhet och önskvärda egenskaper. För att kunna mäta 
kvalitet måste man därför göra en värdebedömning och bestämma sig för vad man menar med 
kvalitet. Vilka egenskaper har en verksamhet av god kvalitet? Vilka aspekter av dessa 
egenskaper ska mätas? Hur ska dessa aspekter operationaliseras för datainsamling? 
Nya synsätt som ”kunden i centrum” gör att även kommunala verksamheter ofta låter sin 
värdebedömning av kvalitet spegla invånarnas uppfattning av kvalitet.72 
 
Resultat är ett annat centralt begrepp och kommer av latinets ”resu´lto” som betyder ”studsa 
tillbaka”.73 Exempel på svenska synonymer är verkan, följd, utgång, behållning, prestation.74 I 
den privata sfären är resultatet lika med genererad vinst (eller förlust) som säkrar företagets 
fortlevnad och ger avkastning till aktieägare. I den offentliga sektorn handlar resultatet mer 
om vad som görs i form av tjänster och vad dessa i sin tur leder till, d.v.s. slutprestationer och 
effekter.75 
 
En vanlig KRM-process kan grovt delas in i fyra olika moment:  
 

1. Målen för verksamheten formuleras/tolkas, och utifrån denna tolkning bestäms vilka 
målområden som ska mätas. 

2. Mått konstrueras för varje målområde. 
3. Verksamheten mäts på avsett vis, resultatet av mätningen jämförs mot någon form av 

referenspunkter. 
4. Avvikelsen och/eller det faktiska mätresultatet används som underlag för kontroll och 

för beslut om förbättringsåtgärder. 
(Lindgren 2006, s. 54) 

 
 
Formulering och tolkning av mål 
 
Mål utgör själva stommen i all KRM. Även om målen är givna måste de tolkas och inbördes 
förhållanden tydliggöras. Mål är förutsättningen för att mått på kvalitet och resultat alls ska 
kunna konstrueras. Lindgren refererar till en ofta citerad artikel av Nilstun 76  om att en 
målformulering ska ange två saker: 1) verkligheten är beskaffad på ett visst sätt, och 2) det är 
önskvärt att den blir på ett visst sätt. Mål ska helst vara konkreta och mätbara. Många har 
SMART-kriterierna som mall: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. 
Lindgren talar om att offentliga sektorns mål nästan alltid är många, vaga och existerar på 
flera plan. Det är vanligt att en given målformulering innehåller en mix av effektmål och 
processmål, d.v.s. mål från flera olika led (målområden) i systemmodellen. Det krävs därför 
en betydande arbetsinsats för att tolka och kategorisera. För att enklare kunna avgöra och 
sortera in målen i de olika målområdena på ett systematiskt sätt används ofta program-
teorimetoden av utvärderare.  
 

                                                 
71 Lindgren 2006, s. 52. 
72 Lindgren 2006, s. 52. 
73 NE band 15 1994, s. 514. 
74 Palmér & Friedländer 1987, s. 502. 
75 Lindgren 2006, s. 48 
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En programteori är en lokal rekonstruktion av hur en verksamhet logiskt hänger samman, 
hur inflöden, processer, prestationer och effekter hänger ihop, vilket ligger helt i linje med 
systemmodellen vi tidigare presenterat. Den gör det enklare att ordna, beskriva och förstå 
tänkta förlopp i en verksamhet som ska utvärderas. Lindgren menar att många förespråkar att 
en programteori bör användas när ett KRM-system ska etableras eller när det befintliga 
systemet behöver förbättras.77 Genom att sortera in målen för en verksamhet i ett program-
teoretiskt format, är det oftast enklare att avgöra vilka satser i en given målformulering som 
hänför sig till de olika målområdena. För att uppnå önskade effekter måste man känna till 
orsakssambanden mellan inflöden, processer, prestationer och effekter. 
 
 
Konstruktion av mått 
 
För att kunna mäta måluppfyllelse är det viktigt att måtten som används är valida och 
verkligen på ett giltigt vis mäter uppfyllelsen av de mål som angivits i styrdokumenten för 
den aktuella verksamheten.78 Det engelska uttrycket ”garbage in, garbage out” är här högst 
relevant. I politiska mål förekommer företrädesvis begrepp som är svåra att kvantifiera; 
”likvärdig utbildning”, ”rättssäker handläggning”, ”stärka och utveckla demokratin”, vilket 
kräver relevanta och entydiga definitioner vad som egentligen menas med exempelvis 
rättssäker, stärka och utveckla. I en del fall finns stödjande skrifter från centrala myndigheter. 
Lindgren menar att man måste beskriva vilka operationer som måste utföras för att man ska 
kunna samla in data i numerisk eller kvantifierad form.79 
Lindgren återger en lista från Hatry80 med kriterier för ”goda” mått: 
 
−  Relevans i förhållande till mål 
−  Betydelse (Viktig del av den avsedda kvaliteten?) 
−  Begriplighet (Lätt att förstå vad som mätts?) 
−  Inflytande (Ingen idé att mäta effekter som verksamheten inte kan påverka) 
−  Genomförbarhet (Går det att få fram valida data?) 
−  Kostnader (Ibland blir de dyraste mätningar de bästa) 
−  Unikhet (Mindre viktigt om samma data samlas in på annat håll) 
−  Manipulerbarhet (Lätt manipulerbara mått bör undvikas) 
−  Mångsidighet (Även mått på negativa effekter bör ingå) 
    (Lindgren, 2006, s. 67) 
 
I Boken om nyckeltal tar Catasús et al. upp tre principiella problem med nyckeltal som man 
bör tänka på. Det första handlar om delar kontra helhet. Nyckeltal är ett koncentrat, en 
förenkling av verkligheten där nyanser går förlorade.81 Ett sätt att bemöta detta är att arbeta 
med flera nyckeltal som beskriver fler aspekter. Det andra problemet uppstår när antalet 
nyckeltal blir så många att det inte längre är överskådligt och beslutsfattandet därigenom 
försämras. Catasús et al. menar att vid informationsöverskott blir reaktionen att förenkla, 
utesluta eller lägga samman information som därigenom leder till det första problemet; delar 
kontra helhet. Det tredje problemet handlar om fixering, d.v.s. när beräkningen av nyckeltal 
förändras kan det under en tid vara svårt att göra korrekta bedömningar.82 
                                                 
77 Lindgren 2006, s. 58. 
78 Lindgren 2006, s. 63. 
79 Lindgren 2006, s. 65. 
80 Hatry se Lindgren 2006, s. 67. 
81 Catasús et al. 2001, s. 9. 
82 Catasús et al. 2001, s. 10. 
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Författarna berättar att de ofta får höra att det är svårt att konstruera bra nyckeltal och att 
dessa ändå inte beskriver hela verksamheten. Författarnas inställning är att om det inte går att 
konstruera något rimligt resultatmått, är det en tydlig indikation på att verksamheten borde 
omorganiseras eller läggas ner. Utan resultatmått i någon form kan inte verksamheter styras 
eftersom det inte finns något att styra med.83 Ett annat argument är att bra data är för arbets-
krävande att samla in, något som författarna har större respekt för. 
 
Insamling, bearbetning och analys 
 
Ofta finns en hel del kvalitets- och resultatinformation redan i olika databaser och i det egna 
informationssystemet. Lindgren, eller rättare sagt Ekonomistyrningsverket, påtalar att 
programteorin även här kan vara användbar för att få en bild av vilken information som finns, 
vad den visar och vad som saknas i förhållande till verksamhetens mål.84 
Insamling av data kan ske på flera sätt. Förutom datasystem används ofta olika former av 
användarundersökningar som visar berörda människors synpunkter. Datainsamling kan också 
ske via observationer där personer med egna ögon eller med kameror observerar vissa 
företeelser. Ofta förekommer också annan teknisk utrustning som mäter exempelvis luft-
föroreningar och bullernivåer. På bibliotek mäts t.ex. antal besökare med hjälp av automatiska 
räkneverk.   
För att mätresultatet ska bli användbart måste det bearbetas och analyseras. Måtten måste 
ställas mot någon bestämd norm eller referenspunkt. Ekonomistyrningsverket framhåller att 
mått oftast fungerar som signalsystem och att det därför krävs att man funderar över orsaker 
till eventuella uppmätta förändringar. Till förklarande analyser behövs oftast ytterligare 
kompletterande information. 
 
Avsedd användning 
 
Kvalitets- och resultatmätning används på flera sätt. Lindgren talar om två typer av avsedd 
användning, nämligen kontroll och styrning samt verksamhetsutveckling.85 Politiker i stat och 
kommun behöver ha en löpande kontroll över förvaltningens arbete för att se om vidtagna 
åtgärder fått genomslag, för att kunna formulera budgetförslag och naturligtvis för att få 
underlag för beslut. Lindgren liksom Vedung menar att KRM givetvis också bör användas av 
administrativa ledare för verksamhetsutveckling och pekar på en mängd användnings-
områden: 
 

− För att göra jämförelser med den egna verksamheten över tid eller med andra 
verksamheter inom samma område 

− För att främja en fördjupad diskussion och insikt i varför mätresultatet ser ut som det 
gör, förståelse för komplexa samband 

− För att öka produktivitet och effektivitet 
− För att återkoppla till och vägleda personal och för att motivera dem till förbättring 

och utveckling 
− För att identifiera utbildningsbehov 
− För att stödja strategisk och annan långsiktig planering 
− För att tillhandahålla data för mer noggranna och djupgående utvärderingar 

    (Lindgren 2006, s. 71) 

                                                 
83 Catasús et al 2001, s. 16. 
84 Ekonomistyrningsverket se Lindgren 2006, s. 68.  
85 Lindgren 2006, s. 70.  
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3.4 Effektmätning  
 
Vid utvärdering och olika former av uppföljning kan granskningens fokus ligga på utfall, 
slutprestationer eller förvaltning även om Vedung menar att det oftast är viktigare att studera 
utfallet.86 Inom den offentliga sektorn finns således ett stort intresse för mätningar av effekter 
(utfall). Effekter är den skillnad eller det värde som t.ex. biblioteksservicen har för en 
biblioteksanvändare och i förlängningen den nytta biblioteket har för samhället i stort.  
Effekter utgörs av förändringarna hos biblioteksbesökaren vad gäller dennes kunskaper, 
färdigheter, attityder, beteende, förhållande eller status.87 Effektmätningar fokuserar därmed 
på användaren och verksamheters effektivitet och kvalitet. Lindgren talar om att det vid 
uppföljning är mycket viktigt att se skillnaden mellan prestationer och effekter.88 De vanliga 
nyckeltalen som antal deltagare på ett föredrag eller utlånesiffror kan exempelvis inte räknas 
som effekter av bibliotekens verksamhet. 
 
Rubins definition av effektmätning lyder ordagrant: “Outcome measurement is a usercentered 
approach to the planning and assessment of programs or services that are provided to address 
particular user needs and designed to achieve change for the user”.89 
 

                                                 
86 Vedung 1998, s. 26. 
87 Rubin 2006, s. 2. 
88 Lindgren 2006, s. 49. 
89 Rubin 2006, s. 3. 
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Figur 3 - Modell av flödesschema för effektmätning (Rubin 2006, s. 5) 

Användar- 
behov 

     Statliga och              
     kommunala      
           mål 

Definition 
av önskade 

effekter 

 
Inflöde 

Effekter 
på 

längre sikt 

Medverkan till 
samhälleliga 

mål 
 

 
Prestationer 

 
Effekter 

 
Processer 



 29 

Användarbehov och måldokument (user needs - community goal) 
Flödesschemat i Rubins modell visar att utgångspunkten för bibliotekens verksamhet är att se 
användarnas behov i bibliotekets upptagningsområde i relation till olika måldokument. Vi vill 
gärna förstå det som att det rör sig om kommuninnevånarnas behov och inte enbart 
användarnas, d.v.s. de som redan använder sig av biblioteket. Måldokumenten består kanske 
främst av kommunala mål, men kan även utgöras av målformuleringar från olika politiska 
nivåer. Exempelvis ligger inte sjukvård, gymnasie- och högskoleutbildningar på kommunal 
nivå. Rubin understryker vikten av att biblioteken samverkar med andra organisationer och att 
man ser sig som en spelare i laget90. 
 
Definition av önskade effekter (outcome definition) 
Rubin menar att planering och utvärdering alltid ska ses som två olika sidor av samma mynt.91 
Redan i initialskedet av ett program/projekt ska mätbara effekter definieras. Den stora 
skillnaden mellan Rubins sätt att formulera mål och det mer traditionella sättet inom 
biblioteken, är att målens fokus här ligger på vad samhället kommer att få ut, istället för vad 
biblioteket kommer att göra. 92  Istället för ”Biblioteket besöker varje enskild boken-
kommerlåntagare en gång per månad” kan det formuleras ”Varje enskild boken-kommer-
låntagare får ett hembesök av biblioteket per månad”. 
En verksamhet eller ett program/kurs/tjänst förväntas oftast ge effekter vid flera tidpunkter 
efter varandra och skall definieras både på kort och lång sikt. Här följer ett exempel för att 
bättre åskådliggöra resonemanget. 
 
Många bibliotek i Sverige har eller har haft ”seniorsurf”. Behoven som kan definieras hos 
dessa användare kan exempelvis vara: 
 

− Att man känner sig främmande och bortkommen i alla resonemang som handlar om 
datorer och Internet. 

− Att man vill kunna få del av den bakgrundsinformation på SVT:s webbsida som 
Aktuellt och Rapport ofta hänvisar sig till. 

− Att kunna använda sig av material som finns på webben för släktforskning. 
− Att man känner sig ensam och skulle vilja prova att ha kontakt med barn och barnbarn 

via e-post och chatt. 
 
Exempel på målformuleringar av önskade effekter på olika lång sikt och som ställts mot de 
behov som identifierats kan vara: 
   

− Att 80 % av deltagarna i ”seniorsurfen” har lärt sig att gå in på olika webbadresser,      
      göra enklare sökningar i Google och använda sig av e-post efter avlutat kurs. 
− Att 80 % av deltagarna använder sig av e-post tre månader efter kursens slut. 
− Att 80 % av deltagarna har sex månader efter kursens slut kontinuerlig kontakt med 

sina barn och barnbarn via mailen och känner sig tryggare och inte längre lika 
ensamma. 

