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1. Inledning 
- Would you tell me, please, which way I ought to go from here? 
- That depends a good deal on where you want to get to, said the Cat. 
- I don’t much care where…, said Alice. 
- Then it doesn’t matter which way you go, said the Cat. 
- …so long as I get somewhere, Alice added as an explanation. 
- Oh, you’re sure to do that, said the Cat, if you only walk long enough.1 

 
Så långt Alices möte med den filosofiske Cheshirekatten.  
 
Sådana möten behöver vi alla emellanåt för att reflektera över vad det är vi egentligen syss-
lar med hela dagarna, oavsett verksamhet. 
Verksamheten jag vill reflektera över och undersöka är den jag själv befinner mig i sedan 
1978, nämligen Stockholms stadsbibliotek (SSB) Sveriges största sammanhängande folk-
biblioteksorganisation med mer än 40 bibliotek inom Stockholms stad.2 
Kraven har ökat på folkbiblioteken i och med de stora statliga och kommunala satsningarna 
på Kunskapslyftet, det livslånga lärandet och att mycket information numera endast finns 
tillgänglig via Internet och licensdatabaser. Men resurserna till folkbiblioteken har inte ökat 
i samma utsträckning som omgivningens krav. Och hur är folkbibliotekens resurser förde-
lade över landet? I en undersökning som Kulturrådet gjorde tillsammans med länsbibliote-
ken år 2005 framgår att en barnbibliotekarie i Sverige i sin verksamhet i genomsnitt ska nå 
ut till ca 3 000 barn. Sveriges barnbibliotekarietätaste kommun är Sorsele med bara 633 
barn på en heltidstjänst, medan barnen i Aneby kommun delar på en barnbibliotekarie som 
arbetar 2 timmar i veckan, vilket motsvarar en tjänst på 33 880 barn.3 
Är barnen i Stockholms stad med nästan 800 000 invånare lika välförsedda ur biblioteks-
hänseende som barnen i en medelstor svensk kommun med ca 30 000 invånare, som t ex. 
Katrineholm? Enligt bibliotekslagen ska det finnas minst ett bibliotek i varje kommun i 
Sverige, men hur ser det ut i en kommun av Stockholms storlek - gäller den kommunala 
likställighetsprincipen inom Stockholm eller är det lika stora skillnader inom Stockholm 
som i övriga landet?  
Jag har valt att undersöka resursfördelningen mellan folkbiblioteken inom Stockholms stad 
under en tioårsperiod. En period som har varit mycket händelserik med ett flertal omorgani-
sationer inom både Stockholms stad och inom SSB. En del av omorganisationerna har varit 

                                                 
1 Ur ”Alice’s Adventures in Wonderland” av Lewis Carroll (pseudonym för Charles Dodgson) 
”-  Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag skall gå för att komma härifrån, frågade Alice 

Cheshirekatten. 
- Det beror till stor del på vart du vill gå, sade katten. 
- Det betyder inte så mycket vart..., sade Alice. 
- Då betyder det ingenting vilken väg du går, sade katten. 
- ...bara jag kommer någonstans, tillade Alice som förklaring. 
- Å, d e t gör du säkert, sade katten, om du går tillräckligt långt.” 
i svensk översättning av Gemma Funtek-Snellman och inleder boken ”Strategisk medieplanering för folkbib-
liotek” av Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg. 
2 För mer detaljerad information om SSB, se avsnittet Bakgrund. 
3 Statistiken över barnbibliotekarietätheten publicerades 2005-05-20 på Kulturrådets hemsida. 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1204&epslanguage=SV   
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initierade inifrån organisationen, medan andra genomförts på grund av beslut av den för 
närvarande sittande politiska majoriteten - en av de största omorganisationerna någonsin i 
Stockholm är stadsdelsnämndsreformen som infördes 1 januari 1997. Till skillnad från Ka-
trineholm, som ända sedan allmän rösträtt infördes 1921 inte har haft annan politisk majori-
tet än socialdemokratisk, har Stockholm vid varje val hittills bytt politisk majoritet. Det har 
naturligtvis påverkat all politiskt styrd verksamhet i Stockholms stad, däribland bibliote-
kens verksamhet, organisatoriska tillhörighet, huvudmannaskap och därmed även resurs-
fördelningen inom staden.  
Ett sätt att kunna se om resursfördelningen är rimlig är att använda sig av nyckeltal. 
Men vad är nyckeltal? 
I Nationalencyklopedin definieras nyckeltal som att man komprimerar information i syfte 
att göra den mer lättillgänglig för en användare och då väljer man ut de mest betydelsefulla 
värdena från en stor informationsmängd eller så kan man använda relationstal som besök 
per invånare4.  
De nyckeltal jag kommer att använda i min undersökning av resursfördelningen inom SSB 
kommer jag att koppla samman med de uppdrag Stockholms Kulturförvaltning har fått av 
Kulturnämnden, t ex att prioritera grupper som barn och ungdom. Men även med det över-
gripande uppdraget från Stockholms stad att beakta mångfald och integration. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Jag vill i min uppsats undersöka resursfördelningen mellan biblioteken inom Stockholms 
stadsbibliotek – SSB, vid tre olika tillfällen. Vid tidpunkten före stadsdelsnämndsreformen 
1996, vid återgången till Kulturförvaltningen 20015 och 2005. 
Mitt syfte är att undersöka eventuella diskrepanser6, dvs. om det existerar någon bristande 
överensstämmelse mellan hur resursfördelningen ser ut och vad som kan anses vara en rim-
lig fördelning utifrån politiska beslut i styrdokument som budget och verksamhetsplaner. 
De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 

• Finns det diskrepanser vad gäller resursfördelningen mellan biblioteken inom SSB 
vid de tre tidpunkterna – 1996, 2001 och 2005?  

• Om det finns diskrepanser, i så fall vilka och varför? 
 

1.2 Avgränsningar 
Jag kommer att vara nödsakad att strikt begränsa min undersökning för att den ska rymmas 
inom ramen för uppsatsen. Delar av det jag varit tvungen att välja bort återfinns under ru-
briken ”Förslag till vidare forskning”. 
Vissa biblioteksenheter väljer jag bort därför att de är mycket specialiserade eller har/har 
haft en annan placering inom Kulturförvaltningen och/eller delvis annat huvudmannaskap. 
Det gäller Asplundhuset (som tidigare kallades Huvudbiblioteket), Annexet med Talboks-
                                                 
4  Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=273008 [2006-04-13] 
5 Då biblioteken fick med sig den budget de hade haft i respektive stadsdelsnämnd. 
6 Diskrepans – enligt Nationalencyklopedins ordbok  är det ”störande brist på överensstämmelse t.ex. mellan 
teori och praktik el. mellan syfte och metod” (2006-04-13 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O135714 ) 
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biblioteket, Tidskriftsbiblioteket och Internationella biblioteket, den uppsökande verksam-
heten vid sjukhus, servicehus och arbetsplatser, de tre biblioteken Läsesalongen, Serieteket 
och Rum för barn inom Kulturhuset och Regionbiblioteket (som tidigare hette Länsbiblio-
teket eller Länsavdelningen) 
Lumabiblioteket i Hammarby sjöstad som öppnades så sent som 2003 har jag inte heller 
tagit med eftersom det inte går att jämföra över tid. 
Det är de återstående 38 biblioteken i stadsdelarna som ingår i min undersökning. 
När det gäller det ekonomiska underlaget, som jag har fått ut via stadens ekonomisystem 
Analys och Agresso med hjälp av kulturförvaltningens ekonomisekreterare, utgår jag inte 
från utfallet eller resultatet utan från det som budgeterats för respektive år som ingår i un-
dersökningen. 
Mycket av de enskilda bibliotekens dokumentation finns endast bevarat och förvarat lokalt 
på varje bibliotek och är i många fall svåråtkomligt eller inte alls åtkomligt. Därför har jag 
valt att begränsa mitt insamlande av underlag till det material och som är åtkomligt via för-
valtningens registrator, arkivarie och ekonomienhet. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det inledande kapitlet presenterar jag min avsikt med uppsatsen, beskriver mitt syfte samt 
de frågeställningar, med vilka syftet skall uppnås och vilka avgränsningar jag gör samt hur 
uppsatsen är disponerad. 
 
Kapitel 2 – Bakgrund 
Med bakgrundkapitlet vill jag skapa en så tydlig och detaljerad bild som möjligt för att ge 
en inblick i Stockholms stads och Stockholms stadsbiblioteks organisatoriska förändringar 
över tid. Jag hänvisar även till de organisationsscheman som finns som bilagor sist i upp-
satsen. 
 
Kapitel 3 – Introduktion i ämnet 
Jag inleder med att först presenterar budgetprocessen för en behovsbaserad budgetordning 
och sedan en artikel om huruvida biblioteksverksamhet är mätbar. Sedan kommer ett av-
snitt om tidigare studier och en genomgång av för ämnet relevant litteratur 
 
Kapitel 4 - Metoder och arbetssätt 
I metodavsnittet motiverar jag mitt val att använda både kvantitativa och kvalitativa meto-
der och för ett resonemang om svårigheterna med att undersöka sin egen arbetsplats. Jag 
redovisar därefter de intervjuer jag gjort med nyckelpersoner inom kulturförvaltningen. 
Därpå följer en redogörelse för mitt arbetssätt och hur jag kommit fram till de nyckeltal jag 
till slut valde att använda mig av i min undersökning. 
 
Kapitel 5 - Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar jag resultaten av min undersökning och analyserar det. 
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Kapitel 6 - Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel ägnas åt diskussion av undersökningsresultaten och de slutsatser jag drar. 
 
Kapitel 7 - Förslag till vidare forskning 
Här presenterar jag de uppslag till vidare forskning som jag kommit på under uppsatsarbe-
tet. 
 
Kapitel 8 - Sammanfattning 
Här gör jag en kort sammanfattning av hela uppsatsen. 
 