 
Allt beroende på vilka behov som identifierats, kursens målsättning och definitioner av 
önskvärda och mätbara effekter. Rubin påstår nu inte att alla verksamheter inom biblioteken 
passar för effektmätning utan att man ska se effektmätning som ett komplement och som ett 

                                                 
90 Rubin 2006, s. 13. 
91 Rubin 2006, s. 10. 
92 Rubin 2006, s. 9. 
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mycket användbart verktyg. Aktiviteter som läxhjälp, sammankomster för föräldrar och barn, 
för förskolebarn, uppsökande och andra sociala och utåtriktade verksamheter är goda 
kandidater för denna typ av mätningar.93 
 
 
3.5 Svårigheter och kritik  
 
Uppföljning och utvärdering utförs i organisationer för att skapa bättre dokumentation, insyn, 
kontroll och därigenom ge kunskap och vara en drivfjäder för verksamhetsutveckling. Det 
finns dock en hel del problematik i samband med utvärdering och uppföljning i alla slags 
organisationer men kanske speciellt i den offentliga förvaltningen. Många kritiska argument 
har riktats mot användningen av kvalitets- och resultatmätning i just offentliga organisationer. 
Först och främst för att den offentliga sektorn som organisationsform bjuder på problematiska 
förutsättningar som redan från start orsakar en hel del genomförande- och användnings-
problem. Många anser därtill att också KRM-system som fenomen leder till en mängd 
resultatparadoxer, s.k. perversa bieffekter oavsett organisationsform. 
 
 
Problematiska förutsättningar 
 
Tjänster visavi produkter - Statliga och kommunala myndigheter producerar främst tjänster 
och inte varor. Tjänster, både privata och offentliga, anses svårare att mäta och värdera. De 
kan vara immateriella och sammansatta av olika komponenter där process och prestation går 
in i varandra. De produceras och konsumeras oftast samtidigt, kvaliteten påverkas både av 
vad och hur man får den och att deras påverkan kan pågå långt efter det att själva tjänsten 
konsumerats.94 
 
Ägande - Det offentligas egentliga ägare är folket, vars mål och behov inte enbart drivs av 
vinstoptimering. Det medför en del väsentliga skillnader mellan produktionen i privat och 
offentlig sektor. Produktionen av tjänster i den offentliga sektorn har krav på sig att 
upprätthålla specifika offentliga värden såsom demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet. 
Flertalet myndigheter är de enda leverantörerna av de tjänster man har i uppdrag att förmedla 
och de ekonomiska incitamenten är svagare. Lindgren menar att tjänstemän i den offentliga 
verksamheten bryr sig om resultaten i första hand för att det påverkar uppfattningen om 
personens prestationsförmåga och vidare karriär och inte på grund av några ekonomiska 
incitament.95 
 
Abstrakta och oklara mål - Mål för offentliga verksamheter har fastställts i politiska 
församlingar och är inte sällan resultat av politiska kompromisser. Lindgren menar här att 
detta ofta leder till att överdådiga generaliseringar som tillfredställer många intressen får 
passera som mål. Mål i den offentliga sektorn är därför inte särskilt SMARTa96 och vissa 
kanske inte ens går att uppnå överhuvudtaget. Ur dessa övergripande, abstrakta, 
okontroversiella och ibland till och med politiskt ointressanta mål, måste sedan aspekter 
väljas ut och väljas bort. Vanligen väljs då lätt mätbara aspekter oavsett relevans.97 

                                                 
93 Rubin 2006, s. 16. 
94 Lindgren 2006, s. 79. 
95 Lindgren 2006, s. 79. 
96 Ett SMART mål är specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt. 
97 Lindgren 2006, s. 93. 
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Målträngsel - Förutom att målen i den offentliga sektorn är allmänt hållna, kan de också vara 
många. Lindgren menar att antal mål kommer att öka ytterligare och möjligen resultera i 
”målstockning” i och med den ändring som infördes i kommunallagen härom året. I en skrift 
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), finns idéer och rekommendationer om hur 
nyheterna i lagen kan hanteras.98 Exempel på typer av mål är finansiella mål (kostnader för 
verksamheter, investeringar, förmögenhetsutveckling) och mål för verksamheten (effektmål, 
inriktningsmål).  
 
 
Problem vid användning av KRM 
 
Målförskjutning - Ett annat problem som kan uppstå är det som kallas målförskjutning, vilket 
innebär att för stor fokus läggs på det som mäts utan att hänsyn tas till de mål som ligger till 
grund för mätsystemet. Då det är svårt att skapa mått som innefattar alla aspekter på 
organisationens mål, är risken stor att en strävan att optimera mätresultaten går ut över andra 
kanske vagare mål som inte kontrolleras. Målförskjutning kan liknas vid vissa elevers 
studiestrategi, där målet att lyckas bra på proven går före målet att få ökade kunskaper.99 
 
Osäkra effektmått och orsakssamband - Att mäta effekter är svårt och de effektmått som finns 
kan också vara ganska osäkra mått. Effektfrågan är ett av kärnproblemen i utvärderings-
sammanhang. Ändå menar Lindgren att effektfrågan sällan problematiseras när KRM-system 
konstrueras utan att man tar kausaliteten mellan inflöden, processer, prestationer och effekter 
för given trots att en verksamhets effekter alltid påverkas av en mängd faktorer i omvärlden. 
 
Diffus användning och icke-användning - Ett långt ifrån ovanligt problem tycks vara att det 
KRM-system man byggt upp ändå inte används. Systemet fylls kontinuerligt på med olika 
data utan att användas på något meningsfullt sätt. Mätandet har blivit en ritual som utförs för 
sin egen skull och för att det så ska göras i moderna effektiva organisationer100. 
 
Skiftande tolkningar och kreativ bokföring - Kritiker menar att hur mycket måttens innebörd 
än beskrivs kommer det alltid att finnas skiftande tolkningar av de personer som rapporterar 
data. Skiftande tolkningar kan vara omedvetna, men de kan också vara medvetna och en form 
av kreativ bokföring, vilket inte behöver vara samma sak som lögn. Det finns olika strategier 
av kreativ bokföring. Vid exempelvis ”creaming” mäts bara de/det som ger bästa resultat.101 
Även Vedung nämner att det kan finnas dolda strategiska överväganden vid val av mått som 
redovisas.102 
 
 
Perversa bieffekter 
 
Genom idogt mätande kan individers och hela organisationers beteende påverkas så att s.k. 
perversa bieffekter uppstår. Bieffekterna uppstår vid själva mätandet, alltså oberoende av om 
mätningarna senare används eller inte. 
 
”Teaching to the test” föreligger när måtten blir till mål, när man riktar enbart in sig på det 

                                                 
98 Hushållning i lagens namn: att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder 2005. 
99 Hatch 2000, s. 36. 
100 Lindgren 2006, s. 99. 
101 Lindgren 2006, s. 97. 
102 Vedung 1998, s. 47. 



 32 

som betalar sig eller det man tror betalar sig. Vanligen fokuseras här på prestationsmått 
medan effektmått lämnas därhän.   
 
Tunnelseende - Här arbetar man bara efter resultatmått som är lätta att kvantifiera oavsett 
relevans eller validitet på bekostnad av aktiviteter som är svåra att kvantifiera.  
 
Med ”Ossification” menas att innovation motverkas och att verksamheter därför förstelnas. 
Det gränsar till både ”creaming” och ”teaching to the test” och uppstår när det är viktigt att 
framstå som duktig i förhållande till något eller några mått som ofta är kopplade till budget 
eller till mått som rapporteras i media. Alla dessa tre får strategiska beteenden som inte leder 
till framgång och att innovation, utveckling och mångfald hämmas. Lindgren menar att 
ambitiösa organisationer som satsar på utveckling, nytänkande och risktagande kan löpa 
risken att straffas medan mediokra organisationer som gör allt för att leva upp till enbart 
uppställda mått belönas.103  
 
Avprofessionalisering - Det som låter sig mätas visar sällan på en helhetsbild och i vissa fall 
är det som kan mätas inte heller särskilt relevant. Det finns därmed risk att måtten kan vara 
hämmande för professionaliteten i en verksamhet. När KRM griper in i en professionell sfär, 
där de professionella genom sin sakkunskap anser sig äga kriterierna för vad som ska 
betraktas som bra eller dåligt, finns risk att professionella identiteter urholkas. När en 
verksamhet bedöms utifrån mått som fastställts av externa instanser och som kan kännas 
främmande för de professionella, finns risk för misstro och tvivel på sin egen professionalism. 
  
Eftergivenhet - Lindgren refererar här till Batterham som genom studier kunnat påvisa att de 
till synes alldagliga och triviala mätningar kan producera eftergivenhet, osäkerhet och rädsla 
bland personalen och att det i sin tur leder till brist på förtroende mellan människor i en 
organisation. KRM kan skapa en känsla av att ständigt vara övervakad, en känsla av 
otillräcklighet och rädsla för att våga ifrågasätta.104 
 
Även om utländska studier dominerar när det gäller negativa effekter av olika former av 
KRM-system, finns det också svenska forskare som genom studier gör gällande att de 
negativa effekterna bör tas på allvar. Lindgren refererar till Södergren105 som menar att för 
starkt fokus på mätningar inte alltid gynnar lärande och nyskapande av kunskap och att 
procedurer ställs mot professionalitet. Lindgren tar upp tre faktorer som Södergren menar 
driver fram professionaliteten men som riskerar att förlora i betydelse vid för idogt mätande; 
det tysta kunnandet, förmågan att läsa sammanhanget och se helheten samt det emotionella 
klimatet, inklusive känslor och värderingar.106 
 
 

 

                                                 
103 Lindgren 2006, s. 107. 
104 Batterham se Lindgren 2006, s. 111. 
105 Södergren se Lindgren 2006, s. 110. 
106 Lindgren 2006, s. 110. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel redovisar vi vårt val av metod och hur vi gått tillväga. Vi diskuterar även kring 
aspekter som förförståelse, tolkningsteori samt kvalitet och deras eventuella inverkan på 
resultatet.  
 
 
4.1 Metodologiska utgångspunkter  
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för vår studie. Vårt syfte med uppsatsen skulle 
till viss del även kunna uppnås med en kvantitativ metod som en enkätundersökning. Vi 
utgick emellertid ifrån att det kunde finnas en viss problematik kring vårt ämne och gjorde 
därför bedömningen att intervjuer skulle leda till en bättre och mer nyansrik bild. Genom 
intervjuer ges informanterna större möjligheter att förklara och motivera sina svar samtidigt 
som vi har möjlighet att fråga när något verkar oklart. Vid intervjuer kan dessutom 
information inhämtas som ligger utanför de konkreta svaren på frågorna men som ändå kan 
vara intressant att notera. Det kan exempelvis röra sig om tonfall, tvekanden och gester. Vi 
ansåg slutligen att intervjuformen skulle göra studien mer intressant, även om vi med denna 
metod skulle gå miste om möjligheten till generaliserbara slutsatser. 
 
 
4.2 Genomförande 
 
4.2.1 Urval  
 
Vårt urval utgörs av 7 bibliotekschefer. Urvalsförfarandet gjordes genom att vi först skickade 
en mini-enkät med en kort presentation av vårt projekt tillsammans med några frågor107  till 
86 bibliotekschefer från Skåne i söder till Stockholms län som nordlig geografisk gräns. Mini-
enkäten besvarades av 40 chefer. 19 motsvarade våra önskemål avseende erfarenhet och 
intresse och 16 av dessa kunde tänka sig att bli intervjuade. Bland dessa valde vi ut de 7 
chefer som vi skulle träffa för intervjuer. I enkäten frågade vi om cheferna tillämpar andra 
mätmetoder än den obligatoriska insamlingen av statistik till Kulturrådet, om mätmetoder 
intresserar dem samt om detta var något de diskuterar med andra bibliotekschefer. Vi frågade 
även om de eventuellt kunde tänka sig att ställa upp i en intervju. Syftet med frågorna var att 
vi med hjälp av svaren skulle kunna välja ut några chefer som hade såväl intresse som 
erfarenhet av mätmetoder och som dessutom ställde sig positiva till att delta i en intervju. 
Eftersom vår förhoppning är att vår studie skall kunna bidra med kunskaper som eventuellt 
kan användas vid fortsatt utveckling av mätmetoder, ville vi i första hand intervjua personer 
som visat intresse för mätmetoder och egna erfarenheter därav. Vi valde våra informanter från 
fyra olika regioner, eftersom vi ville ha viss geografisk spridning. I våra förstudier hade vi 
noterat att det inom vissa regioner tycktes förekomma ett mer aktivt samarbete kring vårt 
ämne än inom andra regioner. Eftersom vi ville fråga informanterna om de brukar diskutera 
mätmetoder med andra bibliotekschefer ansåg vi det lämpligt att intervjua chefer från några 
olika regioner. Vi ville även ha viss spridning avseende storleken på kommunerna som 
informanterna var verksamma i. Invånarantalet i de kommuner som våra informanter kommer 
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ifrån varierar från ca 28 000 till drygt 100 000. De sju kommunerna tillsammans har ett 
invånarantal på ca 400 000 totalt.108 Trots att vi kontaktat en klar majoritet av alla som ingår i 
en population (bibliotekschefer i södra Sverige) ur vilken vi valt våra informanter, är urvalet 
inte något sannolikhetsurval. Vårt syfte har inte varit att kartlägga populationen, utan att få tag 
på individer som kan ge oss information som är relevant för vår frågeställning. Vi är 
medvetna om att vi med våra valda kriterier för informanterna inte kan göra några anspråk på 
att vårt urval skall vara representativt för bibliotekschefer generellt. 
 
Vi har utgått ifrån att det är bibliotekscheferna som är operativt ansvariga för såväl 
verksamhet som organisation inom biblioteken. Vi har även utgått ifrån att det är 
bibliotekscheferna som har ansvaret för uppföljning av verksamheten samt har den största 
samlade kunskapen om detta. I det fall vi skulle stöta på en avvikande ansvarsfördelning 
tänkte vi att det kunde bli aktuellt att intervjua även personer med andra befattningar än 
bibliotekschefer. Det visade sig i några fall att det fanns systemansvariga som hade mer 
kunskaper om bibliotekssystemen än cheferna och att de därför även i viss utsträckning såväl 
initierade som genomförde mätningarna. På två av biblioteken i studien har vi därför också 
samtalat med systemansvariga, vilket varit intressant men dessa samtal ingår inte i vårt 
empiriska material. Även om annan personal kan vara ansvarig för mätningar är det ändå 
bibliotekschefen som ansvarar för besluten.  
 
 
4.2.2 Intervjuer  
 
Vi ville att våra informanter skulle berätta relativt fritt om sitt arbete med mätmetoder. Därför 
har vi i möjligaste mån försökt undvika frågor som kunnat verka ledande och på så sätt 
påverkat svaren. Vi valde den semi-strukturerade intervjuformen eftersom vi ville ha vissa 
konkreta områden belysta i samtliga intervjuer och att vi på det sättet skulle minska risken för 
att något skulle falla bort. Vi gjorde också bedömningen att jämförelser i intervjumaterialet 
skulle underlättas om det fanns en viss struktur att utgå ifrån. Vid intervjuerna utgick vi från 
en intervjuguide109 med frågor eller teman som vi ville ta upp. Intervjuguiden skulle mer 
fungera som ett stöd för oss i intervjusituationen än som ett frågeformulär. Även om frågorna 
formulerades som direkta frågor i en bestämd ordning hände det att de ställdes i en annan 
ordning, eftersom informanternas resonemang gjorde att en annan ordning ibland kändes mer 
naturlig. Ibland besvarades flera frågor samtidigt genom att svaren utgjorde delar i ett 
sammanhängande resonemang. På så sätt fick vi ibland svar på någon fråga också utan att den 
direkta frågan hade ställts. Vi diskuterade om frågorna skulle skickas till informanterna i 
förväg, men beslutade oss för att låta bli. Även om svaren vid intervjuerna eventuellt skulle ha 
blivit mer exakta och genomtänkta, gjorde vi bedömningen att vi skulle få tillräckligt bra 
material utan förberedelse från bibliotekschefernas sida.    
Intervjuerna genomfördes på respektive bibliotekschefs arbetsplats – antingen på deras kontor 
eller ute i bibliotekslokalerna. Vi hade beräknat en tidsåtgång på ca 45 minuter, vilket visade 
sig stämma bra. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
 
 
4.2.3 Tolkning och analys 
 
De transkriberade intervjuerna jämfördes och sammanställdes till den resultatredovisning som 

                                                 
108 Statistiska centralbyrån 2007.  
109 Se bil. 2 
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återfinns i kapitel 5. I vårt analysarbete använde vi främst den sammanställda resultat-
redovisningen men fick ofta gå tillbaka till de transkriberade intervjuerna för att kontrollera 
exakta formuleringar. 
 
Vid forskning som handlar om människor ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är det 
viktigt att vara medveten om de skillnader som finns jämfört med den forskning som bedrivs 
inom det naturvetenskapliga området. Eftersom människor är en del av en social verklighet, 
som påverkar deras beteende, kan inte samma logik tillämpas som inom en del 
naturvetenskapliga discipliner. Denna skillnad kräver olika tolkningsperspektiv. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning är det brukligt att tillämpa det hermeneutiska synsättet, som 
enligt Bryman beskrivs som att man söker förståelse för det mänskliga beteendet genom att 
utgå ifrån den sociala kontext som individen tillhör och som påverkar vederbörande på olika 
sätt. 110  Detta innebär att man i sin tolkning tar hänsyn till de faktorer som påverkar 
informantens uppfattningar och handlingar. Vi har i vår studie koncentrerat oss på att försöka 
skapa en förståelse för informanternas uppfattningar och beteenden i deras professionella roll, 
vilket medfört att vi medvetet valt att inte presentera informanternas bakgrund, egenskaper 
eller särdrag. Även om dessa aspekter har inverkan på individen, har vi gjort bedömningen att 
de är av underordnad relevans i denna studie. 
 
Även om det vore önskvärt att forskare kunde förhålla sig neutrala och göra helt objektiva 
tolkningar, så förblir detta i så fall en utopi. Vi är alla produkter av våra tidigare erfarenheter, 
upplevelser, kunskaper och fördomar. Detta leder till att vi bär med oss en uppsättning 
värderingar som kan liknas vid ett par högst personliga imaginära glasögon, med vilka vi 
betraktar vår omvärld. Det vi ser och upplever korrigeras eller förvanskas beroende på hur 
våra glasögon slipats av den personliga historien. Detta brukar kallas för forskarens för-
förståelse. Vår förförståelse är t.ex. färgad av att våra bibliotekserfarenheter till största delen 
kommer från relativt små bibliotek samt en initial uppfattning om att mätmetoder används i en 
begränsad utsträckning inom biblioteken. Det är omöjligt att bortse ifrån våra personliga 
värderingar, även om filosofen Émile Durkheim hävdade att man som forskare skulle ha 
kontroll över sina förutfattade meningar. 111  Bryman påpekar att man däremot skall vara 
medveten om att värderingarna kan dyka upp och påverka när som helst i 
forskningsprocessen. Vi kan påverkas i allt från val av forskningsområde till känslor för 
informanterna och vilka slutsatser vi kommer fram till. 112  Vi har reflekterat över vår 
förförståelse och strävat efter att hålla oss så neutrala som möjligt i vårt analysarbete. 
 
 
4.3 Etiska överväganden  
 
För att följa de etiska principer som gäller för svensk forskning har vi tagit fasta på att 
uppfylla de krav som finns avseende information, samtycke, konfidentialitet respektive 
nyttjande. 113  Innan intervjuerna påbörjades förklarade vi vårt syfte för informanterna. Vi 
försäkrade att intervjumaterialet skulle hanteras konfidentiellt och att det i presentationen inte 
skulle gå att utläsa vilka informanterna är eller på vilka bibliotek de arbetar. Vi informerade 
också om att intervjumaterialet endast kommer att presenteras i vår uppsats. Med dessa 
åtgärder anser vi att vi uppfyllt de krav som ställs i etiskt hänseende.  

                                                 
110 Bryman 2002, s. 25. 
111 Bryman 2002, s. 37. 
112 Bryman 2002, s. 37. 
113 Bryman 2002, s. 440f.  
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4.4 Kvalitet 
 
För att bedöma kvaliteten eller tillförlitligheten i en kvantitativ undersökning utgör reliabilitet 
och validitet viktiga kriterier. Enligt Bryman har begreppens relevans för kvalitativ forskning 
ifrågasatts då förutsättningarna inte är desamma och begreppen får därför en något annorlunda 
innebörd.114 Reliabilitet handlar om hur troligt det är att resultaten skulle bli desamma om 
undersökningen genomfördes igen. Aspekter som måste vägas in är t.ex. den undersökta 
gruppens stabilitet eller hur troligt det är att informanterna skulle ge samma svar vid en 
upprepad intervju, men det handlar även om hur tolkningen görs. Det går inte att bortse ifrån 
att tolkningar färgas av en viss subjektivitet hos forskaren. Det är dock viktigt att vara 
konsekvent vad gäller subjektiviteten för att reliabiliteten inte skall påverkas negativt. Genom 
att vi redogjort för vår förförståelse i ämnet och att vi bägge två deltagit vid samtliga 
intervjuer samt diskuterat igenom alla intervjuresultat efteråt, anser vi att vi vidtagit de 
åtgärder som krävs för en tillfredsställande reliabilitet.     
Validitet handlar om resultatets giltighet eller hur väl resultatet speglar det som skulle 
undersökas. Bryman refererar till LeCompte och Goetz som skiljer på begreppet validitet för 
kvalitativ forskning i intern respektive extern validitet.115  Intern validitet innebär att den 
analys och de slutsatser som dras skall stämma väl överens med det empiriska materialet. Den 
externa validiteten handlar om resultatets generaliserbarhet. LeCompte och Goetz menar att 
den interna validiteten kan vara väl så god vid kvalitativ forskning som vid kvantitativ. Vi 
anser att vi kan göra anspråk på en god intern validitet, då vi varit noggranna med att förutom 
att analysera svaren på de enskilda frågorna även väga in kommentarer och resonemang som 
avsett ett mer allmänt plan. Att uppnå någon hög grad av extern validitet är dock svårare med 
tanke på de begränsade urval och metoder som oftast används vid kvalitativ forskning, vilket 
även gäller vår undersökning. 

                                                 
114 Bryman 2002, s. 257. 
115 LeCompte & Goetz, se Bryman 2002, s. 257f . (LeCompte & Goetz (1982), Problems of Reliability and  
      Validity in Ethnographic Research, Review of Educational Research, 52: 31-60.) 
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 5. Resultatredovisning 
 
Här presenteras resultatet av de intervjuer vi genomfört med bibliotekscheferna. För att göra 
materialet överskådligt har vi valt att dela upp det under rubriker som i princip motsvarar våra 
frågeställningar. Frågan om bibliotekschefernas inställning till mätningar är här undantagen 
eftersom materialet som speglar inställningar av naturliga skäl hamnar under övriga frågor 
och blir intressantare i sina sammanhang. Vi avslutar kapitlet med att samla några aspekter på 
den problematik som upplevs finnas inom området. 
 
 
5.1 Vilka mätmetoder och nyckeltal används på undersökta 
bibliotek? 
 
 
Kulturrådets statistik 
 
Samtliga bibliotek sammanställer den obligatoriska kulturrådsstatistiken från det egna 
biblioteket. Alla chefer är också intresserade av att sedan ta del av resultatet baserat på hela 
landet och några går igenom det tillsammans med personalen. Det som upplevs som positivt 
med Kulturrådets statistik är i första hand kontinuiteten. Det faktum att det i stort sett ställs 
samma frågor från år till år, ger möjligheter att överblicka utvecklingen över en längre period. 
Fyra informanter kritiserar statistiken för att den endast täcker delar av det som ingår i 
bibliotekens verksamhet, d.v.s. den traditionella verksamhet som funnits i alla år. De menar 
att det finns behov av nya mätningar samtidigt som det måste finnas begränsningar för hur 
mycket statistik som kan begäras in. 
 
”Sedan är det så med statistik att det ligger så många saker bakom siffror… Så statistik, jag 
vet inte… Det får man ta med en nypa salt. Man får bara se tendenser.” 
 
Möjligheten att jämföra den egna kommunens resultat i förhållande till andra kommuner anser 
två av informanterna är intressant, medan två direkt avråder från jämförelser då biblioteken 
kan ha helt olika grundförutsättningar som inte syns i statistiken. En informant menar att det 
är beklagligt att den statistik som kommunförbundet får från kommunernas ekonomikontor 
skiljer sig markant från statistiken från Kulturrådet och att man därför får olika information 
beroende på var man tittar. 
Att fylla i Kulturrådets statistikformulär kräver en del omräkningar – personal och lokal-
kostnader ges som exempel – och det upplevs av några som bökigt och en av respondenterna 
menar att det kanske därför inte alltid görs så noggrant, att vissa justeringar åt det ena eller 
andra hållet förekommer. 
En informant tycker att inlämning av statistik till Regionbiblioteket (vissa Regionbibliotek 
efterfrågar egen statistik) och Kulturrådet kunde samköras på något sätt eftersom det i princip 
rör sig om samma siffror.  
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Statistik från de olika bibliotekssystemen 
 
Den mesta statistiken som biblioteken använder hämtas enligt informanterna ur biblioteks-
systemen. Av de besökta biblioteken använder fyra Book-IT, ett Libra samt ett Libra.se. Ett 
bibliotek använder ett system utvecklat av ett lokalt IT-företag.  
En informant har själv deltagit i en statistikutbildning och tar fram statistik ur systemet på 
egen hand. Tre beställer statistik av bibliotekets systemansvariga, medan övriga tre överlåter 
både val och framtagande av statistik ur systemen till systemansvariga. 
 
”De nya datasystemen ger väl ändå möjlighet att ta ut statistik, kanske för många 
möjligheter, så man vet inte riktigt vad man ska ta.” 
 
”Men man använder inte alla de finesser som finns. Och om det är ointresse eller okunskap 
eller så – det vet jag inte.” 
 
”Kanske finns det mer att hämta ur bibliotekssystemen eller så är det tvärtom, så att man 
måste driva på utvecklingen av systemen.” 
 
Vid samtliga bibliotek används statistik från bibliotekssystemen som hjälpmedel vid medie-
planering. Det rör sig då om en mängd tal som exempelvis befintlig, inköpt och gallrad media 
samt cirkulationstal för olika ämnesområden. De anser att statistiken som kan extraheras ur 
dessa system är till stor hjälp och att systemen innehåller det man behöver. 
Flera bibliotek utnyttjar bibliotekssystemet för att få fram mer detaljerad låntagarstatistik. 
Exempel som nämns är hur utlånen ser ut för olika bostadsområden, inom vissa ålders-
grupperingar och antal aktiva låntagare under den senaste 12-månadersperioden. Man under-
söker också hur utlånen fördelas under öppettiderna. Ett bibliotek uppger att de har börjat 
uppmärksamma kataloganvändningen på nätet, d.v.s. antal användare och hur de använder sig 
av katalogen. 
 