För att underlätta för läsaren försöker jag under hand fastställa betydelsen av väsentliga 
förkortningar och begrepp, men de finns även listade sist bland bilagorna. Organisations-
scheman, statistiska sammanställningar, tabeller, diagram och ytterligare bakgrundsmaterial 
som inte ryms i direkt anslutning till den löpande texten ligger som bilagor allra sist. 
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2. Bakgrund 
Det var ganska sent som ett kommunalt bibliotekssystem infördes i Sveriges huvudstad – 
först 1928 stod Gunnar Asplunds arkitektoniska mästerverk Stadsbiblioteket klart för in-
vigning, två hundra år efter att det första initiativet tagits i frågan.7  
Under en tioårsperiod efter Stadsbibliotekets invigning tillkom 14 filialbibliotek av vilka 
mer än hälften var bibliotek som dittills hade drivits av folkrörelseorganisationer, förening-
ar eller församlingar. Under perioden 1940 - 1960 tillkom endast sju bibliotek medan det 
1960 - 1980 tillkom 21 helt nya bibliotek och 4 omlokaliseringar av befintliga bibliotek. Då 
satsade man på nya och välutrustade bibliotek istället för att utjämna de avsevärda stan-
dardskillnaderna som existerade mellan biblioteken. Under hela 1980-talet öppnades endast 
ett nytt bibliotek, men fyra bibliotek flyttade in i nya lokaler.8 
Filialnätet av stadsdelsbibliotek byggdes upp under en tid då tänkandet dominerades av 
idén med ett bibliotek i varje stadsdel. Följden blev ett stort antal filialer varav flertalet 
hade små lokaler och begränsade resurser.9 Men snart ställdes nya krav på både små och 
större filialbibliotek. De förväntades rymma musikavdelningar, lokaler för utställningar, 
programverksamhet och andra utåtriktade aktiviteter, men även tillgodose vuxenstuderan-
des behov.10  
 

2.1 Sex biblioteksutredningar mellan 1967 och 1990 
Därför tillsatte Biblioteksnämnden 1967 utredningen ”Bibliotek i storstad” som 1971 över-
lämnade sitt betänkande om en regionalisering av filialsystemet i ytterstaden. Grundtanken 
som fördes fram var att stadsdelar med mindre än 20 000 invånare var för små för att moti-
vera inrättandet av fullt utbyggda biblioteksavdelningar med det moderna bibliotekets hela 
serviceutbud. Dessa områden föreslogs få begränsad biblioteksverksamhet genom utbygg-
nad av bokbussverksamheten eller i form av stationära bokcaféer.11 Där det var möjligt 
skulle filialbiblioteken omlokaliseras till kommersiella och kommunikationsmässiga centra, 
omvandlas till familjebibliotek (från att många tidigare hade lokalt skilda barn- och vuxen-
bibliotek) som skulle organiseras i 8 biblioteksregioner med däremot svarande resurser.  
Utredningens förslag genomfördes dock inte, och 1979 hemställde Biblioteksnämnden hos 
Stadskansliets organisationsavdelning (SKORG) om en utredning av stadsbibliotekets or-
ganisation. Bakgrunden var att den existerande organisationen med skilda avdelningar för 
vuxna och barn, såväl centralt som på lokalplanet, ansågs som föråldrad och mindre lämpad 
för sitt ändamål.12  
1982 initierade Biblioteksnämnden ytterligare en strukturutredning, ”Bibliotek i stadsdel”, 
som skulle bedrivas parallellt med SKORG-utredningen och koncentrera sig på frågor som 
rörde filialnätet. Syftet med utredningen var att ge såväl förtroendevalda som tjänstemän ett 
brett underlag för en förbättrad verksamhetsplanering, och därigenom på längre sikt skapa 

                                                 
7 Se den exakta tidtabellen för tillkomsten av ett stadsbibliotek i Stockholm på 
www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=2419  
8 Bibliotek 90 1990, s. 8-9. 
9 Bibliotek i storstad 1972, s. 15. 
10 Bibliotek i storstad 1972, s. 2. 
11 Bibliotek i storstad 1972, s. 46. 
12 Strukturorganisationen 1982, s. 1. 
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en biblioteksservice för invånarna i Stockholm som var av så god standard som möjligt 
oavsett bostadsort och inom de ekonomiska ramar som disponerades för verksamheten.13  
Efter beslut i kommunfullmäktige14 trädde den nya biblioteksorganisationen i kraft 1984 
med den publika biblioteksverksamheten indelad i 5 regioner anpassade till stadens indel-
ning i socialdistrikt15 och med varsin övergripande regionchef direkt underställd stadsbibli-
otekarien, som även var förvaltningschef.16  
Utredningen ”Stadsdelsbiblioteken i siffror - En kartläggning av SSBs filialsystem” 1986 
hade som syfte att ge en bild av hur personal- och medieresurserna var fördelade mellan de 
olika stadsdelsbiblioteken. Kartläggningen skulle underlätta både biblioteksnämndens och 
förvaltningens verksamhetsplanering att ge en förbättrad biblioteksverksamhet till invånar-
na i Stockholm och att fördela resurserna efter behovet i de olika stadsdelarna och skapa en 
likvärdig standard för invånarna var de än bor, men även ge möjlighet till en prioritering 
mellan områden.17 Kartläggningen byggde på 1984 års verksamhet18 och bekräftade upp-
fattningen om att resurserna var ojämnt fördelade över Stockholms olika stadsdelar. Men 
utredningen menade att det fanns större möjligheter att samutnyttja personal- och mediere-
surserna inom den nya regionorganisationen.19 
I utredningen klargörs även skillnaden mellan bibliotekens upptagningsområde, som är det 
område varifrån brukarna/låntagarna huvudsakligen kommer och bibliotekens ansvarsom-
råde, som är det område där biblioteket aktivt ska ansvara för kontakt och service till sko-
lor, barnstugor, andra institutioner, men även arbetsplatser, föreningar och organisationer. I 
utredningen påpekas att dessa områden ibland sammanfaller men att ansvarsområdet i de 
flesta fall är större än upptagningsområdet både geografiskt och befolkningsmässigt.20 
1987 kom ytterligare en rapport om resursfördelning och verksamhet vid stadsbiblioteket - 
”Bibliotek för alla” - där det konstaterades att Stockholms bibliotekssystem inte nådde upp 
till den standard som man kunde förvänta sig med tanke på att landets huvudstad borde vara 
i främsta ledet bland landets folkbibliotek och i nivå med övriga huvudstäder i Norden. Av 
rapporten framgår att regionerna inom SSB hade olika resurstilldelning av historiska skäl 
men även för att det saknades en samlad målsättning för verksamheten.21 I rapportens 
genomgång av resursfördelningen och prestationerna inom de fem regionerna visas att re-
sursfördelningen var ojämn både vad gäller medier, personal och lokaler.22 Det var region 5 
på Järvafältet i Västerort som hade de bästa resurserna inom SSB och utredarna föreslog en 

                                                 
13 Bibliotek i stadsdel 1982, s. 2. 
14 5 september 1983 antogs förslaget till ny detaljorganisation för stadsbiblioteket (Dnr 105/29/79) 
15 1975 indelades Stockholm i 17 socialdistrikt som i huvudsak var uppbyggda av hela församlingar. (USK: 
Befolkningen i Stockholm 1252-2005, s. 19.) 
16 Huvudbiblioteket och Läsesalongen i Kulturhuset samt vissa centrala funktioner bildade en egen enhet lik-
som sjukhusbiblioteken och den lands- och länsregionala verksamheten. Efter en organisationsöversyn 1987 
skapades en ny enhet, depåenheten, som bröts loss från den tidigare centrala enheten. 
17 Stadsdelsbiblioteken i siffror 1986, s. 1. 
18 Skillnaden mellan resurstilldelningen är nästan ingen mellan 1984 och 1985 medan 1986 års budget i någon 
mån föregrep kartläggningens resultat. Resurser flyttades från vissa bibliotek till andra. Resurser i form av 
personal togs från Högdalen, Farsta, Aspudden, Bredäng, Hornsgatan, Hässelby Villastad, Vällingby, Tensta 
och Kista medan Rinkeby och Älvsjö fick ökade personalresurser. Men detta framgår inte av kartläggningen. 
(Stadsdelsbiblioteken i siffror, sid. 1) 
19 Stadsdelsbiblioteken i siffror 1986, s. 69. 
20 Stadsdelsbiblioteken i siffror 1986, s. 1. 
21 Tjänsteutlåtande till Biblioteksnämnden 1987-12-09. Dnr 105/143/87 
22 Bibliotek för alla 1987, s. 96. 
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utjämning av personalresurserna på region 5:s bekostnad.23 Vidare föreslogs även att biblio-
teksnämnden skulle fastställa en målsättning uttryckt i prestationsmått för verksamhetsåret 
och att medieanslaget skulle fördelas utifrån objektiva kriterier som t ex befolkningsunder-
lag. 
Men i nästa utredning, ”Bibliotek 90”, konstaterades att Stockholm trots ett antal utred-
ningar ända sedan 1945 inte hade fått någon struktur på sin biblioteksservice i stadsdelarna 
på grund av att filialnätet från första början varit mycket heterogent och direkt avhängigt 
den historiska folkbiblioteksutvecklingen i Stockholm, samt att stockholmarnas tilltro till 
sina stadsdelsbibliotek som väl etablerade och väl fungerande lokala kulturinstitutioner ut-
gjort nästan oöverkomliga hinder för mer genomgripande förändringar i filialstrukturen. 
”Bibliotek 90” tog vid där ”Bibliotek för alla” slutade och hade som syfte att skissera en 
offensiv plan för omstrukturering av filialnätet så det skulle vara bättre avpassat till de snä-
va ekonomiska ramar som även då styrde verksamheten och omfördela resurserna för att 
uppnå en mer effektiv biblioteksservice.24 
 

2.2 Sammanslagning av bibliotek och kultur till en nämnd och en 
förvaltning 1992 
1992 slogs Biblioteksnämnden ihop med Kulturnämnden och därigenom uppgick biblio-
teksförvaltningen i kulturförvaltningen och den tidigare förvaltningschefen tillika stadsbib-
liotekarien blev då avdelningschef och underställd chefen för kulturförvaltningen. Året där-
på, 1993, omorganiserades SSBs regioner till 9 basområden25 utifrån förslagen i Bibliotek 
90 att höja kvalitén på biblioteken och åstadkomma en resursutjämning. Bibliotek av tre 
olika kategorier infördes: Basbibliotek – med en allsidig verksamhet, de största resurserna 
och ett stort upptagningsområde och öppet minst 45tim/v. Närbibliotek – med ett aktuellt 
och flexibelt mediebestånd i samspel med basbiblioteket och öppet minst 24tim/v. Stads-
delsbibliotek – en mellankategori som skulle ha öppet minst 33 tim/v.  
 

2.3 Biblioteken förs över till stadsdelsnämnderna 1997 
Kort därpå togs beslut i Kommunfullmäktige (KF) om att införa stadsdelsnämnder (sdn) i 
Stockholm26 och biblioteken i stadsdelarna överfördes organisatoriskt till sdn från 1997. 
Men innan beslutet om införandet av sdn togs hade ett försök med tre sdn genomförts under 
åren 1990 - 96 i stadsdelarna Aspudden, Rinkeby och Skarpnäck där även biblioteken i des-
sa stadsdelar ingick i försöket från 1991.27 
Antalet sdn var 24 stycken från 1997, men efter valet 1998 beslutades att slå ihop vissa 
stadsdelar.28 Så från 1 januari 1999 fanns det 18 sdn i Stockholm29.  
                                                 
23 Bibliotek för alla 1987, s. 87. 
24 Bibliotek 90. Stockholms stadsbiblioteks filialstruktur. Diskussionspromemoria för det fortsatta översyns-
arbetet 1990, s. 3-4. 
25 samt enheter för social- och uppsökande verksamhet, depå, info, inköp mm.  
26 Beslutet togs 2 oktober 1995 av den dåvarande politiska majoriteten bestående av (s), (v) och (mp). (fp) och 
(sp) stödde förslaget medan (m) och (c) reserverade sig.  
27 Försöket med sdn inleddes 1990 med att nämnderna började arbeta, men de ingående förvaltningarna med 
sina respektive verksamheter kom igång först 1991. 
28 Genom sammanslagningar blev Hässelby och Vällingby – Hässelby - Vällingby, Bromma och Västerled 
blev Bromma , Hammarby och Skarpnäck blev Skarpnäck, Enskede och Årsta blev Enskede-Årsta, Farsta och 
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2.4 Biblioteken återförs till Kulturnämnden 2001 
Av olika anledningar, men mycket pga. den aktiva vänföreningen för Hornstulls bibliotek, 
bestämde dåvarande skol- och kulturborgarrådet Birgitta Rydell (fp) att stadsdelsbibliote-
ken skulle återföras till Kulturnämnden från 1 januari 2001, och de drygt 40 biblioteken är 
sedan hösten 2001 indelade i 20 enheter med varsin enhetschef under en stadsbibliotekarie, 
som i sin tur är avdelningschef under kulturdirektören, som är förvaltningschef, se organi-
sationsskiss i bilaga 6. 
Under den tiden, liksom före och efter, fördes ofta livliga diskussioner om resursfördel-
ningen mellan biblioteken, vilka nyckeltal som skulle gälla och vilka av de prioriterade 
målgrupperna som skulle prioriteras mest.  
Diskussionerna om organisation och resursfördelning tog ny fart när den sittande politiska 
majoriteten (s + v + mp) tillsatte en utredning efter valet 2002. Utredningen ”Stadens poli-
tiska organisation SPO, Demokrati och ledarskap” föreslog att biblioteken åter borde över-
föras till sdn med förbehållet att det gick att uppnå en långsiktigt hållbar politisk enighet i 
frågan. Som det ser ut just nu finns det inte någon sådan politisk enighet, däremot finns en 
bred politisk enighet bakom Stockholms stads strategiska biblioteksplan som antogs av en 
enig kulturnämnd i juni 2002. Nästa biblioteksplan, som gäller 2006 - 2010 är även den ta-
gen av en enig kulturnämnd och har efter en remissrunda även tagits i Kommunfullmäkti-
ge.30 
SPO-utredningen påstod att ”sedan återgången till kulturnämnden har stadsdelsbiblioteken 
bl. a arbetat med att omfördela resurserna inom ”regionerna”, eftersatt standard på vissa 
stadsdelsbibliotek har åtgärdats samtidigt som mer välmående stadsdelsbibliotek har 
kringskurits på resurser. Besparingar på kulturnämnden drabbar nu vissa bibliotek”.31 I sitt 
remissvar på SPO-utredningen skriver kulturförvaltningen till kulturnämnden inför mars-
sammanträdet 200432: ”Någon större omfördelning har inte skett, till mångas förtrytelse då 
resurserna är mycket ojämnt fördelade över staden. Däremot har varje enhetschef arbetat 
med att optimera användningen av de resurser som stått till buds, genom att t ex personalen 
arbetar mer flexibelt inom enhetens bibliotek. Dessutom har stadsbiblioteket strävat efter att 
fördela t ex löneökningsmedel så att de värsta orättvisorna mellan likvärdigt arbete i olika 
stadsdelar nu jämnats ut. Dock har t ex 2004 års besparing om 9 mkr, huvudsakligen drab-
bat de något starkare innerstadsbiblioteken.” 

                                                                                                                                                     
Söderled blev Farsta och Hornstull och Maria-Gamla stan blev Maria-Gamla stan. Samtidigt överfördes 
Luma-Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen från Hammarby till Katarina-Sofia. Källa: USK: Befolkningen i 
Stockholm 1205-2005  
29 I och med valet 2006 minskade antalet stadsdelsnämnder ytterligare fr om 1 januari 2007 till 14 genom 
sammanslagning av Kista och Rinkeby, Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia, Hägersten och Liljeholmen, 
Enskede-Årsta och Vantör. 
30 I samband med att Stockholms Kommunfullmäktige behandlade SPO-utredningen 24 januari 2005 fick 
Stockholms kulturförvaltning i uppdrag att ta fram en strategisk biblioteksplan. Den redovisades för kultur-
nämnden 6 december 2005, överlämnades till Kommunstyrelsen och antogs 29 maj 2006 av Stockholms Stads 
Kommunfullmäktige. 
31 Ur ”Slutrapport 2003-12-15 från SPO-kansliet, s. 119. 
32 Tjänsteutlåtandet är daterat 2004-02-18 med diarienummer 001139/2003 och ställt till kulturnämndens 
sammanträde 2004-03-02. 
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Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg betonar i sin bok ”Strategisk medieplanering 
för folkbibliotek”, att det är först när man vet exakt hur resurserna är fördelade och har satt 
dem i relation till behov och mål som det är möjligt att besluta hur eventuella ompriorite-
ringar ska göras, och att det är en ledningsfråga.33 Den beskrivningen känns som en ögon-
blicksbild av SSBs situation i skrivande stund.34 

                                                 
33 Höglund & Klingberg 2001, s. 61 och 64. 
34 Inför 2007 har stadsbibliotekarie Inga Lundén på uppdrag av biblioteksnämnden initierat en översyn av 
biblioteksstrukturen. En projektgrupp kommer att föreslå en ny struktur utifrån ett verksamhets-, lokal- och 
organisationsperspektiv med tre olika ambitionsnivåer och även en strategi för hur biblioteksstrukturen på sikt 
ska utvecklas utifrån kriterier som befolkningsstruktur, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.  
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3. Introduktion i ämnet 
Här följer en introduktion till hur budgetprocessen går till och huruvida biblioteksverksam-
het överhuvudtaget är mätbar. Sedan kommer ett avsnitt om tidigare studier och en genom-
gång av för ämnet relevant litteratur. 
 

3. 1 Budgetprocessen 
Vilka argument och teorier ligger bakom resursfördelningen i ett demokratiskt samhälle? 
I Sverige har vi sedan länge en progressiv inkomstbeskattning, dvs. skatten utgår med en 
högre procentsats på inkomster över en viss storlek35. Hur mycket och hur skatter ska tas ut 
är en ständig tvistefråga mellan de politiska partierna liksom frågan om hur skatteintäkterna 
sedan ska fördelas. I Stockholms kommun ställs allt på sin spets vart fjärde år, varje gång 
det är val, då det hittills har blivit en ny politisk majoritet som naturligtvis genast vill 
genomföra sitt valmanifest, både vad gäller skattesatser och prioriteringar i resursfördel-
ningen. 
Det pågår en mängd experiment runtom i Sverige för att förnya och öka den lokala demo-
kratin och det lokala självbestämmandet, men även för att uppnå en effektivare organisa-
tion.  
Sedan 1997 är Stockholm indelat i stadsdelsnämnder och det har självklart även påverkat 
resursfördelningen och budgetprocessen inom staden. Budgeten är ett av de viktigaste styr-
instrument som står de politiskt förtroendevalda till buds.36 Men för att budgeten ska kunna 
fungera som ett kraftfullt styrinstrument måste den bygga på sakliga grunder.37 Den statsve-
tenskapliga budgetforskningens portalfigur, Aaron Wildavsky, anses vara den som klarare 
än någon annan ha beskrivit budgetspelet och dess politiska dimensioner. Han lanserade sin 
teori om budgetprocessens aktörer i boken ”The Politics of the Budgetary Process” 1964 
och sedan dess är ”dialog” ett centralt tema inom budgetforskningen liksom de givna roller 
i budgetprocessen som aktörerna tilldelats genom sina institutionella positioner. Rollerna är 
av två typer och definieras som förväntningar om ett visst beteende kopplat till en viss posi-
tion. Det handlar å ena sidan om förkämparna som vill åstadkomma höjda anslag/större re-
surstilldelning till sina verksamheter och å andra sidan väktarna som i egenskap av återhål-
lande centrala kontrollorgan ska försvara skatt(e)kistan och se till att den ekonomiska total-
ramen/totalbudgeten inte överskrids. De två parterna måste samarbeta trots att de står i mot-
satsställning till varandra. Det ger en naturlig arbetsfördelning, som är en förutsättning för 
varje budgetprocess. Den viktigaste frågan blir då hur budgetaktörerna trots sina motstridi-
ga intressen förmår komma till ett beslut som alla kan acceptera och enas kring.38 
Behovsbudgetering som metod för resursfördelning har vuxit fram i kommuner med kom-
mun- eller stadsdelsnämnder (kdn/sdn) som ett sätt att öka politikernas inflytande över re-
sursfördelningen och skapa förutsättningar för en reell omfördelning både mellan olika sdn 
men även från en verksamhet till en annan. Även inom landstingen är denna metod för re-

                                                 
35 ”Före 1982 var högsta skattesatsen 85 % vid inkomstbeskattning. Den har sedermera sänkts, särskilt genom 
1991 års skattereform”. 2006-03-04 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=287476  
36 Bokenstrand 2005, s. 9. 
37 Bokenstrand 2005, s. 10 
38 Bokenstrand 2005, s. 11ff. 
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sursfördelning vanligt förekommande, men under namnet befolkningsbaserad resursfördel-
ning.39 
Vad utmärker då behovsbudgetering i renodlad form? 
Den vilar på fyra hörnstenar som gemensamt skapar en tydlighet i budgetprocessen40: 

1. Objektivitet – vad gäller indikatorer eller kriterier för att uppskatta medborgarnas 
behov av kommunal service. Kriterierna ska handla om egenskaper hos befolkning-
en eller dess sammansättning och inte vara påverkbara på administrativ väg, t ex 
andelen människor i en viss ålder eller andelen låginkomsttagare. Mätningarna ska 
vara tillförlitliga och inte kunna manipuleras. Det handlar om att omsätta den poli-
tiska ledningens prioritering av medborgarnas servicebehov i demografiskt grunda-
de och sakliga behovskriterier.41 

2. Transparens – det ska finnas ett klart och tydligt samband mellan tillämpade be-
hovskriterier och uppskattat servicebehov. Meningen med fördelningen ska kunna 
blottläggas så att alla kan förstå på vilka grunder fördelningen baseras. Men vi får 
inte glömma att vilka behov man väljer att ta hänsyn till och hur stor vikt man till-
mäter olika indikatorer alltid är politiska frågor. 