 
Användarundersökningar 
 
Alla informanterna har någon gång genomfört användarundersökningar och en har även gjort 
en undersökning av icke-användare. Fem bibliotek använder sig kontinuerligt av enkäter. Det 
framgår att tidsintervallerna varierar från en som genomför undersökningar i olika former 
flera gånger om året till en som uppger att det var fyra år sedan sist. 
En informant som tidigare gjorde egna enkäter för att undersöka vad användarna anser om 
verksamheten, har övergått till att anlita ett externt undersökningsföretag som erbjuder 
tjänster speciellt framtagna för bibliotek. 
Ett bibliotek gör enkätundersökning vid varje barnteatertillfälle, vilket de ser som en 
kvalitets-mätning. Samma bibliotek har även med frågor i kommunens kontinuerliga 
medborgar-enkäter.  
Användarundersökningar  – ”temperaturtagningar” – görs då och då på ett bibliotek genom att 
studenter går runt och intervjuar i biblioteket. 
Viss statistik av användningen av bibliotekens hemsidor förekommer. Några bibliotek räknar 
antalet besökare. Ett bibliotek kontrollerar hur hemsidan används och hur sökningar görs. Ett 
bibliotek gör kontinuerligt små användarenkäter med någon enstaka fråga på hemsidan.  
Flera informanter menar att de av de flesta användarundersökningar som görs får mycket 
positiva resultat och att det är sidokommentarerna som är intressantast.  
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Övriga nyckeltal 
 
Alla uppger att de räknar fram andra mått med hjälp av befintlig statistik. Exemplen som ges 
har olika fokus. En informant fokuserar på nyckeltal direkt kopplade till utlånen som t.ex. 
lån/öppettimme, kostnad/lån och medieanslag/lån. En annan uppger årsarbetare som 
favoritnyckeltal, eftersom det speglar resultat i förhållande till personalresurser som 
exempelvis utlån/årsarbetare, besök/årsarbetare och invånare/årsarbetare. 
Antal sagostunder, författarkvällar och andra arrangemang och hur många som besökt dessa 
räknas även.  
De av biblioteken som har automater för utlån respektive återlämning mäter i vilken ut-
sträckning dessa används. 
Ett bibliotek för statistik över bokade datorer, vilket visat sig vara användbart för dem.  
 
 
Styrdokument - mätbara mål 
 
Hälften av de intervjuade har en färdig biblioteksplan, medan de övriga antingen håller på att 
ta fram en biblioteksplan eller arbetar efter en alternativ kulturplan. Samtliga uppger att 
biblioteksplanen inte innehåller någon typ av mätbara mål, att biblioteksplaner bör innehålla 
kvalitativa målsättningar och att kvantitativa mål därför inte hör hemma i den.   
 
”Biblioteksplanen är inte riktigt på den nivån.” 
 
Några informanter har formulerade mål i olika former av verksamhetsplaner, men endast ett 
fåtal av dessa är kvantitativt mätbara. Tre informanter uppger att de ansträngt sig för att skapa 
mätbara resultatmål. Som exempel nämns målsättningar för hur stor del av befolkningen som 
skall vara nöjd med beståndet, målsättning för ökade cirkulationstal samt målsättning för ökat 
utlån per invånare. En informant som just fått biblioteksplanen antagen menar att varje 
utvecklingsområde måste brytas ner på förvaltningsnivå och att det där måste bli en del 
mätbara mål eftersom biblioteket är en målstyrd organisation. 
Två bibliotek arbetar med SMARTa mål. Exempel på dessa mål är att x antal personer 
(respektive procentsats) i olika grupper - elever i år sju, studenter, bäbisar, förskolepersonal - 
ska genom olika arrangemang komma i kontakt med biblioteket/år. Ett annat mål som 
förekommer på ett bibliotek är att höja antalet utlån och besökare, Några bibliotek har 
målsättningen att höja antal utlån för barn, då många kommuner prioriterar verksamhet för 
barn- och ungdom. På ett bibliotek nämns detta mer generellt medan man gjort det mätbart på 
ett annat. Fler exempel på SMARTa mål är en uppräkning av arbetsuppgifter som skall vara 
gjorda vid årets slut; media skall vara gallrad på viss avdelning, utvärdering av viss aktivitet 
och utveckling av vissa hyllor.   
En bibliotekschef funderar kring hur deras mål kan omvandlas till nyckeltal för en enklare 
redovisning av resultaten.  
Ett bibliotek är i färd med att sätta upp några TÖFTade mål i arbetet för en attraktivare 
bibliotekslokal.116 
 
En informant har precis påbörjat arbetet att ta fram en utvärderingsmodell för sina läs-
främjande arbeten för barn. De vill finna metoder och möjligheter att värdera och visa på vad 
de kvalitativt åstadkommer med det läsfrämjande arbetet. 
 
                                                 
116 TÖFTade mål är tidsangivna önskade framtida tillstånd. 
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5.2 Hur används mätresultaten? 
 

Spridning/kommunikation av mätningsresultat 
 
Som redan framkommit skickar samtliga bibliotek statistik till Kulturrådet och några även till 
viss del utförligare statistik till regionbiblioteken, vilka i sin tur kommunicerar denna statistik 
vidare till politiker på regional nivå. Samtliga bibliotekschefer rapporterar därutöver statistik 
till politiker i kommunen. Med politiker är det främst kulturnämnderna som avses.  
Flera informanter anser att biblioteken har en viktig uppgift i att komplettera statistiken med 
förklarande text och en muntlig presentation. En informant är missnöjd med hur resultatet tas 
emot av politikerna och önskar större plats och möjlighet till mer bakgrundsbeskrivning. Ett 
bibliotek arbetar just nu med att se över hur budget och verksamhet bäst presenteras för 
förvaltningen. 
En informants erfarenhet är att politikernas beslut grundar sig på känslor istället för siffror. 
Informanten nämner att de just haft två svåra år med kraftiga besparingar och att politiker 
under denna tid inte frågat efter en enda siffra. Bibliotekschefens förslag om nedläggning av 
en filial till förmån för förbättrad service på huvudbiblioteket, röstades ner av politikerna trots 
att det skulle ha varit mycket motiverat enligt redovisade nyckeltal. 
 
”…man vill till varje pris behålla allt, men ta bort resurser ur verksamheten.” 
 
Samma bibliotekschef har övergått från presentation av siffror till formulering av konkreta 
mål för verksamheten som överensstämmer med politikernas övergripande mål. Informanten 
menar att mål formulerade i ord är lättare att begripa för såväl den egna personalen som 
politikerna.  
En informant nämner förutom redovisning till nämnden även lokaltidningarna och de interna 
kommuntidningarna som dels går till kommunal personal dels till samtliga hushåll. De har 
börjat arbeta med marknadsföring och försöker se varje möjlighet att nå ut. 
Två informanter berör dilemmat med statistik, att statistik öppnar för både förvrängning och 
missförstånd. Samtliga informanter nämner problem med trubbiga nyckeltal och att politiker 
mest ser till utlån och besök. 
 
”Det är det man har valt att mäta och man får finna sig i vad det är för siffror politikerna vill 
ha. Ser de att utlåningen ökar, ja då är det större chans att vi får goda anslag, för det är ju 
det de ser som ett mål för vår verksamhet, som ett mått på vår verksamhet. Men de ser kanske 
inte att vi minskat på antalet sagostunder kraftigt, för det märks inte. Det borde ju påverka 
utlåningen på sikt, eftersom vi då får färre barnutlån. Så visst är vi lite styrda av det som 
märks” 
 
”Bilderböcker kan man ju snabbt få rätt höga siffror med. En talbok kan ta lång stund att 
låna ut, för det behövs mycket handledning.” 
 
”Utlåningssiffrorna är så dominanta…om vi vill jobba med andra verksamheter så kan de 
gamla måtten vara en black om foten.” 
 
En informant ställer i samband med nyckeltalet utlån kvantitet och kvalitet mot varandra.  
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”Jag tror jag skulle kunna höja utlåningen ganska enkelt genom att förkorta lånetiden, köpa 
fler exemplar av de riktigt efterfrågade böckerna, genom att ha ännu fler tidskrifter, men vad 
får vi då för kvalitet?” 
 
Samtliga svarar att de redovisar resultaten från mätningarna till sin personal och menar att 
detta är viktigt. Flera tycker att det är ett viktigt verktyg för arbetet. Vad som ingår i denna 
redovisning varierar från att innehålla information hämtad ur Kulturrådets och Svensk 
biblioteksföreningens sammanställning till noggrann uppföljning av egna resultatmål. Ett 
bibliotek tar ut halvårsstatistik för att checka av och redovisa hur de ligger till i förhållande till 
de uppsatta SMARTa målen. 
 
 
Mätningsresultat som beslutsstöd 
 
Flera informanter tycker att det känns tryggt att kunna stödja sig på siffror och då speciellt i 
kontakten med politiker, att det inte känns bra att tycka eller tro när något ska redovisas eller 
när beslut ska tas. 
 
”…vi bibliotekarier tror att vi vet precis, men det bygger väldigt mycket på känsla och det är 
inte alltid som den är rätt visar det sig när man börjar mäta. Så jag tror mycket på kalla 
fakta” 
 
Bibliotekssystem 
Samtliga tillfrågade bibliotek använder statistik hämtad ur bibliotekssystemen vid 
medieplanering. De chefer vi har intervjuat arbetar inte själva så mycket med medieplanering, 
men deras uppfattning är att bibliotekssystemens statistikfunktioner i detta sammanhang 
fungerar väl som beslutsunderlag. 
 
Målformuleringar 
De informanter som använder sig av typen SMARTa mål, låter utfallet av dessa delvis ligga 
till grund för beslut och tycker att de ger ett gott stöd. 
 
Användarundersökningar 
Det råder en enighet bland informanterna om att undersökningar som riktar sig till användare 
brukar ge biblioteken ett mycket positivt resultat med nästan uteslutande nöjda eller mycket 
nöjda användare. Tre av informanterna använder resultat från användarundersökningar vid 
beslutsfattande i högre grad än övriga och menar att det krävs ordentliga analyser av 
resultaten för att de skall bli användbara. Områden som nämns där användarnas uppfattningar 
väger tungt vid beslut kan vara mediebestånd, öppettider och utformning av lokaler. 
Några informanter tar upp svårigheterna med undersökningar och enkäter som ska besvaras 
med siffror, att det bakom siffrorna finns en mängd åsikter av olika slag. 
 
”Som alltid när man frågar brukarna så är man ju väldigt nöjd… Det som är intressant är 
sidokommentarerna.” 
  
Övrig information 
En informant arbetar i en kommun med mycket stark inflyttning. Där väger kommunens 
visionsdokument med prognoser för befolkningstillväxt, åldersfördelning och utbildnings-
nivåer tyngre vid beslutsfattande än den statistik som hämtas från bibliotekets egna 
mätningar.  
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”Den typen av statistik har ju en direkt inverkan på vår statistik. Det är inte så att jag tittar i 
Kulturrådets statistik innan jag beslutar mig.” 
 
Några bibliotek befinner sig på orter med mycket turism och tar då stor hänsyn till den 
statistik som relaterar till turismen. 
 
Flertalet använder emellertid inte mätresultat som direkta underlag för beslut. De menar att de 
inte kan få fram tillräcklig information med hjälp av de mätmetoder de använder idag. De 
tycker att mätmetoderna mest ger statistik på utlån och besök och att det vore fel att låta dessa 
parametrar ligga till grund för beslut, eftersom de bara täcker en del av verksamheten. 
 
 
5.3 Vilka önskemål/behov av utveckling av mätmetoder finns    
bland de intervjuade bibliotekscheferna? 
 
Mätningar av kvalitet 
 
På vår fråga vilka önskemål det finns av ytterligare mätningar, svarar samtliga informanter att 
de vill bättre kunna mäta kvalitet. Även om det finns en tydlig samstämmig efterfrågan på 
kvalitetsmätningar, framgår det inte lika tydligt vad som avses med kvalitet i detta samman-
hang. Flera lyfter frågor som: Vad är kvalitet? Vilken kvalitet ska vi ha? Flera informanter 
menar att det är jättesvårt att hitta tal och mäta just kvalitet.  
 
”Årets resultat visar tydligt att den nya tekniken avspeglas på ett negativt sätt i de mått som 
redovisas. Samtidigt erbjuds en bättre service både ur tillgänglighets- och kvalitetssynpunkt.” 
 
”Hur mäts kontakter mellan människor?” 
 
”Det är ju kvalitetsmätningar som är mest intressanta, för annan statistik om hur allting 
utnyttjas och sådär det har vi ju.” 
 
En informant tror att politikerna skulle kunna vara mer intresserade av annan statistik än utlån 
och besök och menar att det ju är kvalitetsmätningarna som är mest intressanta, att det är där 
man skulle vilja komma ett steg vidare.  
 
”Biblioteken har egentligen massvis av statistik, men vad finns det i den? Jag vet inte.” 
 
Ett annat önskemål uppges vara att hitta bra kvalitativa mått på referensverksamheten. 
 
 
Icke-användare 
 
Samtliga skulle vilja göra undersökningar som riktar sig mot icke-användarna. Dessa 
undersökningar skulle visa varför icke-användarna inte utnyttjar biblioteket och vad de har för 
önskemål och förslag till förändring. Metoder som föreslås är telefonintervjuer och enkäter. 
En informant menade här att även de som inte utnyttjar biblioteken är ofta väldigt positiva 
ändå och tycker det är väldigt viktigt med bibliotek samt att folk inte har så stora krav på 
biblioteken för de inte riktigt vet vad de kan förvänta sig och att det däri ligger en svårighet.  
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Låntagargrupper 
 
Två informanter skulle vilja göra mätningar av specifika låntagargrupper, då de anser att det 
skulle ge mycket att koncentrera sig på mindre grupper och nämner som exempel tonåringar, 
pensionärer, barn och invandrare. En informant menar att det kanske inte är etiskt korrekt att 
urskilja och undersöka hur just invandrarbarn som grupp använder biblioteket, även om hon 
anser att det skulle kunna vara till stor hjälp för bibliotekspersonalen för att kunna nå denna 
grupp bättre.  
 
 
Besökarnas beteende på biblioteket 
 
Tre av informanterna uppger att de skulle vilja undersöka besökarnas beteende på biblioteket. 
Det har noterats att antalet besökare överskrider antalet utlån och med vetskapen om att 
låntagarna ofta lånar flera böcker per gång är det uppenbart att många besöker biblioteken 
med annat syfte än att låna böcker alternativt att de inte finner vad de söker. Flera 
bibliotekschefer tycker att de har en relativt oklar bild av hur besökarna verkligen använder 
biblioteket.  
En informant har genomfört mätningar vars syfte varit att kartlägga vad besökarna egentligen 
gör på biblioteket. Undersökningen gjordes genom att personalen vid olika klockslag 
observerade alla besökarna i hela biblioteket. Det noterades hur många som stod i kö, satt och 
läste, letade i bokhyllorna etc. Informanten tyckte att detta var en mycket intressant metod då 
hon fick en större kunskap om vad besökarna gör och vad som utspelas på biblioteket. 
 