3. Roller – relationerna mellan budgetprocessens olika aktörer. Metoden innebär en 
dramatisk förstärkning av väktarna i och med att det uteslutande är väktarna som 
fattar de övergripande prioriteringsbesluten: vilka behov ska man ta hänsyn till och 
vilken vikt ska dessa behov ha? Styrningen ändrar karaktär till att bli resultatoriente-
rad och då behövs nya instrument för uppföljning och utvärdering. 

4. Rättvisa – kärnan i budgetmodellen: alla relevanta aktörer ska förstå resursfördel-
ningens grunder och anse dem som rimliga. Alla förväntar sig sin rättmätiga andel 
av nya resurser, men är även beredda att ta sin del av eventuella besparingar om de 
är någorlunda jämnt fördelade. Rättvisa är ett relativt begrepp och behovsbudgete-
ringen förändrar själva grunden för vad som är rättvist och lägger frågan om rättvisa 
”utanför” budgetprocessen och uppmärksamheten riktas mot förhållandena i det 
omgivande samhället. 

 

3. 2 Biblioteksverksamhetens mätbarhet - något om tidigare forsk-
ning på fältet 
Orr redogöra i sin artikel “Measuring the goodness of library services: a general framework 
for considering quantitative measures”42 för de motsatta synsätt som finns om biblioteks-
verksamhetens mätbarhet bland bibliotekspersonalen. Den ena ”skolan” menar att det mesta 
inte går att mäta och att varje biblioteks verksamhet är unik och endast ska värderas i sitt 
eget sammanhang. Den andra ”skolan” tycker tvärtom att det mesta går att mäta och att bib-
liotek inte på något nämnvärt sätt skiljer sig från andra organisationer som sedan länge och 
med framgång använt sig av olika mätverktyg för att få till stånd ökade resurser till sin 

                                                 
39 Bokenstrand 2005, s. 25 ff. 
40 Bokenstrand 2005, s. 36-43. 
41 Bokenstam betonar att begreppet objektiv här har en mycket snäv betydelse huruvida fördelningen bygger 
på administrativt opåverkbara kriterier och får inte uppfattas som det skulle finnas något som en ”riktig” re-
sursfördelning, s. 37. 
42 Orr 1973, s. 315-332. 
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verksamhet. Orr vill lyfta fram fördelar och nackdelar med olika kvantitativa mått med sik-
te på deras praktiska användning och ledningen av enskilda bibliotek. 
För att undersöka vilka de grundläggande kriterierna är för kvalitet och värde ställer Orr två 
enkla frågor: ”How good is the service/Hur bra är servicen?” Och ”How much good does it 
do/Vad har den för värde?” Orr kallar den första frågan för ”Quality/Kvalitet” och den 
andra för ”Value/Värde”. 
”… Det avgörande kriteriet för att utvärdera kvaliteten hos en tjänst är dess förmåga att 
möta de användarbehov den är avsedd för, och värdet av en tjänst måste bedömas i termer 
av den nytta som dess användning upplevs ha för dem som betalar tjänsten.”43 
För att undersöka hur olika kriterier är relaterade kommer Orr med ett grundläggande för-
slag som han betecknar som en truism därför att det är så starkt förbehållsamt: 

1. att, givet att allt annat är lika, tenderar tjänsteförmågan att öka då resurserna som 
ges dem ökar, men inte nödvändigtvis i motsvarande grad 

2. att, givet att allt annat är lika, tenderar den totala tjänsteanvändningen att öka då 
dess förmåga ökar, men inte nödvändigtvis i motsvarande grad 

3. att, givet att allt annat är lika, kommer nyttoeffekterna från en utförd tjänst att öka 
då dess användande ökar, men inte nödvändigtvis i motsvarande grad 

4. att, givet att allt annat är lika, kommer resurserna som ges till en tjänst att öka då 
dess nyttoeffekter ökar, men inte nödvändigtvis i motsvarande grad 

 
För att illustrera hur man kan se sambanden och indirekt och direkt mäta kvalitet och värde 
använder Orr nedanstående figur44. 
 
 

   
   
 
Men tyvärr är det ju aldrig så att ”allt annat” är lika i levande livet. Men figuren kan ändå 
vara användbar för att undersöka det logiska stödet för indirekt mätning av kvalitet och 
värde. 
Orr påstår att mätning av resurser oftast är lätt att få fram, men att användandet kan vara 
svårare att mäta, men blir allt vanligare i form av att mäta antal referensfrågor, användarun-
dervisning mm.  
Mätning av resurser är ofta tolkade som kvalitetsindikatorer, som framgår av den prickade 
linjen mellan kvalitet och resurser i figur I. Storleken på ett bibliotek, i resurshänseende, 
blir då lika med sitt värde. Ett indirekt kvalitetsmått symboliseras av den prickade linjen 
                                                 
43 Översättningen är gjord av Svensk biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik och 
finns i Handbok för utvärderingsarbete, s. 4. 
44 Orr 1973, s. 318. (Figuren är inskannad med tidskriftens tillstånd) 
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mellan kvalitet och användande, t ex cirkulationstalet per medlem i målgruppen. De vanli-
gaste värdeindikatorerna som används är mätning av användande. Dessa indirekta mätning-
ar vilar på samma antaganden som under punkt 3, dvs. att, om andra saker är lika, kommer 
nyttoeffekterna från en utförd tjänst att öka då dess användande ökar, men inte nödvändigt-
vis i motsvarande grad. Slutligen finns det ytterligare en indirekt värdemätning som skulle 
ha kunnat symboliseras genom en prickad linje mellan värde och resurser.  
”Hur” kan man mäta goodness/förträfflighet? För direkt mätning av kvalitet eller förmåga 
verkar det huvudsakliga problemet vara att definiera/operationalisera (defining operational-
ly) de behov en tjänst är tänkt att fylla och för det andra att bestämma/fastställa/avgöra (de-
termining) vilka av de tjänster som identifierats har blivit (eller kunde ha blivit) tillgodo-
sedda av tjänsten. Figur 245 antyder komplexiteten i behovsbegreppet (the concept of needs) 
och dess relation till efterfrågan och ytterst till användande. Figur 2 fokuserar på triangeln 
förmåga-efterfrågan-användande i figur I. 

 
 
Som framgår av figur 2 innefattar det dokumenterade användandet inte alla uppfyllda och 
icke uppfyllda behov. Orr påpekar att numreringen i figur 2 indikerar några sätt som för-
mågan kan interagera med efterfrågan och användande och att ett biblioteks förmåga, upp-
fattat av dess användare, kan påverka beslut vid punkt 2 och 3 (identifiera och åtgärda) med 
resultat att då den uppfattade förmågan ökar, så ökar förhållandet mellan tydlig efterfrågan 
och möjlig efterfrågan (tydlig plus dold efterfrågan) och det är troligt att brukare som har 
hög tilltro till bibliotekets förmåga också låter personalen få veta om sina icke uppfyllda 
behov. Paradoxalt nog, varnar Orr, kan bibliotekets arbete med att förbättra sin service re-
sultera i att personalen upplever att fler användare är missnöjda. 
Orr erbjuder en checklista över vilka faktorer som ska övervägas då man bestämmer sig för 
vilka mått som kan passa då en beslutsfattare ska mäta sitt eget bibliotek. 

1. Appropriateness/Ändamålsenlighet. Frågor att ställa: Är måtten av rätt typ? Mäter 
de värde eller kvalitet? Är måttenheter och måttstock lämpliga? Om resultaten av 

                                                 
45 Orr 1973, s. 325. (Figuren är inskannad med tidskriftens tillstånd) 
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olika mätningar ska sammanföras måste de uttryckas i samma måttenhet eller kunna 
konverteras till en gemensam måttenhet.  

2. Informativiness/Informativitet 
3. Validity/Giltighet. Värdering av giltighet är i grund och botten subjektiv och beror 

ytterst på bedömningen av dem som förväntas acceptera resultatet. Det är viktigt att 
hitta mått som äger giltighet för andra än biblioteksmänniskor om man vill få resur-
ser till biblioteken. 

4. Reproducibility or reliability/Upprepningsbarhet eller tillförlitlighet är enklare att 
åstadkomma. Det är viktigt att tänka på att mätningarna ska vara statistiskt hållbara 
och att mätningarna ska vara så exakta som möjligt. 

5. Comparability/Jämförbarhet är relativt lätt om avsikten endast är att mäta ett en-
skilt bibliotek, men man bör eftersträva att även kunna mäta sitt bibliotek mot 
andra.  

6. Practicality/Praktiskhet är av största betydelse om man har tänkt sig att mäta fort-
löpande, som en rutin och utföras av den egna personalen. 

 

3.3 Genomgång av tidigare studier och relevant litteratur 
Jag har i första hand sökt efter litteratur och artiklar om resursfördelning, nyckeltal, presta-
tionsindikatorer, kommunal förvaltning, kommunal ekonomi, Stockholms stad, Stockholms 
kommun, men även efter litteratur om hur man mäter kvantitativt och kvalitativt. 
Jag har hittat mycket av intresse under arbetets gång och redovisar här ett urval av det som 
är mest relevant för min undersökning. Jag är medveten om att min litteratursökning gjor-
des för några år sedan och det därefter kan ha kommit ytterligare studier och litteratur som 
skulle kunna vara relevant för min undersökning. 
 
3.3.1 Magisteruppsatser i ämnet 
Den enda magisteruppsatsen om resursfördelning och folkbibliotek jag har hittat är från 
2003 och skriven av Anna Rydén-Hamström med titeln ”Folkbibliotek och resursfördel-
ning: En jämförande studie av sju folkbibliotek i Uppsala kommun”. Anna Rydén-
Hamström har bibliotekschefsperspektivet i fokus och konstaterar att resurserna till folkbib-
lioteken i Uppsala är ojämnt fördelade och hon har valt att göra en kvantitativ undersökning 
för att ta reda på hur resurserna är fördelade, varför de är fördelade som de är, vilka faktorer 
som påverkar resursfördelningen och om resursfördelningen kan påverkas. Det hon kom-
mer fram till är att resursfördelningen är ojämn på grund av den demografiska strukturen – 
segregerade kommundelar får mer resurser. En annan orsak är att en generös fördelning 
från tidigare år ”hänger med” och att bibliotek hamnar i bra eller dåliga cirklar. Här spelar 
bibliotekschefen en viktig roll som en av faktorerna för att bryta onda cirklar genom att an-
passa bibliotekets verksamhet till omgivningen och samverka med politiker, medborgare 
och övriga verksamheter. De bibliotek som arbetar proaktivt i sin närmiljö och där biblio-
tekscheferna är väl förberedda vid mötet med politikerna i budgetprocessen klarar kriser 
och nedskärningar bättre visar Anna Rydén-Hamström i sin undersökning. 
Jag har haft stor nytta av hennes studie som inspiration till hur man kan göra och vilka pro-
blem man kan stöta på vid en liknande undersökning. Mycket skiljer såklart organisatoriskt 
och storleksmässigt mellan Uppsala och Stockholm, men mycket är ändå likartat.   
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En annan magisteruppsats av intresse är från 1998 och skriven av Tomas Friberg och Hen-
rik Åslund med titeln ”Fitness for purpose: En jämförelse mellan två synsätt på kvalitetsar-
bete inom biblioteksområdet”, som även innehåller en översikt över kvalitetsarbetets fram-
växt inom biblioteksområdet – både internationellt och nationellt, men med betoning på 
vetenskapliga bibliotek.46  
 
3.3.2 Andra studier om mätning av biblioteksverksamhet och annan kommu-
nal verksamhet 
I Nordiskt BDI-index hittade jag Alf Wahlgrens ”Att sätta värde på bibliotek: analysmetod 
för folkbibliotek” från 199447. Författaren arbetar inom Komrev AB som genomförde ett 
antal förvaltningsrevisioner och upptäckte att den kommunala redovisningen inte tillät eller 
var upplagd så att det gick att identifiera vad enskilda verksamheter inom det kommunala 
bibliotekssystemet kostade. Dessutom saknades verksamhetsstatistik förutom antalet utlå-
nade medier och även konkreta och mätbara mål för verksamheten. Så det fanns stort behov 
av olika nyckeltal och prestationsmått som på ett bra och rättvisande sätt kunde avspegla 
biblioteksverksamheten, men även för att enkelt kunna se att insatta resurser i förhållande 
till presterad verksamhet var rättvist fördelade. Det är den mest handfasta vägledningen för 
att kvantitativt mäta bibliotekens kostnader och verksamhet jag funnit, och den delar in ana-
lysarbetet i tre delar. Först fastställer man resurserna som de direkta kostnaderna för perso-
nal, lokal och media, sedan bestämmer man verksamhetsmått som öppettimmar/år, invåna-
re, lån och besök/år, mediebestånd osv. Därefter använder man sig av ett antal analystal, 
som kostnaden per invånare i relation till resurser i form av personal, mediebestånd, öppet-
hållande på biblioteken i ansvarsområdet och även kostnaden per aktivitet, t ex lån, besök, 
programverksamhet. Bland analystalen väljer man sedan ut de som ska vara nyckeltal och 
som ska vara få och knyta an till ett klart och uttalat mål för verksamheten och användas för 
måluppföljning. 
 
Wahlgren hänvisar till Anna-Lena Höglunds ”Mäta för att veta – om metoder att mäta bib-
lioteksverksamhet” (Kulturrådets rapport 1992:4) vad gäller de kvalitativa mätmetoderna 
och till ESO-rapporten (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) om produktivitets-
mätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet – Ds 1989:42, där det görs en beräkning 
av produktivitetsutvecklingen inom folkbiblioteken 1960 – 1985.   
Anna-Lena Höglunds intressanta undersökningar hade jag redan hittat vid den litteratursök-
ning jag gjorde då jag tänkt skriva om urvalsprinciper vid medieinköp. Anna-Lena Höglund 
har skrivit ”Strategisk medieplanering för folkbibliotek” tillsammans med Christer Kling-
berg och som med ”Det goda biblioteket – en vänbok till Anna-Lena Höglund” sammanta-
get ger konkret vägledning i hur man räknar fram vilket medianslag ett specifikt folkbiblio-
tek behöver utifrån antal invånare.48  
 

                                                 
46 Tomas Friberg har även konstruerat den databas som användes av Biblioteksföreningens kvalitetsprojekt 
under 2002-2004, se länk http://www.biblioteksforeningen.org/sg/kvalitet/ Handboksprojektet, Projektsidor, 
Resultat. 
47 Utarbetad i samråd med Länsbiblioteket i Kristianstads län och i nära samarbete med bibliotekscheferna i 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad och Ängelholm och med bidrag från Statens kulturråd och Komrev. 
48 Antal invånare X önskvärt utlån/invånare delat med önskvärd utnyttjandegrad ger det önskade bokbestån-
det. Det talet delas med omsättningstiden för att få fram det årliga förvärvsbehovet. Sedan multipliceras det 
med årets bokprisindex för att få fram det önskade medieanslaget. Ur Det goda biblioteket 2001, s. 130. 
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I kulturrådsrapporten ”Mäta för att veta. Om metoder för att mäta biblioteksverksamhet” 
från 1992 redogör Anna-Lena Höglund för hur Folkbibliotekssektionen inom IFLA initie-
rade kvantitativa mätmetoder för folkbiblioteksbruk som skulle vara enkla att använda och 
inte förenade med extra kostnader att genomföra. Höglund redovisar principerna för mät-
ningarna, varje mått i relation till andra mått. Hon ger även detaljerade instruktioner för 
mätningarna. Tanken är att ge biblioteksledningar ett mycket gott underlag för planering 
och utveckling. De principer och grundförutsättningar som Höglund lyfter fram är att verk-
samheten ska mätas i förhållande till bibliotekens mål, att mätningarna ska vara en integre-
rad del av ledningsprocessen, att måtten ska ses i relation till givna resurser, att mätningar-
na ska ställa verksamheten i relation till låntagarnas krav och utvecklas till att fastställa lån-
tagarnas verkliga behov och om möjligt få veta något om de dolda kraven, och att det är 
viktigt att göra jämförelser över tid och mellan olika enheter i ett och samma bibliotekssy-
stem.49 Det man enligt Höglund får fram genom att mäta är å ena sidan mått på resurser och 
å andra sidan verksamhetsresultat, men resultatet beror även på hur anslagen fördelas och 
hur väl de utnyttjas. Höglund har tittat på de tre komponenterna böcker, lokaler och perso-
nal i relation till den befolkning som betjänas. Hon konstaterar att den största svårigheten är 
att fastställa befolkningsunderlaget för varje enskild biblioteksenhet.50 
Sammantaget kan alla mätningar ge indikationer på om servicen når dem den är avsedd för 
och vara ett underlag för fortsatt diskussion om verksamheten. Men för att få en fullständi-
gare kunskap behövs, enligt Höglund, även subjektiv information, dvs. att få veta vad folk, 
både låntagare och icke-låntagare, tycker om biblioteksservicen, t ex genom enkätunder-
sökningar. 
 
För att ytterligare definiera mått, mätningar och prestationer har jag även haft stor nytta av 
Kommunförbundets skrift ”Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och fritidsom-
rådet” från 2001. Där framgår att nyckeltal behövs för att kunna göra jämförelser mellan 
enheter och verksamheter över tid, kunna skriva mål som går att utvärdera, kunna beskriva 
för kommuninvånarna vad deras skattepengar används till och för att kunna analysera verk-
samheten för att öka kostnadseffektiviteten. 
I skriften betonas att mångfalden inom verksamheter som kultur och fritid kräver många 
olika typer av mått för att beskriva de olika delverksamheterna och att det ofta råder en 
bristande balans mellan traditionella statistiska uppgifter i form av nyckeltal och mer 
”mjuk” information som brukarnas åsikter om kvalitén i verksamheten.51  Denna obalans 
kan bero på att det av tradition ofta är kommunernas budgetarbete som präglar arbetet med 
statistik och nyckeltal och att dessa inte så ofta kopplas samman med hur pass nöjda bru-
karna är.  
Traditionellt är det antalet boklån per invånare som sedan länge lyfts fram i den nationella 
statistiken, men i många kommuner räknas mycket annat, som antal besök, deltagare i pro-
gramverksamhet, cirkulationstal (hur mycket bibliotekens medier används) och 
årsöppettimmar (de timmar under ett år besökare kan ha tillträde till lokalen). Men vad sä-
ger egentligen isolerade uppgifter som låne- och/eller besökssiffror? Har ett bibliotek 
200 000 besök under 1 år vet man ju inte om det är 1 000 människor som besökt biblioteket 

                                                 
49 Höglund 1992, s. 12-17. 
50 Höglund 1992, s. 18-38. 
51 Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och fritidsområdet 2001, s. 12. 
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200 gånger var eller om det är 200 000 som besökt det en gång var. Siffran ger heller ingen 
information om hur stora delar av den öppettid som funnits till förfogande har använts. 
Enligt Kommunförbundets skrift är det inte särskilt vanligt att det bland de ”reguljära” 
nyckeltalen anges hur stor andel av befolkningen som utnyttjar eller deltar i olika verksam-
heter.52 
Kommunförbundet betonar vikten av att de mått som används ska gå att relatera till var-
andra, som t ex producerad verksamhet mot kostnader, brukarundersökning år 1 mot bru-
karundersökning år 3 och att uppgifterna ska vara jämförbara, både över tid, men även mel-
lan verksamheter och enheter och att man räknar och studerar på samma sätt vid varje till-
fälle.53 
 