 
Aktiviteter på hemsidan/webben 
 
Ett av de undersökta biblioteken har mätverktyg för aktiviteterna på webben. Övriga 
informanter ser fram emot en utveckling av detta. Samtliga informanter anser att det blir allt 
viktigare att kunna se vilka aktiviteter som görs på hemsidan för att kunna vidareutveckla 
denna och också för att kunna redovisa vilka elektroniska tjänster som utnyttjas.   
 
 
5.4 Problematik i samband med bibliotek och mätningar 
 

Det tar tid att mäta och undersöka 
 
Majoriteten informanter tycker att statistik och mätningar är viktigt och att det måste få ta en 
del arbetstid i anspråk. Att man måste lägga ner mycket tid om det finns behov av det.   
 
”Det är grunden för det fortsatta jobbet, så jag tycker att man skall lägga ned en seriös del av 
sin arbetstid på det.” 
 
”Får man in det som ett verktyg så ska det ju inte behöva ta så mycket tid. Då är det inte 
något konstigt eller krångligt.” 
 



 44 

En informant tycker att det ska finnas med i arbetsbeskrivningen hos personalen så att det 
finns någon som har som uppdrag att se till att det blir gjort. Vidare att det ska upp på 
arbetsplatsträffar så att ett medvetande om detta byggs upp. 
En informant menar att det inte får ta mer tid, att det inte är så intressant. Samme informant 
tillägger dock att man i så fall måste bestämma sig för vad det är man vill mäta, om det ger 
rimliga och användbara svar. 
En informant har aldrig funderat på hur mycket tid det egentligen tar. Man arbetar mycket 
med det under perioder. 
Ett bibliotek lägger ner mycket tid för sina verksamhetsberättelser, dels för att göra egna 
reflektioner dels för att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet. 
Två av informanterna associerar direkt till Kulturrådets statistik och hur mycket tid som går åt 
till att ta fram den statistik som skall skickas in. Där ingår det en fråga om hur mycket tid som 
lagts ned på att ta fram och fylla i statistikuppgifterna. Båda informanterna säger att de i det 
formuläret uppger mindre tid än det tar.  
Ytterligare en informant återkommer till statistiken som skickas till Kulturrådet och till 
regionerna, en sista släng att de är bökiga, inte går att jämföra och borde kunna samordnas för 
att spara just tid. 
 
 
Det är svårt att mäta och undersöka 
 
Flera informanter tror att många tycker det är svårt med statistik, att det kan vara jobbigt men 
menar samtidigt att det är både nyttigt och utvecklande. 
En informant tycker att de lägger ner alldeles för lite tid, att det inte är något redskap som 
används dagligdags. Vid några tillfällen tas statistik upp till diskussion men läggs sedan till 
handlingarna igen. Politikerna ställer egentligen rätt få krav på biblioteken. Informanten 
tycker att biblioteken har det rätt så bra, att det fortfarande finns stora möjligheter att utforma 
verksamheten. Informanten menar att det tidigare fanns ännu större frihet men i takt med att 
ekonomin krymper, minskar också möjligheterna. Vidare att biblioteksfolket nog är lite för 
traditionella och gör som man alltid gjort.  
 
”Min erfarenhet är att vi gör inte så mycket. Vi konstaterar att biblioteksverksamheten funkar   
  i hela landet och [kommunens namn] är inget undantag.” 
 
Två informanter menar att statistik kan vara svårt för många rent matematiskt, att humanister 
kanske har svårt att få in statistiktänket. Det är inte så många av medarbetarna på biblioteken 
som har med sig kunskaper i statistisk i bagaget, att kunskaperna helt enkelt är för dåliga.  
En informant tycker själv att det känns för teoretiskt. 
 
 
Det kan vara känsligt att mäta och undersöka 
 
En informant menar att det för vissa kan vara obehagligt med mätningar, att det känns som 
det egna arbetet kontrolleras, men tror å andra sidan att de flesta är inställda på att man på 
biblioteket är till för andra och inte för sig själv. 
Ytterligare en informant menar att vissa kan känna sig hotade av negativa utlånesiffror. 
Speciellt filialer kan känna sig utsatta och att existensen enbart hänger på mängden utlån.   
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Pågående diskussion om mätmetoder bland bibliotekschefer 
 
Enligt våra informanter är mätmetoder och statistik ämnen som dyker upp ibland, lite då och 
då i diskussioner i olika forum. En informant menar att statistik ofta tas upp vid olika slags 
möten men då oftast i ”utkanten” när man jämför verksamheter. En informant svarar att 
statistik och mätmetoder främst diskuteras inom de olika biblioteksregionerna, men även 
inom mer informella nätverk som vissa bibliotekschefer ingår i. 
En informant tycker att det borde diskuteras mer, även i fackpressen. 
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6. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyserar vi vårt intervjumaterial genom att på ett diskuterande sätt jämföra 
det med vår teoriram. Vi har valt att dela upp analysen av empirin under tre övergripande 
teman för att skapa överskådlighet. Våra teman utgörs av måttens placering i systemmodellen, 
samband mellan systemmodellens olika led och informanternas inställning till mätningar samt 
rapportering. De innehåller de centrala ämnesområden som till största delen återfinns i teorin 
men även i ämnesintroduktionen. I kapitlet presenterar vi även de slutsatser vi kommit fram 
till genom vårt arbete med uppsatsen. Avslutningsvis reflekterar vi över vårt metodval och 
vårt genomförande samt ger förslag på vidare forskning. 
 
 
6.1  Måttens placering i systemmodellen 
 
Systemmodellen som tas upp i kapitel 4 spelar en central roll i vår teori. Vi är här intresserade 
av att se i vilka led i systemmodellen vi kan placera in de mått som informanterna uppgett att 
de använder. Genom att placera in använda mått i en systemmodell, kan vi på ett mer 
systematiskt sätt avgöra vad de undersökta biblioteken väljer att mäta. Ofta går olika sorters 
mått under benämningen kvalitetsmått, vilket vi betraktar som en allmän term för mått som 
kan syfta på vilket led som helst i systemmodellen. Kvalitetsmått kan med andra ord vara mått 
på såväl bibliotekens resurser och effektivitet (inflöde och processer) som verksamhet riktad 
mot användare (slutprestationer och effekter). De mått som ofta syftar på processer kallas 
ibland för effektivitetsmått. Vi har dock för enkelhetens skull valt att kalla samtliga mått som 
syftar på processer för just processmått. 
 
 
Kulturrådets statistik 
Ett stort antal av de nyckeltal som ingår i Kulturrådets sammanställning mäter bibliotekens 
inflöde som exempelvis mediebestånd, tillgängliga datorer och antal årsarbetare. Övriga 
nyckeltal fokuserar på bibliotekens slutprestationer, d.v.s. på utlån, öppettimmar och olika 
kulturarrangemang.  
Kulturrådets batteri av nyckeltal ger därmed en bild av hela Sveriges samlade biblioteks-
resurser och dess fördelning i landet samt kostnader därför. Även kulturarrangemang upp-
delade i olika kategorier redovisas. Vid jämförelser av sammanställningen från olika år visar 
den därför på trender vad gäller resurser och delar av bibliotekens slutprestationer i form av 
utlån.  
 
Statistik från bibliotekssystemen 
Samtliga undersökta bibliotek arbetar med någon form av medieplanering och använder då 
bibliotekssystemen för att extrahera nödvändiga data. Dessa olika data är inte nödvändigtvis 
desamma från år till år utan kan variera utifrån vad man för tillfället intresserar sig för. De 
nyckeltal som undersökta bibliotek här använder är mått på inflöde, processer och 
slutprestationer om än i en mängd olika variationer. Exempelvis tas antal titlar och 
cirkulationstal för olika hyllsigna fram. Dessa mått mäter på olika sätt resurser, tillgångar och 
hamnar därför i systemmodellens första led, det som kallas inflöde. Nyckeltal som antal 
gallrade och inköpta medier placerar vi i processledet eftersom det är mått som syftar på 
personalens omvandling eller förädling av inflödet d.v.s. personalen gallrar för att hålla 
mediebeståndet aktuellt eller omvandlar medieanslag till medier genom urval och inköp. 
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Ur bibliotekssystemen hämtas också information om olika låntagargrupper. Biblioteken 
nämner exempelvis hur utlånen fördelar sig på olika låntagargrupper utifrån parametrar som 
kön, ålder och bostadsområden. Intresse finns ibland för att se vid vilka tidpunkter, klockslag 
och veckodagar som de flesta utlånen sker. När nyckeltal består av faktiska utlånesiffror som 
exempelvis antal utlån totalt fördelat på facklitteratur, skönlitteratur eller antal utlån till vissa 
låntagargrupper handlar det om mått på slutprestationer som placeras i systemmodellens 
tredje led. 
 
Användarundersökningar 
Utan att i detalj ha studerat frågorna som förekommit i de olika användarundersökningar som 
biblioteken gjort, har vi ändå i intervjuerna fått uppfattningen att det rör sig om den typ av 
frågor som vanligen brukar användas vid låntagarenkäter. Dessa frågor gäller nästan 
uteslutande användarnas syn på biblioteken, dess mediebestånd, personal, lokaler, öppettider 
– alltså på inflöde och slutprestationer. Även om användarundersökningar anses ha ett 
användarperspektiv, då de ju ger användarnas syn på bibliotekens innehåll och tjänster, ligger 
fokus ändå på biblioteket och egentligen inte på användarna explicit. 
 
Övriga nyckeltal 
Övriga nyckeltal som biblioteken använder sig av består oftast av ekvationer av redan 
befintlig statistik, antingen den som rapporteras till Kulturrådet eller den som hämtas ur 
bibliotekssystemen. Mått som invånare per årsarbetare syftar på bibliotekets personalresurser 
och hamnar i systemmodellens första led, inflöde. Mått som utlån per årsarbetare och besök 
per årsarbetare betraktar vi som mått på en process, på arbetsflöde, eller effektivitet och hör 
därför hemma i processledet. Användning av datorer, antal sagostunder, författarkvällar och 
andra arrangemang är exempel på mått avseende slutprestationer. 
De nämnda SMARTa målen kan placeras in i leden för processer och slutprestationer. 
Exempel på det förra kan vara: Under år 2007 ska en avdelning för lättläst Daisy ha inrättats 
och Under 2007 ska de nya inköpsrutinerna för skönlitteratur ha utvärderats. Exempel på det 
senare kan vara: Under 2008 ska samarbete med nya grupper av besökare ha inletts och Under 
2007 ska 12 utställningar med exponering av olika teman arrangeras. 
 
De mått som de intervjuade bibliotekscheferna använder har vi placerat i tre olika led i 
systemmodellen, d.v.s. de mäter inflöde, processer och slutprestationer. Inget mått tillhörande 
det sista ledet, utfall, har däremot nämnts. Utfall befinner sig alltså i systemmodellens sista 
led och avser effekterna, nyttan, det värde som biblioteksverksamheten har för användarna. 
Biblioteken vill ha bra koll på sina resurser, sina mediebestånd och de är också mycket måna 
om att mäta slutprestationer. De SMARTa mål som nämns avser oftast processer. 
 
 
6.2 Samband mellan inflöde, processer, slutprestationer och utfall  
 
I teoriavsnittet redogörs för de moment som ingår i arbetet med uppföljning av verksamheter, 
d.v.s. att formulera mål, konstruera mått, samla in data och sedan använda dessa samt 
återkoppla till de formulerade målen. Det är med andra ord viktigt att man arbetar med alla 
delar och att det finns ett klart samband mellan dem. SKL betonar i sin skrift Hushållning i 
lagens namn: att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder vikten av god kunskap 
om de tänkta orsakssambanden mellan de insatta resurserna, slutprestationerna och effekterna, 
att man vet vad som görs, i vilket syfte det görs och vad som kan förväntas av 
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verksamheten. 117  Programteorin som beskrivits är ett bra instrument för att förstå dessa 
orsakssamband. Vi vill här diskutera hur sambandet mellan systemmodellens enskilda delar 
hänger samman hos de undersökta biblioteken. 
 
 
Mål och mått 
 
För att kunna avgöra vilka mått och mätmetoder som är relevanta för verksamheten måste 
utgångspunkten ligga i de målsättningar som finns för verksamheten. Samtliga undersökta 
bibliotek har någon form av mål, men endast hälften av biblioteken har gjort målen mätbara 
som de sedan arbetar efter. Våra informanter är eniga om att kvantifierade målsättningar inte 
hör hemma i biblioteksplanen, utan snarare i olika former av verksamhets-, arbets- och 
handlingsplaner. De informanter som har mätbara mål i sina verksamhetsplaner uppger att det 
krävts en hel del arbete för att formulera dessa, men tycker samtidigt att det är nödvändigt och 
dessutom mycket givande. 
De största svårigheterna för att få ett tydligt samband mellan de olika delarna i system-
modellen verkar vara, som vi ser det, att det existerar för få målsättningar. I synnerhet verkar 
det finnas för få konkreta och mätbara mål att utgå ifrån. Lindgren har beskrivit mål som 
själva grundstommen i all kvalitets- och resultatmätning.118 Avsaknaden av mål försvårar 
avsevärt i sin tur konstruktionen av mått. Catasús et al går som redan nämnts ännu längre och 
hävdar att en verksamhet bör omorganiseras eller läggas ner om det inte går att konstruera 
rimliga mått.119 Vi hoppas att den drastiska slutsatsen inte gäller biblioteken och försöker här i 
stället finna orsaker till varför det anses så svårt att mäta resultat för bibliotek. 
 