När dåvarande Kommunförbundets54 kultur- och fritidssektion skulle jämföra kultur- och 
fritidsresurser mellan åren 1995 och 2002 fann man betydande skillnader mellan den biblio-
teksstatistik som Statens Kulturråd publicerar och det material som Svenska Kommunför-
bundet kunde redovisa. För att få en förklaring till skillnaderna fick konsult Christina Ek-
bom i uppdrag att analysera siffermaterialet och göra detaljerade studier i ett mindre antal 
kommuner. Ekboms rapport publicerades 2005 med den talande titeln ”På osäker grund – 
en kritisk granskning av svensk folkbiblioteksstatistik.” 
Biblioteksverksamheten är en komplex verklighet som måste förenklas och komprimeras 
när det handlar om statistik och Ekboms studie lyfter fram ett antal felkällor i bibliotekssta-
tistiken både från Kulturrådet/Statistiska Centralbyrån (KUR/SCB) och Svenska Kommun-
förbundet (SK). 
Ekbom påpekar det ohållbara i att parterna använder olika slags konsumentinriktade index 
när de ska bedöma utvecklingen av bibliotekens resurser mellan åren och att det skapar stor 
förvirring och bristande tilltro till den nationella statistiken. Enligt uppgift från SK hösten 
2004 är ungefär ¾ av kommunernas kostnader personalrelaterade och då är ”Medelsvens-
sons korg av varor”, dvs. konsumentprisindex (KPI), ett alltför trubbigt instrument när man 
ska titta på utvecklingen inom ett särskilt verksamhetsområde.55 T ex så ökade KPI med 7, 
1 procent mellan åren 1995 och 2002 medan nettoprisindex (NPI)56 hade ökat med 2, 49 
procent under samma period.57 Ekbom tittade därför särskilt på kostnadsutvecklingen för 
löner, lokalhyror och medier eftersom dessa utgör de största utgiftsposterna i bibliotekens 
driftkostnader. Under tidsperioden 1995 till 2002 fördelade sig kostnaderna i grova drag på 
50 procent för personal, 24 procent för lokaler, 13 procent för medier och 13 procent för 
övrigt. Under samma tidsperiod var kostnadsutvecklingen för löner 31 procent, för lokalhy-
ror ca 25 procent och för medier 17 procent.58 Ekbom konstaterar att bibliotekens kostnads-

                                                 
52 Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och fritidsområdet 2001, s. 14. 
53 Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och fritidsområdet 2001, s. 15ff. 
54 Kommunförbundet och Landstingsförbundet utgör numera en gemensam organisation och heter Sveriges 
Kommuner och Landsting 
55 Ekbom 2005, s. 47. 
56 Enligt Riksbankens hemsida www.riksbank.se/svenskstat visar NPI utvecklingen av den del av konsument-
priserna som återstår sedan nettot av indirekta skatter minus subventioner räknats bort.  
57 Via SCBs hemsida www.scb.se kan man få fram tabeller över både KPI och NPI. 
58 Ekbom har fått uppgifterna genom SCB. Vad gäller löner och lokalhyror saknas uppgifter för 1995, men 
där har Ekbom räknat fram en rimlig kostnadsutveckling och beskriver hur, se s. 15. 
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ökningar väsentligt överstiger både KPI och NPI och förespråkar därför ett viktat biblio-
teksindex för ett mer korrekt underlag för bedömningar på såväl nationell som lokal nivå.59 
 
I ”Alternativ finansiering av offentliga tjänster – en bilaga till SOU 2003:57” förs ett reso-
nemang om vad som subventioneras inom kultur och fritid och vad som sker på markna-
dens villkor och där ett ”klippkort på kultur” föreslås, något jag anknyter till i avsnittet Dis-
kussion och slutsatser. ”Om biblioteksverksamheterna” (Ds 2003:66) med förslag på änd-
ring av bibliotekslagen går igenom folkbibliotekens utveckling mellan åren 1989 och 2001, 
vilket ansluter till ESO-rapportens genomgång mellan åren 1960 och 1985. 
 
I Hugo Bloms och Kommunförbundets skrift ”Kan kultur och fritid mätas? : om uppfölj-
ning och utvärdering inom kultur- och fritidsverksamheter” från 1994 redogörs för ett pro-
jekt som sex kommuner genomfört tillsammans med Kommunförbundet där de istället för 
att ”uppfinna” nya utvärderingsmetoder har systematiserat utvärderingsarbetet till en be-
griplig och enkel modell. De slutsatser man kommer fram till är att det behövs klara politis-
ka mål för att överhuvudtaget kunna följa upp och utvärdera verksamhet. Det behövs även 
klara direktiv till dem som ska utföra själva utvärderingsuppdraget. Utgångspunkten är ett 
politiskt perspektiv med medborgarna och deras förväntningar i centrum. 
Hur ska man då mäta kvalitet? Ofta har man utgått från ett produktionsperspektiv och nöjt 
sig med kvantitativa mått på vad som produceras, t ex öppettimmar, antal besök, lån. Me-
dan man inom fritiden även har försökt mäta effekterna har det inom kulturen varit mer el-
ler mindre tabubelagt att tala om kvalitet i samband med utvärdering. När kommunerna går 
från budgetstyrning till målstyrning blir uppföljning och utvärdering viktiga verktyg och 
man börjar ange en verksamhets kvalitet genom att mäta i vilken utsträckning användarna 
är nöjda60, t ex att minst 90 procent ska vara nöjda med bibliotekets öppettider. 
Men det är svårt att formulera mål, följa upp och utvärdera dem pga. att det är flera aktörer 
inblandade som kan ha olika mål och uppfattningar om vad kvalitet är. Man kan urskilja tre 
typer av aktörer. Politikerna som ska ange den politiska viljeinriktningen och besluta om 
mål för verksamheten med utgångspunkt från en vision som formuleras i ”inriktningsmål” 
medan förväntningar på de konkreta effekterna formuleras i konkreta och tydliga ”effekt-
mål”. De anställda som präglas av både det politiska uppdraget och sin yrkesidentitet men 
även av traditionerna i den verksamhet de bedriver. De har en oerhörd makt över både in-
nehåll och form på kommunal verksamhet eftersom de skapar den service som når medbor-
garna och slutligen är det medborgarna som kan uttala sig om hur den kommunala servicen 
stämmer överens med deras egna förväntningar.61 
I skriften påstås att det inte finns något helt objektivt sätt att mäta låg respektive hög kvali-
tet utan att man kan se det som en process som hela tiden löper fram och tillbaka mellan 
mål och resurstilldelning, produktion och tjänstekonsumtion. Ibland kan resurstilldelningen 
vara så liten att det inte går att åstadkomma det målen säger.62 Det betonas att det är svårt 
att mäta kvalitet och speciellt svårt, för att inte säga omöjligt, att mäta om verksamheterna 

                                                 
59 Ekbom 2005, s. 45ff. 
60 Blom 1994, s. 9. 
61 Blom 1994, s. 10. 
62 Det är nog så för många små bibliotek, misstänker jag. 
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ger ökat välbefinnande och höjer självkänslan osv. Men det får inte hindra att man kan och 
ska granska och beskriva hur man arbetar för att göra upplevelser möjliga.63  
 
Ulf Ramberg inleder sin doktorsavhandling ”Utformning och användning av kommunala 
verksamhetsmått” från 1997 med en definition av mått som att ”det som mäts blir gjort” 
och numeriska värden går snabbt att ta till sig, kan lagras och indikerar något och kallas 
därför ibland för indikatorer. En del av talen anses viktigare än andra och benämns då 
nyckeltal eller mått.64 Som ett övergripande samlingsbegrepp för nyckeltal och olika kvali-
tetsmått har Ramberg valt verksamhetsmått.65 Han redogör för kommunernas relativt ny-
vaknade intresse för verksamhetsmått. Det var först i slutet av 1970-talet och början av 
1980-talet som annat än traditionella resursbeskrivningar efterfrågades, eftersom fler kom-
muner började decentralisera sina verksamheter och då använde sig av målstyrning där mål 
bryts ner till delmål som sedan ska operationaliseras till verksamhetsmått och följas upp.66 
Ramberg har en intressant modell – ”Black box-modellen” - för att beskriva händelser i en 
organisation. Lådan är svart och mystisk eftersom det som händer i den är svårt att beskriva 
eller för att betraktaren har för lite kunskaper om det som händer i lådan och därför har 
svårt att ta del av det som händer. Rent ekonomiskt handlar modellen om att beskriva en 
resursomvandling där insatta resurser successivt i olika steg omvandlas till produkter och 
tjänster varvid någon form av värdeförhöjning sker. Ramberg indelar resursomvandlingen i 
4 steg: 
 
Resurs  ->  Aktivitet ->  Prestation ->  Effekt -> 
 
Resursmått   Aktivitetsmått   Prestationsmått  Effektmått 
 
T ex Nettobudgeten Öppet/timme  Lån/timme  nöjda användare 
    
 

Verksamhetsmått67 
 
Figur 4:1 Rambergs ”Black box-modell” 
 
 När det gäller de kvalitativa aspekterna av nyckeltal finns det mycket att hämta i ”Handbok 
i utvärderingsarbete – Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet”, utarbetad av 
Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik. Handboken inleds 
med ett citat ur Richard M.Orrs nu klassiska artikel från 1973 ”Measuring the goodness of 
library services: a general framework for considering quantitative measures”.  
”… Det avgörande kriteriet för att utvärdera kvaliteten hos en tjänst är dess förmåga att 
möta de användarbehov den är avsedd för, och värdet av en tjänst måste bedömas i termer 
av den nytta som dess användning upplevs ha för dem som betalar tjänsten.”68 
                                                 
63 Blom 1994, s. 11. 
64 Ramberg 1997, s. 17. 
65 Ramberg 1997, s. 28. 
66 Ramberg 1997, s. 19. 
67 Min version av Rambergs Figur 1.2 Verksamhetsmåttens olika beskrivningar/delmått på sidan 29. 
68 Översättningen är gjord av Svensk biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik och 
finns i Handbok för utvärderingsarbete, s. 4. 



 

20 

Syftet med projektet var att bibliotek av alla typer i Sverige skulle komma igång med ett 
systematiskt kvalitetsarbete och samtidigt få möjlighet att diskutera och jämföra sig med 
andra bibliotek. I den handbok som specialgruppen tog fram presenteras tolv indikatorer 
som är ett hanterligt antal som det kan vara rimligt att samla in data för på årsbasis. Indika-
torerna är främst tagna från ISO11620 - Information and documentation – Library perfor-
mance indicators, som är en internationell standard utarbetad för alla typer av bibliotek. 
Projektgruppen påpekar i handboken att måtten inte är absoluta och fullkomliga och att in-
dikatorer indikerar och inte levererar någon oomtvistad sanning utan måste användas för att 
kunna bli bättre och att de utvecklas och förfinas under tiden man arbetar med dem.69 De 
tolv indikatorerna eller prestationsindikatorerna som de även kallas är:70 
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 
 
Det var sex bibliotek inom SSB som deltog i kvalitetsprojektet. Av dessa var det endast tre 
som genomförde alla mätningar under de tre åren projektet pågick. Hade fler bibliotek inom 
SSB deltagit hade det varit av stort intresse för min studie, men nu kan jag tyvärr bara näm-
na projektet eftersom det inte finns utrymme att titta närmare på dem som ändå deltog fullt 
ut. 
Till projektet hör en interaktiv hemsida där man fortfarande kan gå in och jämföra resulta-
ten mellan de deltagande biblioteken, se http://www.biblioteksforeningen.org/sg/kvalitet/  
 
3.3.3 Statistiksammanställningar 
I Databasen KulPol sökte jag på ”kommunal ekonomi och Stockholm” och fick träffar på 
utvärdering av kommundelsreformer och Kulturrådets olika skrifter varav de flesta numera 
finns i nätversion som ”Kulturen i siffror” från 1996 och framåt.71 
Kulturförvaltningen producerar sedan 1993 användbara statistiksammanställningar i ”Kul-
turrapport Stockholm” i samarbete med stadens övriga förvaltningar och bolag inom kul-
turområdet, kulturansvariga i stadsdelsförvaltningarna, utrednings- och statistikkontoret och 
de olika verksamheterna.72 Dessa kulturrapporter har jag använt som underlag för bilaga 2, 
”Kulturen i siffror och som diagram” tillsammans med uppgifter ur Kulturrådets omvärlds-
analys 2006.  
 

                                                 
69 Svensk biblioteksförening 2005, s. 5f. 
70 Svensk biblioteksförening 2005, s. 13. 
71 Fram till och med 1997 räknades folk- och skolbibliotek ihop och från 1998 är de separerade. 
72 All program- och publikstatistik i Kulturrapporten bygger på verksamheternas egna uppgifter. 
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3.4 Studier i samband med sdn-reformen 
 
I samband med införandet av stadsdelsnämnder i Stockholm genomfördes en vetenskaplig 
utvärdering som sammanlagt blev till mer än 50 rapporter varav flera är av intresse för min 
undersökning, som Ulrika Berg-Suurwees "Nyckeltal avseende kultur- och fritidsförvalt-
ning innan stadsdelsnämndsreformen", en förmätning inför utvärderingen av sdn. I "Upp-
följning av kultur- och fritidsförvaltningen efter SDN-reformen" konstaterar Claes Char-
pentier att det är svårt att göra en samlad bedömning av utvecklingen av produktiviteten 
inom biblioteken därför att olika mått pekar åt olika håll.73 
Ernst Jonsson konstaterar i sin rapport från 2001 ”Hur har stadsdelsnämnderna fördelat sin 
budget på olika verksamhetsområden? – en jämförelse mellan år 1997 och 1999” att inom 
området för kultur- och föreningsverksamhet (t ex bibliotek, ytterstadskultur för vuxna, 
konsumentvägledning, samlingslokaler) har resurserna fördelats i proportion till folkmäng-
dens storlek och att en särskild prioritering har gjorts för gruppen barn- och ungdomar re-
spektive utländska medborgare.74  
I "Slutrapport: Stadsdelsnämnder i Stockholm - Demokrati och effektivitet" av Henry Bäck, 
Folke Johansson, Ernst Jonsson och Lars Samuelson sammanfattas produktivitetsutveck-
lingen som oklar för biblioteken, men att biblioteken minskade sina öppettider utan att per-
sonalen reducerades i motsvarande mån pekar mot att produktiviteten minskade.75 
Ulrika Berg-Suurwees rapport ”Styrningen före och efter stadsdelsnämndsreform inom kul-
tur och fritid – resultat från intervjuer och enkät” från juni 2000 kan med fördel parallellä-
sas med hennes tidigare rapport ”Styrningen innan stadsdelsnämndsreform inom kultur och 
fritid – resultat från intervjuer och enkät” från 1998. Syfte är att studera förändringar av in-
dikatorerna totalkostnadskontroll, kostnadseffektivitet och fördelningsmässig effektivi-
tet/rättvisa till följd av sdn-reformen. Ulrika Berg-Suurwee har därefter sammanfattat sin 
del av utvärderingen i sin licentiatsavhandling ”Nya trender, nya nämnder: effekter av en 
stadsdelsnämndsreform inom kultur och fritid” där hon bl. a. konstaterar att kulturens före-
trädare genomgående är nöjda med styrningen som har ökat för deras del och att de vikti-
gaste styrdokumenten är budget och verksamhetsplan. 
I USK-rapporten ”Så tycker brukarna om servicen i stadsdelen från 1997”76 skriver Jan 
Ivarsson att en viktig frågeställning har varit i vilken utsträckning de begränsade resurserna 
för kultur och fritid ska satsas centralt på mer kvalificerade och välförsedda anläggningar 
eller spridas i mindre portioner jämnt över staden till lokala anläggningar och verksamhe-
ter.77 
Undersökningen redovisar att över hälften av de svarande (53 %) hade besökt något biblio-
tek under de senaste tre månaderna och av dessa hade 30 % endast besökt biblioteket i den 
egna sdn. Kvinnor och högutbildade var flitigare biblioteksbesökare, men de arbetslösa be-
sökte biblioteken i högre utsträckning än de förvärvsarbetande (60 respektive 47 %) – ett 
resultat som Ivarsson betecknar som överraskande och oväntat.78 

                                                 
73 Charpentier 2001, s. 1. 
74 Jonsson 2001, s. 11. 
75 Stadsdelsnämnder i Stockholm: Demokrati och effektivitet 2001, s. 256. 
76 Undersökningen genomfördes under hösten/vintern 1996/97. 
77 Ivarsson 1997, s. 34. 
78 Ivarsson 1997, s. 35-36. 
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Ivarsson noterar att brukarna hela tiden avger positivare omdömen om verksamheterna än 
invånarna i allmänhet och att nöjd-kund-balansen (NKB)79 för biblioteksservicen är starkt 
positiv och ligger runt 80-90 både för biblioteksservicen i den egna stadsdelen och på annat 
håll i staden. De bibliotek som fick mest positiva omdömen var biblioteken i sdn Farsta, 
Norrmalm (stadsbiblioteket), Vällingby, Vantör (Högdalen, Hagsätra och Örby), Rinkeby 
och Skarpnäck.80 
I USK-rapporten ”Servicen i stadsdelen 1999 – så tycker brukarna, en jämförelse med 
1996” sammanfattar Jan Ivarsson att resultatet vad gäller kultur- och fritidsutbudet för hela 
staden är oförändrat godkänt jämfört med 96/97 och bäst betyg får den lokala biblioteksser-
vicen. Ivarsson konstaterar att inga stora förskjutningar har skett i stockholmarnas kultur- 
och fritidsaktiviteter mellan 1996 och 1999.81 Tendensen att fler arbetslösa än förvärvsarbe-
tanden besöker biblioteken håller i sig (60 respektive 49 %). Biblioteken når mycket väl ut 
till invånare med utländsk bakgrund – 66 % jämfört med de 52% av besökarna som enbart 
var svensktalande – ett resultat som Ivarsson betecknar som överraskande och positivt.82 
I flera tidigare undersökningar har konstaterats att biblioteken bedriver en verksamhet som 
är mycket uppskattad av stadens invånare och biblioteksbesökarna, biblioteken upplevs 
som den kommunala servicens guldkant, och i de stadsdelar där besparingar på biblioteken 
föreslagits har dessa ofta mötts av högljudda protester från stadsdelsinvånarna. Ivarsson 
framhåller att det i USK:s undersökningar inte har hittats några tecken på att biblioteks-
verksamheten under de tre år som sdn varit i gång har fungerat sämre för brukarna än tidi-
gare. Biblioteksbesökarna är minst lika många och deras betyg är fortsatt lika höga för både 
den lokala och centrala biblioteksservicen som tidigare.83 Sammantaget har det inte skett 
några dramatiska förändringar i biblioteksbesökarnas uppskattning av biblioteksservicen 
mellan åren 96 och 99. Mest positiva omdömen ges av biblioteksbesökarna i Vantör (Hög-
dalen, Hagsätra och Örby), Norrmalm (stadsbiblioteket) och Rinkeby.84 
I rapporten ”Brukar- och personalundersökningar före och efter stadsdelsnämndsreformen i 
Stockholm” från 2001 av Robert Fried, Hans-Åke Gustavsson och Jan-Ivar Ivarsson ham-
nar biblioteken på tredje plats efter de stora och tunga verksamhetsområdena som barnom-
sorg och hemtjänst och högst bland övrig kommunal service. Utredarna ställer frågan om 
alla delar av staden får samma service och konstaterar att materialet från brukarundersök-
ningarna inte direkt kan belysa det men däremot om det verkar vara orimliga skillnader i 
brukartillfredsställelsen mellan olika områden och om variationen i tillfredställelsen har 
ökat efter att sdn infördes. För bibliotekens del framgår det att brukartillfredsställelsen har 
ökat i hela staden och mest i 10 sdn nämligen: Kista (Kista, Akalla och Husby), Spånga-
Tensta (Spånga och Tensta), Bromma (Alvik, Blackeberg och Brommaplan), Östermalm 
(Östermalm och Hjorthagen), Katarina-Sofia (Medborgarplatsen), Enskede-Årsta (Enskede 
och Årsta), Vantör (Hagsätra, Högdalen och Örby), Liljeholmen (Gröndal, Aspudden och 
Telefonplan), Hägersten (Mälarhöjden och Fruängen), Skärholmen (Skärholmen och Bred-