En väsentlig anledning till varför mätbara mål upplevs som så svåra och varför de används i 
en relativt begränsad utsträckning av de undersökta biblioteken, beror antagligen på de 
problematiska förutsättningarna som Lindgren menar följer med karaktären av den offentliga 
sektorns organisationsform.120 Det är svårt att omvandla de oftast abstrakta och övergripande 
politiska målen till konkreta mätbara målsättningar.  
Några informanter arbetar med att formulera både målsättningar och delmål - även några 
mätbara sådana - och konstruera mått som direkt knyter an till de övergripande målen som 
finns med i biblioteksplaner eller allmänna kulturplaner, några funderar på det och några 
tycks stå tämligen handfallna inför uppgiften.  
Flertalet informanter tycker att deras politiska huvudmän inte visar något intresse för 
biblioteksverksamhetens mål utöver de få generella mål som finns med i eventuella 
biblioteksplaner. I flera intervjuer framkommer även ett visst missnöje med avsaknaden av 
målsättningar utöver de vanliga formuleringarna som t.ex. ”fri tillgång till information”, 
”stärka demokratiska värden” och ”befrämja det livslånga lärandet”.  
Flera informanter tycks på något sätt samtidigt både vilja ha och inte ha en ökad 
detaljstyrning. Utifrån vårt perspektiv kan vi tycka att bibliotekschefer och deras medarbetare 
borde uppleva det som positivt att självständigt få utforma verksamheten och formulera egna 
mål för denna, jämfört med skolan och den sociala omsorgen där målen och kontrollen av 
måluppfyllelsen är betydligt hårdare styrd uppifrån. 
Några av informanterna menar att bibliotekarier i regel inte har så mycket kunskaper i statistik 
och kvalitetsredovisning, att det helt enkelt inte är ”deras grej” vilket vi tolkar som att de 
tycker det är svårt och/eller tråkigt. I vår utbildning inom biblioteks- och informations-

                                                 
117 Hushållning i lagens namn: att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder 2005, s. 8. 
118 Lindgren 2006, s. 55. 
119 Catasús et al. 2001, s. 16. 
120 Lindgren 2006, s. 56 
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vetenskap ingår det numera en kurs i statistik, men ingenting specifikt vad gäller bibliotek och 
ingenting om kvalitets- och resultatmätning. Höivik, som i och med införandet av KOSTRA-
systemet i Norge samlat erfarenheter från kvalitetsarbetet därifrån, menar att kultur- och 
bibliotekschefer p.g.a. bristande kunskaper ofta kommer till korta i diskussioner med 
statistiker från centralt håll när det gäller statistik och biblioteksstatistik i synnerhet, eftersom 
den av utomstående utan insikt i biblioteksverksamhet kan upplevas som ”besvärligare”.121 Vi 
tror ändå att kunskapsbristen inom det här området närmast beror på att bibliotekarier 
åtminstone hittills besparats hårdare krav på kvalitetsredovisning. 
 
 
Antal utlån och besök som mått 
 
Bibliotekens verksamhet bedöms såväl internt som externt till stor del utifrån antal utlån och 
antal besökare, vilket inte är helt oproblematiskt. I vår undersökning är det endast ett bibliotek 
som har som målsättning att öka antalet utlån generellt och två bibliotek att öka utlåningen av 
vissa kategorier av barnböcker. I övrigt finns inga direkta målsättningar i samband med just 
utlånen och därmed ingenting som dessa nyckeltal kan ställas emot. Samma sak gäller för 
besöksantalet. De kan visserligen jämföras med motsvarande siffror från tidigare år, men 
bedömningen av vad som är bra, dåligt, godkänt eller underkänt baseras ändå på subjektiva 
tolkningar om det inte finns något mål.  
Flertalet informanter känner dock att de på något sätt måste prioritera dessa mått, eftersom det 
är de mått man en gång bestämt sig för och som uppmärksammas av Kulturrådet, politiker 
och media. Måtten används som jämförelsetal mellan olika kommuner samt inom kommunen 
mellan olika år. Det faktum att dessa mått får så mycket uppmärksamhet tror vi kan medföra 
en risk för flera negativa bieffekter i form av såväl målförskjutning som ”teaching to the test”, 
vilket innebär en fokusering på det som enklast mäts istället för på de mål som verksamheten 
grundar sig på. Flera informanter tar delvis upp denna problematik och en av dem räknar upp 
en mängd åtgärder som vederbörande menar lätt skulle kunna öka antalet utlån. Informanten 
tycker dock att det är fel väg att gå, eftersom en sådan optimering skulle ske på bekostnad av 
andra delar av bibliotekens bredd avseende såväl bestånd som service. En informant menar 
också att ett gammalt mått som utlån kan vara en black om foten när man vill utveckla och 
förändra verksamheten. 
 
Jämfört med måttet antal utlån är antal besökare kanske svårare att påverka genom att 
orsakssambanden tycks vara mindre kända. Flertalet informanter uppger att de inte riktigt vet 
hur besökarnas användande av biblioteket ser ut. De noterar att besökarantalet vida 
överskrider antalet utlån, men vet inte säkert vad de besökare som inte lånar egentligen gör på 
biblioteket. Det kan kanske vara ett tydligt exempel på ett område där avsaknaden av kunskap 
om orsakssambanden mellan resurser, slutprestationer och effekter gör att det inte finns några 
fakta att grunda sig på när eventuella åtgärder skall vidtas för att påverka exempelvis 
besökarantalet. Det är osäkert hur måttet kan påverkas. 
 
Måttet antal lån/årsverke används av flera bibliotek men är likafullt ett problematiskt 
nyckeltal då det egentligen enbart mäter arbetsbelastning när det gäller just utlån. Men 
bibliotekets personalresurser fördelas egentligen på fler verksamheter än utlån och då bl.a. på 
service som är knuten till biblioteket som fysiskt rum och därtill ett snabbt växande antal 
elektroniska tjänster. Detsamma gäller förstås måttet kostnad/lån om det räknas på den totala 
biblioteksbudgeten.  

                                                 
121 Höivik 2006, s. 47. 



 50 

Återkoppling 
 
Samtliga informanter redovisar resultat till sin personal och tycker att det är viktigt. De går 
igenom sin egen statistik, jämför och tittar på den från Kulturrådet. Flera har även gått igenom 
den sammanställning av statistiken som Svensk biblioteksförening ger ut. För de informanter 
som arbetar med SMARTa eller andra typer av mål verkar kommunikationen inåt i 
organisationen vara ett vikigare inslag i arbetet och något som leder till återkoppling. För de 
som inte har några direkta satta mål, verkar det mest likna en genomgång innan det läggs till 
handlingarna. 
 
Den cybernetiska teorin bakom systemmodellen bygger, som beskrivits tidigare, på att utfallet 
eller resultatet återkopplas och leder till justeringar av inflöde och/eller processer i en strävan 
att förbättra. Flera informanter använder dock inte sina egna mätresultat som direkta underlag 
för sina beslut, eftersom de inte tycker att dessa ger tillräckligt med information. Här tycker vi 
oss se en koppling mellan brist på målformulering, konstruktion av mått och användningen av 
de egna mätningarna för beslut. De informanter som lägger ner mer arbete på konstruktion av 
mätbara målsättningar, får mer genererad information som också används som beslutsstöd. På 
några bibliotek tycks kedjan brista när det kommer till återkopplingen, vilket blir en naturlig 
följd i fall målsättningar saknas. 
 
En anledning till att man från bibliotekens sida gör bedömningen att den information som 
genereras ur mätningar inte ger tillräcklig information, kan vara att det finns så många andra 
faktorer som ligger utanför bibliotekets kontroll som påverkar användarna och deras beteende 
att det därför skulle vara missvisande att söka förklaringar i interna orsakssamband.  
 
En annan förklaring kan ligga i vilka informationsformer som traditionellt används som 
bedömningsunderlag i mjuka organisationer, till vilka biblioteken räknas. Både Johansson och 
Zetterlund menar att såväl hård som mjuk information används vid beslutsfattande, men att 
det i deras studier visade sig att den mjuka informationen ansågs vara mer tillförlitlig.122 Det 
skulle innebära att man hellre väljer att förlita sig till de uppfattningar bibliotekets personal 
har om verksamheten och dess användare, än att förlita sig till mätmetoder. Vi anser inte att 
den tysta kunskapen bör förringas. De kunskaper som bildas av personliga möten och 
erfarenheter är mycket viktiga i den serviceroll som biblioteket och dess personal har och det 
kan vara svårt att ersätta denna praktiska kunskapsbildning med teori. Vi ser dock en 
problematik i att denna tradition fortfarande tycks ha en överordnad ställning gentemot mer 
objektiv information baserad på mätresultat. Även om biblioteken tidigare ansett sig känna 
sina användare och deras behov utan att använda mätmetoder är det ett förhållningssätt som 
idag delvis måste ifrågasättas. Utvecklingen har i rask takt gått ifrån att de flesta användare 
vid sitt biblioteksbesök kom i personlig kontakt med bibliotekspersonal för att få service till 
att användaren idag i stor utsträckning skall kunna klara sig med självbetjäning vad gäller 
tjänster som lån, tillbakalämnande, informationssökning och reservationer. Denna utveckling 
innebär många fördelar på flera plan, men för det tysta kunskapsbildandet innebär det att stora 
delar av det material som kunskaperna bygger på blir mer svåråtkomligt och därför måste 
sökas på annat håll och i andra former. Det korta personliga mötet och småpratet skall trots 
sina diminutiva former inte förringas. När nu dessa nya serviceformer är ett faktum liksom 
ytterligare utveckling inom området, tror vi att det är viktigt att finna alternativa former för att 
komma åt den information som man inom biblioteken kanske ansåg sig kunna få automatiskt 
genom det dagliga arbetet. Vi tror liksom många inom bibliotekssektorn (se kapitel 3) att det 
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vore bra om olika former av mätningar och undersökningar kunde förtydliga eller utmana den 
tysta och underförstådda kunskapen.     
 
Som nämnts i teoriavsnittet bör målsättningarna för verksamheten utgå ifrån användarnas 
behov och förväntningar. Det framgår tydligt att det råder en viss frustration bland våra 
informanter över att de är väl medvetna om vikten av att utgå ifrån användarnas behov 
samtidigt som deras erfarenheter av användarundersökningar är att de inte fungerar som 
vägledning. Enligt undersökningarna verkar användarna vara nöjda eller till och med mycket 
nöjda med allt som det är. Pors menar dock att man inte får nöja sig med sådana resultat. Han 
hävdar till och med att om alla svarar att de är nöjda så har frågorna ställts på fel sätt.123 Om 
den tidigare naturliga kontakten mellan bibliotekspersonal och användare nu minskar eller 
ändrar karaktär ser vi det som att det är ännu viktigare att undersöka användarna och 
dessutom icke-användarna.  
 
 
Kvalitet  
 
Ordet kvalitet har vållat oss en hel del huvudbry. Samtliga informanter har, som svar på 
frågan vad de vill mäta utöver vad som redan mäts, angett: Kvalitet. Kvalitet verkar vara ett 
ord som kan betyda så mycket, men också just ingenting förutom goda avsikter. Eftersom de 
menar att användarundersökningar visar att de flesta användare är mycket nöjda med det 
mesta, så antar vi att informanterna menar kvalitet i ett större perspektiv. 
Även Zetterlund menar i sin studie att frågor om kvalitet är svåra och därför försvårar 
utvärdering av biblioteksverksamheter.124 I vårt teoriavsnitt nämns dock att kvalitet måste 
definieras. Att man är fri att bestämma sig för vad som ska menas med kvalitet. Det betyder 
att subjektiva bedömningar måste göras genom att gå igenom bibliotekets verksamhet och 
tjänster och definiera de önskvärda egenskaper som därefter kännetecknas som god eller 
acceptabel kvalitet och sedan försöka bestämma hur dessa ska mätas. Kanske känns det inte 
motiverat att ta sig an detta ganska krävande arbete så länge som man tänker sig den 
nuvarande statistiken eller de mätningar man just nu använder sig av. Det kanske helt enkelt 
krävs nya metoder. 
 
 
Effektmätningar 
 
Om vi återgår till systemmodellen och betänker att inga mått som avser effekter nämndes 
bland informanterna, är det kanske just detta sista led i systemmodellen som skulle behöva 
uppmärksammas. Vi tror att det skulle kunna vara värt och framförallt spännande att börja 
fundera på effektmätningar för bibliotekens del också här i Sverige. Det skulle mycket väl 
kunna visa sig vara ett bra komplement till det vi redan har idag. Både Rubin och Rudd menar 
att effektmätningar kräver nya kunskaper och åtminstone till en början en hel del tid i anspråk. 
Och det har de säkert rätt i. Vi tror att det därutöver också krävs ett visst mått av mod. Mod att 
våga ifrågasätta sin verksamhet. I Ekonomistyrningsverkets skrift Resultatanalys för 
nybörjare 125  tas skillnaden upp mellan att mäta slutprestationer och effekter, genom att 
beskriva de olika ansatserna som att man vid prestationsmått blickar inåt verksamheten och 
kontrollerar att man gör saker rätt och vid effektmått att man blickar utåt, att man gör rätt 
saker. Liksom Rubin och Rudd är vi inte heller främmande för att man alltmer måste börja 
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redovisa att biblioteken gör rätt saker. Pors däremot menar att det är för svårt och komplicerat 
att hitta bra indikatorer vid effektmätningar och att man istället för effekter ska rikta in sig på 
legitimitet, att kommuninvånarna ska värdera biblioteket så mycket att dess existens och 
verksamhet på så sätt legitimeras.126 Hur det än förhåller sig så tycks fler och fler bibliotek i 
bl.a. USA arbeta med just effektmätningar. 
 
 
Samverkan 
 
Flera svårigheter är emellertid förbundna med effektmätningar. Rubins systemmodell tar sin 
början i de behov som finns bland invånarna i kommunen. Bibliotekens verksamhet ska då i 
någon mån vara avhängigt dessa behov. Det kan vara svårt för biblioteket att på egen hand se 
de behov som kan finnas. Vi tror att det blir nödvändigt att söka än mer samverkan för att 
kunna fånga upp de verkliga behov som finns i närområdet och i kommunen. Många bibliotek 
samverkar redan idag mer eller mindre med övriga kommunala verksamheter och även med 
andra organisationer och föreningar i kommunen. Som nämns i avsnitt 6.2 ovan, saknas det 
till stor del mätbara mål hos de undersökta biblioteken. För att knyta an till svårigheterna med 
mätbara mål, skulle det ju kunna vara så, att det vid ett utökat samarbete inte längre är givet 
att biblioteket ensamt formulerar målen, utan att de formuleras i dialog med olika 
samarbetspartner för att biblioteksverksamheten verkligen ska svara mot de reella behoven.  
 
För att mäta effekterna av biblioteksarrangemang krävs inte bara mätbara mål utan också en 
mycket större satsning på användarundersökningar, och då är det inte biblioteket som i första 
hand ska stå i fokus, utan användaren. Det krävs personliga frågor med de uppsatta målen för 
arrangemanget i åtanke. Vad har ett visst biblioteksarrangemang som användaren tagit del av 
betytt för just honom/henne personligen? Och vad betyder det i sin tur på lite längre sikt? 
Rudd nämner att det finns bibliotekarier som är rädda för att de mer personliga 
användarundersökningar som är nödvändiga för att kunna visa på effekter, kan leda till den 
negativa effekten att användarnas känsla av anonymitet försvinner.127 Men vi tänker att med 
ett brett samarbete, är det inte ens säkert att det är biblioteket ensamt som alla gånger behöver 
eller ens ska göra dessa användarundersökningar. Det kanske ibland är barnmorskan, 
distrikts-sköterskan, läraren, elevassistenten, arbetsförmedlaren, affärsinnehavaren, Spf-
ordföranden eller cafépersonalen på högstadieskolan som bättre ansvarar för att 
användarenkäterna blir besvarade, allt beroende på vilken användargrupp det rör sig om och 
vilka mål som formulerats för just den specifika biblioteksverksamhet det rör sig om. Det är 
inte säkert att biblioteken ska köra sina egna race.  
 
 
6.3 Inställning till mätningar och rapportering  
 
Inställning till mätningar 
Samtliga informanter tycker det är viktigt eller mycket viktigt med statistik och mätningar på 
biblioteken men det är uppenbart att det upplevs som svårt. Flertalet informanter är 
fundersamma över om och i så fall hur de ska få mätmetoder att fungera som beslutsunderlag 
i större utsträckning än idag. Det råder osäkerhet kring hur mål kan skapas och vilka 
ytterligare mått som skulle kunna ligga till grund för beslut.   
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Pors talar om att det i Danmark har presenterats flera förslag till kvalitetsmätningar för 
folkbiblioteken, men att de aldrig har lyckats få någon större genomslagskraft.128 Han menar 
att man skulle kunna få bilden av biblioteket som en institution som bemödar sig enbart med 
de nyckeltal som den blivit ålagd att presentera. Han anser dock att bristen på mätningar inte 
är uttryck för att bibliotekarier inte är intresserade av mätningar och förbättringar av 
verksamheten utan mer att det finns en utbredd skepsis till arbetsinsatsen i förhållande till 
behållningen och en känsla av att det mäts en massa till ingen nytta.129  
Att arbeta med mätmetoder kostar både tid, kraft och pengar. Ett av de främsta syftena med 
detta arbete är att det skall leda till effektiviseringar och besparingar av just tid, kraft och 
pengar. När det inte är tydligt att mätarbetet leder till något av detta är det svårt att motivera 
varför mätmetoder skall tillämpas. Vi tolkar svaren i våra intervjuer som att samtliga 
informanter gärna lägger ned den tid som behövs på mätmetoder om de ser att resultatet är till 
någon ledning. Det verkar vara en sund inställning att inte vilja mäta för mätandets skull, 
vilket Lindgren benämner diffus användning eller icke-användning.130  Man vill helt enkelt 
veta att resultaten leder någonvart.  
Vi skulle dock också vilja vända på resonemanget och fråga oss varför arbetet med 
mätmetoder inte leder till några förändringar. Resultaten borde ju omvandlas till antingen 
positiv eller negativ feedback som genom återkoppling leder till justeringar, enligt 
systemteorin. Om mätresultat sällan leder till några justeringar skulle en analys av 
organisationen utifrån Cullens modell131 kunna vara av intresse. Cullen menar att om det inte 
finns någon vilja eller förmåga att förändra sig, är risken stor att mätmetoderna inte leder till 
någon utveckling. Schön är inne på samma linje då han hävdar att organisationer som utsätts 
för ständigt ifrågasättande av mål och beteenden (vilket förvisso utgör en viktig del i en 
lärande organisation), kan utveckla försvarsbeteenden som t.ex. ignorans.132  
Zetterlund observerar i sin studie hur svårt det verkar vara att få tid över till skrivandet i 
utvärderingsprocessen för att vardagens praktikaliteter alltid tar överhanden.133 En informant i 
vår undersökning menade att arbete med statistik och mätningar måste finnas i någons 
arbetsbeskrivning, att det arbetet skall schemaläggas liksom många andra arbetsuppgifter. 
Och det kan nog vara så, att många upplever det som att arbetet med statistik kan ta oerhört 
mycket tid från det ”egentliga arbetet”. Om också arbetet med statistik och mätningar skulle 
schemaläggas i större utsträckning, skulle det kanske också komma att betraktas mer som del 
av det ”egentliga arbetet”.  
Flera informanter tycker att insamlingen och sammanställningen av data till Kulturrådets 
statistik tar väl mycket tid och upplevs också som lite bökig. Eftersom Kulturrådets statistik 
upplevs som jobbig av flera, skulle det kunna innebära att den kanske leder till någon form av 
”statistikmättnad” och att ytterligare arbete med mätmetoder därför bromsas upp. Om det är 
en allmän uppfattning bland bibliotekschefer, så skulle det kunna innebära en risk för att 
Kulturrådets statistik delvis motverkar bibliotekens utvecklingsarbete mot nya mätmetoder 
som är bättre anpassade till det egna biblioteket.   
Pors nämner en undersökning som visar att danska bibliotekschefer är mer tillfreds med sina 
jobb än sina brittiska kolleger.134 Anledningen visar sig vara att de danska cheferna har större 
frihet att ta självständiga beslut, också gällande utformning av KRM-system, och att 
kvalitetsmätningar görs i mycket större omfattning i Storbritannien. Vidare att det mest 
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negativa upplevs vara när någon form av rapporteringssystem som formulerats centralt införs 
och som måste användas på ett fyrkantigt sätt för kontroll, något som känns som ett 
nedvärderande av professionellas självständighet och kvalitetskriterier.135 I vårt teoriavsnitt 
tar vi upp just problemet med att ett för fyrkantigt användande av ett KRM-system kan leda 
till en sorts avprofessionalisering. Vi har i kapitel 3 nämnt Rudds farhågor att biblioteken och 
museerna i USA plötsligt ska bli påtvingade godtyckliga rapportsystem.136  Vi tänker att 
eftersom högre krav på KRM har blivit verklighet i många länder runt omkring oss och även 
om ”det är på efterkälken Sverige åker”137 och om ”Sverige – så in i Norden efter”138, så är 
det inte omöjligt att samma utveckling så småningom även kommer att nå vårt avlånga land. 
Vi borde i det här sammanhanget kanske utnyttja fördelen med att vara just på efterkälken och 
skaffa större kompetens på området, så att KRM-utvecklingen på svenska bibliotek sker på 
bibliotekens villkor och baserad på all den kunskap som finns inom biblioteksorganisationen.  
 
 
Inställning till rapportering av mätresultat  
 
Som vi tidigare nämnt finns det flera skäl till att leda verksamheten mot uppsatta mål och att 
därefter mäta resultaten. Huvudskälen är att rapportera resultat, dels inåt i organisationen för 
att förbättra verksamheten, dels utåt till bibliotekens huvudmän, politiker och allmänhet för att 
få legitimitet för sin verksamhet. Kommunikationen inåt i den egna organisationen har vi 
redan tagit upp i avsnitt 6.2 under rubriken återkoppling. Här diskuterar vi rapportering av 
resultat, d.v.s. kommunikationen utåt och då speciellt riktat mot bibliotekens huvudmän, 
politikerna. 
 
I skriften Hushållning i lagens namn – att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder 
från Sveriges Kommuner och Landsting står: ”Det finns ett naturligt egenintresse för varje 
organisation att medvetet driva verksamheten mot tydliga mål och att vinnlägga sig om att 
återberätta för uppdragsgivarna vad man åstadkommit”.139 Vi har svårt att avgöra i vilken 
utsträckning detta är applicerbart på de undersökta biblioteken. Samtliga informanter 
redovisar statistik i någon form för kommunpolitiker. Flera informanter tycker att det känns 
tryggt att kunna luta sig mot statistik i kommunikationen med politiker. Det finns dock en oro 
för att politikerna bedömer bibliotekets verksamhet enbart utifrån den traditionella statistik 
som utgörs av utlån och besökarantal; att höga utlånesiffror är lika med bra verksamhet och 
tvärtom. Flera informanter bifogar förklarande texter till statistiken. Några menar att det inte 
finns tillräckligt med plats för den förklarande texten utan skulle vilja ha mer plats. Intresset 
från politiker upplevs av flera informanter som tämligen svagt. En informant har erfarenheter 
från flera olika kommuner och menar att hennes erfarenheter visar tecken på ett 
förhållningssätt med inslag av viss liknöjdhet bland både bibliotekspersonal och politiker. 
Politikernas intresse för det rapporterade lägger sig så snart man konstaterat att det verkar 
fungera någorlunda väl. Eftersom ingen större press på ytterligare resultatredovisning läggs på 
bibliotekscheferna från politikernas håll, menar samma informant att det går trögt med att 
utveckla bättre mätmetoder som tar ett större grepp om hela verksamheten. ”Man får finna sig 
i vad som efterfrågas.”  Vi kan inte låta bli att fråga oss varför man måste det. Vi vet inte vad 
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politikerna egentligen anser om den statistik och övrig information de får om bibliotekens 
verksamhet, men vi tycker att det ligger något paradoxalt över att biblioteken eventuellt 
bedöms utifrån parametrar som såväl biblioteken som förmodligen även politikerna är 
medvetna om ger en skev bild, eller åtminstone en mycket mager bild av verksamheten. 
Pors menar att politiker i allmänhet har en relativt traditionell bild av biblioteken och hur de 
används och att bibliotekscheferna därför har en viktig uppgift i att förmedla en ny syn på 
biblioteken. För att detta skall kunna göras på ett tydligt och övertygande sätt krävs det bra 
mätmetoder, vilket enligt Pors saknas idag.140 
Det finns ännu ett skäl till KRM. Förutom att de data som genereras kan användas som 
beslutsunderlag för utveckling av verksamheten, talar Pors också om ett symboliskt värde. 
Detta bidrar till större anseende från omgivningen och signalerar framåtanda och 
kundomsorg.141 Det kan också användas till att profilera biblioteket på ett positivt sätt och på 
så sätt skaffa sig legitimitet. 
 
 
6.4  Slutsatser 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka vilka mätmetoder och nyckeltal 
folkbibliotekschefer använder och vilken inställning de har till mätningar. Vi ville vidare få en 
bild av hur de fungerar som underlag för beslutsfattande samt ta reda på vilka mätmetoder och 
nyckeltal bibliotekscheferna skulle vilja utveckla. För att uppnå vårt syfte har vi utgått ifrån 
fyra frågeställningar. I detta avsnitt sammanfattar vi svaren på våra frågeställningar samt 
redovisar de slutsatser vi kommit fram till. 
 
 
Vilka mätmetoder och nyckeltal används på undersökta bibliotek? 
 
De mått och mätmetoder som används vid undersökta bibliotek återfinns i kapitel 5. Här 
presenterar vi enbart en sammanfattande analys av alla de mätmetoder och nyckeltal som våra 
informanter uppgett att de använder. 
 
När vi satte upp riktlinjerna för vår undersökning, var vår tanke att vi skulle studera de 
mätmetoder och nyckeltal som ligger utanför den obligatoriska statistik som rapporteras till 
Kulturrådet. Trots att vi i våra intervjuer förklarade vårt fokus visade det sig att det inte är så 
lätt att separera kulturrådsstatistiken från annan ”egen” biblioteksstatistik. Termer som mått, 
nyckeltal och mätmetoder associerades spontant med Kulturrådets statistik. Kulturråds-
statistiken uppfattas som bristfällig på det sättet att den inte visar alla delar och aspekter av 
bibliotekens verksamhet och rapporteringen upplevs som tidskrävande, men även om 
Kulturrådets statistik anses ha fel och brister, råder det en acceptans för den då den anses 
fungera hjälpligt som jämförelseinstrument.  
Övriga använda mått är kategoriserade utifrån vår systemmodell. Det framgår då att det som 
mäts på biblioteken nästan uteslutande handlar om inflöden och slutprestationer, medan 
processer mäts i mindre utsträckning och effekter inte alls. Biblioteken koncentrerar sig 
därmed på vad de har och vad de gör, inte så mycket på ”hur de gör” och inte alls på vad de 
åstadkommer.  
 
 

                                                 
140 Pors 2007a, s. 12. 
141 Pors 2007a, s. 12. 
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Vilken inställning har bibliotekscheferna till mätningar?  
 
Även om de informanter vi valt för vår studie är intresserade av mätmetoder och anser att det 
är ett viktigt område, tycker de att det är svårt. Tid avsätts gärna så länge resultatet av detta 
arbete uppfattas som användbart. Det upplevs dock som problematiskt att skapa mål och mått 
som är lämpliga för verksamheten. Några tycker att det känns tryggt att ha statistik att luta sig 
mot och då speciellt i mötet med politiker. Samtidigt förekommer en viss frustration över 
avsaknaden av mätmetoder som speglar verksamheten på ett mer heltäckande sätt än de som 
används idag. Det finns en oro för att biblioteken blir bedömda utifrån enbart antal utlån och 
besök, något som bibliotekscheferna oftast måste ta hänsyn till när verksamhet planeras.  
Flera informanter nämner att det generellt sett finns få bibliotekarier som har kunskaper i 
statistik och mätmetoder eller ens något större intresse för detta. Det finns en stor acceptans 
för att det är svårt att mäta just bibliotek och kanske är det just denna acceptans som kan vara 
en bidragande faktor till varför utvecklingen av bättre mätmetoder går trögt. Biblioteks-
cheferna hävdar att de gärna skulle lägga ner mer tid om bättre metoder fanns. Vi tror dock att 
det knappast är möjligt att se mätmetoder som en enskild företeelse som ska utvecklas utan 
tanke på vad exakt det är man vill mäta. Detta innebär att avstampet måste göras i 
målformuleringarna. 
 
Hur och i vilken utsträckning används mätmetoder och nyckeltal som beslutsstöd för 
dessa bibliotekschefer? 
 
Det främsta användningsområdet för resultat från mätmetoder verkar inte vara som 
beslutsstöd för bibliotekscheferna. Dess främsta uppgift är att fungera som konkret 
redovisningsmaterial i kommunikationen såväl inom biblioteksorganisationen som utåt mot 
politiker. Denna form av kommunikation med politiker tycks ske något slentrianmässigt. Man 
redovisar traditionella mått som man tror politikerna vill höra. Samtidigt uttrycks ett visst 
missnöje över att politikerna visar ointresse för dessa redovisningar. Detta paradoxala 
förhållande tycker vi borde kunna utmanas. De informanter som gått över från att ha redovisat 
traditionell statistik till att i ord redovisa vad biblioteket presterat, upplever att politikerna 
uppskattar och föredrar detta.  
Även om mätmetoder används i begränsad utsträckning som beslutsunderlag, är det uppenbart 
att de som jobbat aktivt med att skapa mått också är de som i högre grad använder sig av 
dessa i beslutsprocesser. Vår slutsats är att mätmetoder och nyckeltal är svåra att använda som 
ledningsverktyg om det saknas formulerade mål. För att möjliggöra en bedömning av resultat 
måste dessa ställas mot formulerade mål.  
 
 
Vad har bibliotekschefer för önskemål när det gäller utveckling av mätmetoder för 
folkbiblioteken? 
 
Att kunna mäta kvalitet framstår som ett tydligt önskemål. Vad begreppet kvalitet innefattar i 
detta avseende är tämligen oklart och gör frågan tämligen svårbesvarad. Kvalitetsbegreppet 
kan stå för många saker, men ofta måste även detta ställas i relation till något som exempelvis 
förväntan, behov, pris eller funktion för att kunna bedömas. Även här behövs det mål för att 
någon bedömning skall kunna göras. Trots att informanternas kvalitetsdefinitioner är tämligen 
diffusa framgår det att det inte är kvalitetsbegreppet som bedömningskriterium för kulturell 
status som avses i detta fall. Det är t.ex. inte beståndets litterära kvaliteter som 
bibliotekscheferna efterfrågar mätmetoder för. Vad är det då de vill kunna mäta? Vår tolkning 
är att kvalitet här kan representera mycket av det som inte är påtagligt. Hur biblioteken lever 
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upp till de stora övergripande mål som finns och hur användarnas behov tillgodoses. För att 
kunna mäta detta måste diffusa mål som att ”stärka demokratiska värden” och ”befrämja det 
livslånga lärandet” analyseras och brytas ner till definierade och hanterbara delmål. Möjligen 
också att de operationaliseras till kvantifierbara mått. För att veta vad biblioteket tillför sina 
användare och samhället i ett större perspektiv och på längre sikt tror vi att effektmätningar 
skulle kunna utgöra ett viktigt instrument som komplement till andra mätmetoder. 
 
Samtliga informanter vill kunna mäta aktiviteten på bibliotekens hemsidor. För att kunna 
utveckla bibliotekens service behövs kunskap om hur och i vilken utsträckning de 
elektroniska tjänsterna används. Dessutom är det viktigt att kunna rapportera användandet av 
bibliotekens ”nätservice” eftersom det utgör en allt större del av biblioteksnyttjandet. 
 
 
Sammanfattande slutsatser  
 
Vår främsta slutsats är att det saknas greppbara och operativa mål. Detta är ett övergripande 
problem som får effekter i flera led. Det har sedan länge efterfrågats en nationell biblioteks-
politik samtidigt som det inom biblioteksvärlden pågår en diskussion om vad ett bibliotek 
skall vara och vilka behov som skall tillgodoses. Men även om en bibliotekspolitik skulle 
lanseras imorgon och alla skulle vara överens om vad ett bibliotek egentligen skall vara, är vi 
övertygade om att problemet med målsättningar skulle kvarstå. Bibliotekens uppdrag kommer 
förmodligen alltid att bestå i att tillgodose ett antal behov, som ibland t.o.m. måste ställas mot 
varandra. Det är ofrånkomligt att varje bibliotek måste skapa sina egna hanterbara mål utifrån 
de behov som finns i den egna kommunen. Utan mål faller hela tanken med KRM-system 
som styrmedel. Utan konkreta mål finns det ingen möjlighet att upprätta adekvata strategier 
för hur verksamheten skall organiseras på bästa sätt. Utan mål går det inte att konstruera 
relevanta mått och utan mått går det inte att återkoppla och justera strategierna för hur målen 
skall uppnås.  
 
 
6.5 Metodreflektion  
 
Vårt val av kvalitativ intervju som metod, tycker vi har fungerat bra. Vi har då och då blivit 
påminda om våra tillkortakommanden. Knut Halvorsen skriver att det krävs lång träning i att 
observera och registrera för att man efteråt skall kunna konstatera vad man observerat och att 
man som forskare bör kunna fungera som både kamera och bandspelare.142 Att vi saknade 
träning i detta tedde sig uppenbart. Vid intervjutillfällena fann vi det svårt att vara uppmärk-
samma på annat än det som sades, trots att vi spelade in dem och deltog bägge två vid 
samtliga intervjuer.  
Vid flera tillfällen under arbetets gång har vi tvingats påminna såväl oss själva som varandra 
om vikten av att inte låta våra egna åsikter, känslor eller förutfattade meningar påverka oss i 
våra analyser och tolkningar. I en självkritisk reflektion ser vi nu att det finns moment som 
kunde eller till och med borde ha gjorts annorlunda. Det är främst i ett avseende vi skulle ha 
gjort på ett annat sätt om vi gjorde om undersökningen. Vi borde ha bett våra informanter att 
tydligare utveckla sina definitioner på vad begreppet kvalitetsmätningar innefattar, eftersom 
vi gärna hade utvecklat analysen och diskussionen kring detta. 
 

                                                 
142 Halvorsen 1992, s. 84. 



 58 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med uppsatsen har ofta nya frågor väckts. Vi har vid ett flertal tillfällen snuddat 
vid olika närliggande ämnen som vi gärna hade velat undersöka närmare. Vi vill här ge tre 
exempel på ämnen som vi tror skulle vara mycket intressanta att forska vidare kring: 

− Kommunpolitikers syn på biblioteksstatistik. Upplevs den som intressant eller rent av 
tråkig? Vad vill de veta egentligen? Kan de tänka sig en annan utformning av 
rapporteringen? Vad ligger till grund för beslut när det gäller biblioteken? 

− Målformuleringar. Vad finns det för målformuleringar på folkbibliotek? Vi tror att det 
skulle gå att göra en mycket intressant studie över folkbibliotekens målformuleringar. 
Mål-formuleringen måste ses som stommen i kvalitets- och resultatmätning och en 
förutsättning för meningsfulla mätningar. 

− Effektmätning. Den litteratur vi kommit i kontakt med avser amerikanska förhållanden. 
Det skulle vara intressant att undersöka i vilken utsträckning metoden används i USA 
och om det blivit det effektiva verktyg som dess förespråkare spått vad gäller styrning 
av verksamhet men också för rapportering till chefer med övergripande ansvar, 
politiker, bidragsgivare och allmänhet. Vilka verksamheter lämpar sig för 
effektmätning? Är det möjligt att överföra de amerikanska exemplen till svenska 
förhållanden? 
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7. Sammanfattning 
 
Under de senaste decennierna har det ställts ökade krav på den offentliga sektorn. 
Förvaltningspolitiken har därför blivit mer resultatinriktad. Eftersom styrning sker med fokus 
på resultat, har omfattningen av olika former av utvärdering och kvalitets- och 
resultatmätning ökat markant. Inspiration har i huvudsak hämtats från näringslivet. 
Folkbiblioteken har varit relativt förskonade från denna typ av granskning men det finns 
tendenser som pekar på att bibliotekens hittills villkorslösa legitimitet kommer att utsättas för 
motkrav och att prestationer och resultat kan komma att efterfrågas. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka några bibliotekschefers användning och attityder 
till olika mätmetoder och nyckeltal för uppföljning och ledning av verksamheten. Vi vill 
vidare få en bild av vilka mätmetoder och nyckeltal bibliotekscheferna skulle vilja utveckla. 
För att uppnå syftet formulerades fyra frågeställningar: 
 

− Vilka mätmetoder och nyckeltal används på undersökta folkbibliotek? 
− Vilken inställning har bibliotekschefer till mätningar?  
− Hur och i vilken utsträckning används mätmetoder och nyckeltal som beslutsstöd 

för dessa bibliotekschefer? 
− Vad har bibliotekschefer för önskemål när det gäller utveckling av mätmetoder för   
      folkbiblioteken? 

 
Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med sju bibliotekschefer. Urvalet 
gjordes utifrån de 86 svar som erhölls från den mini-enkät som skickades till samtliga chefer i 
södra Sverige med Stockholm som nordligaste region. Önskan var att hitta informanter med 
erfarenhet och intresse för mätmetoder och med en viss geografisk spridning. Resultatet av 
intervjuerna analyserades och diskuterades utifrån ämnesintroduktion och teori. Teorin består 
främst av en generell systemmodell anpassad för utvärdering i offentlig sektor och kring de 
olika moment som vanligen ingår i kvalitets- och resultatmätning. I analysen kategoriseras 
olika mätmetoder och nyckeltal utifrån systemmodellens olika led.  
Den samlade uppfattningen bland intervjuade bibliotekschefer är att det är viktigt att använda 
mätmetoder och statistik för styrning av bibliotekets verksamhet. Främst mäts det som 
efterfrågas av Kulturrådet. Övriga mätmetoder och nyckeltal som används kan utifrån en 
generell systemmodell till stor del kategoriseras som mått på inflöden och slutprestationer, 
medan processer mäts i mindre utsträckning och effekter inte alls. Viljan finns att göra mer 
inom området, men statistik och mätmetoder upplevs lika svårt som angeläget. 
Vår förförståelse för ämnet, inläsningen av den valda teorin och analysen av intervjuerna har 
lett oss till slutsatsen att det finns några större problemområden som vi tror ligger till grund 
för svårigheterna att hitta fram till bättre mätmetoder och mått. Det överskuggande problemet 
utgörs av svårigheter att skapa tydliga målsättningar i allmänhet och kvantifierbara mål i 
synnerhet. Utan tydliga mål går det inte heller att konstruera adekvata mått. Folkbibliotekens 
uppdrag beskrivs med hjälp av en uppsättning komplexa och abstrakta mål. Det är därför 
viktigt att lära sig att analysera dessa och omvandla dem till mätbara delmål. Det visar sig att 
de bibliotek i studien som arbetar mer med målformuleringar får större anledning till 
uppföljning av verksamheten och därigenom ett bättre underlag för beslut. Vidare gör vi 
bedömningen att biblioteken genom att inte bara mäta inflöde, processer och slutprestationer 
utan även effekter, skulle få bättre kännedom om den egna verksamheten. Vi tror att 
effektmätningar dessutom skulle kunna bli värdefulla redskap vid utveckling av bibliotekens 
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verksamheter. De skulle också erbjuda större möjligheter att visa på värdet biblioteket har för 
såväl den enskilda individen som för samhället i stort. 
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Bilaga 1 
 
 
Brev till bibliotekschefer 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Cecilia Bodelsson och Catarina Jacobsson och studerar vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. Vi skriver nu på vår magisteruppsats som handlar om utvärderingsmetoder för 
biblioteksverksamhet.  
Den statistik som alla bibliotek är ålagda att sammanställa och skicka in till SCB/Kulturrådet 
och Kommunförbundet speglar inte bibliotekens verksamhet på ett helt rättvisande sätt med 
tanke på hur bl.a. tjänster, medier och användarmönster har förändrats. 
Syftet med vår studie är att ta reda på i vilken utsträckning bibliotekschefer använder sig av 
eller har behov av andra mätmetoder och nyckeltal i sitt arbete. Denna minienkät, som skickas 
till ett stort antal bibliotekschefer, utgör första ledet av vår undersökning. Vi kommer senare 
att genomföra ett antal intervjuer. 
 
Det vore till mycket stor hjälp för oss om du helt kortfattat kunde besvara frågorna nedan. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
1. Tillämpar du några mätmetoder och nyckeltal utöver de obligatoriska uppgifter som 
skickas till SCB, Kulturrådet och Kommunförbundet? 
 
2. Är utveckling av mätmetoder och nyckeltal ett område som intresserar dig? 
 
3. Är mätmetoder och nyckeltal något du diskuterar med andra bibliotekschefer? 
 
4. Kan du tänka dig att ev ställa upp i en intervju (ca 45 min) i ämnet? 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Cecilia Bodelsson & Catarina Jacobsson 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 
 
 
1. Vad tycker du rent allmänt om de verksamhetsmätningar som används på biblioteken idag? 
 
2. Arbetar ni med mätningar utöver den vanliga statistiken som efterfrågas av Kulturrådet? 
 Metod? 
 Nyckeltal? 
 Annat? 
 
3. Hur ser sambandet ut mellan er biblioteksplan och arbetet med mätningar och utvärdering? 
 Andra måldokument inom organisationen? 
 Finns det något dokument som innehåller några mätbara målsättningar? 
 
4. Resultaten från mätningar och utvärderingar – vart tar de vägen? 
 Extern/intern kommunikation? 
 
5. Använder du resultaten som underlag vid beslut? 
 
6. Hur väl fungerar mätningar som beslutsunderlag? 
 
7. Hur går insamlingen av data till rent tekniskt? 
 Hur stor del kan extraheras direkt ur bibliotekssystemet? 
 Vilket bibliotekssystem använder ni? 
 
8. Funderar du ibland på att göra försök med andra mätmetoder?  
 I så fall vilka? 
 Nya nyckeltal? 
 
9. Hur mycket arbetstid tycker du kan/bör avsättas för mätningar? 
 
10. Hur ofta diskuterar du med andra bibliotekschefer om mätmetoder för biblioteken? 
 Hur ser diskussionen ut? 

 