                                                 
79 Attitydmåttet NKB är uppbyggt av differensen mellan andelen nöjda och missnöjda (NKB = % nöjda - % 
missnöjda) 
80 Ivarsson 1997, s. 40. Här framgår även att besökarna var mindre nöjda med biblioteksservicen i sdn Ham-
marby (Björkhagen och Bagarmossen) och Enskede. 
81 Ivarsson 2000, s. 43. 
82 Ivarsson 2000, s. 45. 
83 Ivarsson 2000, s. 48-49. 
84 Ivarsson 2000, s. 50. Här framgår även att besökarna var mindre nöjda med biblioteksservicen i Skarpnäck 
och på Kungsholmen. 
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äng), den har varit oförändrad i Skarpnäck (Skarpnäck, Bagarmossen och Björkhagen) och 
minskat i 7, nämligen Rinkeby, Hässelby-Vällingby (Vällingby, Hässelby Villastad och 
Hässelby Strand), Kungsholmen (Kungsholmen och Stora Essingen), Norrmalm (stadsbib-
lioteket), Maria-Gamla stan, Farsta (Hornstull, Medborgarplatsen och Gamla stan), Älv-
sjö.85  
Sedan ställs frågan om det finns ökade skillnader mellan s.k. resursstarka och resurssvaga 
sdn utifrån inkomst (medelinkomst, sammanräknad inkomst 16- år), socialbidragstagande 
och invandrarbakgrund och utredarna väljer tre nivåer: hög, medel, låg. De med Hög re-
sursstyrka tillhör med ett undantag Inre staden, nämligen Bromma, Östermalm, Kungshol-
men, Norrmalm, Katarina-Sofia och Maria-Gamla stan. De med Medelstor resursstyrka 
finns med ett undantag i Söderort, nämligen Älvsjö, Hägersten, Enskede-Årsta, Hässelby-
Vällingby, Liljeholmen, Farsta och Skarpnäck. De med Låg resursstyrka finns med två un-
dantag i Västerort, nämligen Vantör, Spånga-Tensta, Skärholmen, Kista och Rinkeby. 
När de sedan räknar ut genomsnittliga brukarbetyg för de i olika grad ”resursstarka” stads-
delarna finner de att de resursstarka har en aning bättre genomsnittligt brukarbetyg, men 
man kan inte tala om några stora klyftor i brukartillfredsställelse.86 
 

3.5 Biblioteksutredningar och arkivmaterial 
 
För att kunna teckna en så fyllig bakgrund som möjligt har jag även gått igenom ett antal 
biblioteksutredningar: Utredning angående Stadsbibliotekets filialsystem inom ytterområ-
dena (1959), Bibliotek i storstad (1972), Bibliotek i stadsdel (1982), Bibliotek för alla 
(1985), Stadsbiblioteken i siffror (1985) och Bibliotek 90 (1990). Sammanfattningsvis kan 
man säga att de olika biblioteksutredningarna har tampats med att lösa den omöjliga ekva-
tionen där politiker, tjänstemän och inte minst biblioteksbesökarna vill behålla de många 
små biblioteksfilialerna, eftersom alla stadens medborgare borde ha rätt till biblioteksservi-
ce inom 1 km avstånd från bostaden/arbetsplatsen, samtidigt som alla naturligtvis vill att 
det även ska finnas stora och välutrustade bibliotek och allra helst i varje stadsdel. Men re-
surserna är ändliga och räcker inte till både och, så frågan som ännu återstår är vad man ska 
välja. 
Jag har skrivit referat av det arkivmaterial jag gått igenom för åren 1995 – 2005 med beto-
ning på de år som undersökningen omfattar, nämligen 1996, 2001 och 2005, för att kunna 
plocka in relevanta arkivfakta vid behov. Exempel på det finns i avsnitt 5 Resultat och ana-
lys. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inte var någon tillfällighet att mycket av ”mäta-
litteraturen” kom i början av 1990-talet då den kommunala verksamheten utsattes för stora 
besparingskrav och delar av verksamheten konkurrensutsattes och såldes ut. Ständiga be-
sparingskrav inom kulturverksamheten är fortfarande en ständig realitet i Stockholm, obe-
roende av vilken politisk majoritet som för närvarande styr staden. 

                                                 
85 Fried 2001, s. 12. 
86 Fried 2001, s. 26-27. 
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Efter min omfattande genomgång av ”mätalitteraturer” anser jag att Anna-Lena Höglunds 
insatser står sig bra i konkurrensen, mycket genom sin handfasthet, liksom Alf Wahlgrens 
analystalsmetod, men även Svensk biblioteksförenings Handbok i utvärderingsarbete, in-
spirerad av Orrs 35 år gamla, men fortfarande aktuella artikel.  
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4. Metoder och arbetssätt 
Jag vill kombinera en kvantitativ metod med en kvalitativ för att undersöka vilka mått som 
är relevanta för att få veta om resursfördelningen är rimligt rättvis mellan stadsdelsbibliote-
ken inom SSB. 
Karin Widerberg konstaterar i ”Kvalitativ forskning i praktiken” att de bägge forsknings-
metoderna har en växelverkan och står i ett både - och - förhållande vad gäller teori och 
empiri.87 Att göra både - och i stället för antingen - eller höjer därmed kvaliteten på forsk-
ningen.88  
Jag har funderat mycket kring vilka för- och nackdelar det är att ha människor som under-
sökningsobjekt respektive att använda texter. Widerberg beskriver det som att vid textana-
lyser studerar och interagerar forskaren inte med levande varelser utan materialet föreligger 
som faktum och låter sig inte påverkas av forskaren, som därmed själv blir det viktigaste 
redskapet, dvs. läsare och uttolkare.89 Pål Repstad för i ”Närhet och distans” ett intressant 
resonemang huruvida folk uttrycker sig friare i skrift än i tal, men menar samtidigt att man 
förlorar något när man bara har ett papper framför sig och varken har sett eller hört den per-
son som är upphov till dokumentet. Kroppsspråk och röstläge bidrar till att underlätta tolk-
ningen av det som sägs.90 
Det jag främst letat efter i olika metodböcker är bekräftelse på att det är helt i sin ordning 
att undersöka sin egen arbetsplats och vilka konsekvenser det kan få för alla inblandade.  
Jag tror att det gäller att ha ett öppet sinnelag under hela arbetsprocessen och att det rent 
praktiskt kommer att visa sig under hand när jag behöver kombinera statistik- och doku-
mentanalys med interaktion med aktörer inom ämnes- och verksamhetsområdet. För som 
Sven Hartman betonar på flera ställen i sin ”Handledning” råder ett dynamiskt förhållande 
mellan problem, material och metod.91 
 
Jag kommer att göra en kvalitativ dokumentanalys utgående från politiska måldokument, 
utredningar, budget, verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter för att ta reda på vil-
ka faktorer som påverkat resursfördelningen, och med hjälp av lämpliga kvantitativa verk-
samhetsmått och nyckeltal undersöka hur resurserna sedan har fördelats, om fördelningen 
är rimligt rättvis och om målen för verksamheten har genomförts och uppfyllts. Som en del 
av den kvalitativa undersökningen kommer jag att under hand intervjua nyckelpersoner 
inom kulturförvaltningen, dels för att få fram fakta som jag inte kan komma åt på annat sätt 
än just genom intervjuer, och dels för att stämma av min tolkning av hur resursföredelning-
en inom SSB har varit under den undersökta perioden.  
 
 

                                                 
87 Widerberg 2002, s. 35. 
88 Widerberg 2002, s.183. 
89 Widerberg 2002, s. 17. 
90 Repstad 1993, s. 87ff. 
91 Hartman 1993, t e x s. 42 och s.103 
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4.1 Hur man hittar underlag 
Hur hittar man de faktorer som har påverkat resursfördelningen och hur tar man reda på om 
målen för verksamheterna har uppfyllts? 
För att hitta underlag till den kvalitativa dokumentanalysen har jag använt mig av olika me-
toder. 
Kulturförvaltningen har ett intranät där det i princip ska vara möjligt att hitta det mesta av 
det underlag jag behöver. Men samtidigt som ett nytt elektroniskt ekonomistyrningssystem 
”Agresso” ersätter det tidigare ”Analys”92 har alla centrala administrativa avdelningar flyt-
tat runt under en längre tid. Så jag befarade först att det kunde försvåra åtkomsten av sådant 
underlag som inte finns i elektronisk form. Men under arbetets gång har jag upptäckt faran i 
att förlita sig just på underlag i elektronisk form – man kan inte alltid lita på dateringen av 
dokument i wordmallar där ändringar har införts under hand. Jag har kommit fram till att 
det är säkrast att använda kopior av diariefört material som beslutats i kulturnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och om möjligt helt undvika s.k. arbetsmaterial 
och material i elektronisk form. 
Med hjälp av förvaltningens registrator och arkivarie har jag hittat det mesta material jag 
behöver för att genomföra min undersökning. Men en del material har varit svåråtkomligt 
eftersom Kulturförvaltningen har omorganiserats vid tre tillfällen under den perioden jag 
vill undersöka: 

• 1 januari 1997 - när biblioteken i stadsdelarna fördes över till stadsdelsnämnderna 
och Kultur – och Idrottsförvaltningen bildades genom sammanslagning av Kultur-
förvaltningen och Fritidsförvaltningen 

• 1 mars 1999 - när Kulturförvaltningen och Idrottsförvaltningen åter blev egna för-
valtningar och  

• 2001 - när stadsdelsbiblioteken återfördes till Kulturförvaltningen från stadsdelsför-
valtningarna. 

För att spåra upp det material som jag saknade har jag fått god hjälp av Stadsarkivets kun-
niga personal som även uppmärksammade mig på att arkiveringsrutinerna inte varit helt 
intrimmade inom SSB, och att allt som borde ha arkiverats inte finns arkiverat. Och det har 
visat sig att underlag för de enskilda stadsdelsbiblioteken inte finns diarieförda av registra-
torn vare sig på SSB eller på Kulturförvaltningen och inte heller finns samlade på ett ställe 
inom SSB utan förvaras ute på varje biblioteksenhet, alternativt på vart och ett av de 38 
bibliotek som ingår i undersökningen. Med tanke på alla organisationsförändringar och 
chefsbyten under den 10-årsperiod jag vill undersöka skulle det ta sin tid att samla ihop allt 
detta underlag och det är inte heller nödvändigt för min undersökning. 
Uppgifter om folkmängden och dess sammansättning i Stockholms 18 stadsdelar93 har jag 
hämtat hos Utrednings- och statistikkontorets (USKs) ”Områdesvisa statistik”94  
 

                                                 
92 Analys har endast funnits i elektronisk form i några år. 
93 Från 1 januari 2007 har antalet stadsdelar minskats ytterligare till 14 stycken 
94 Se USKs hemsida http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/omradesvis.htm Man kan ställa in efter 
både områdesfakta, jämförelser mellan områden, tidsserier och könsuppdelning och välja att få ut siffrorna 
som antal eller andelar, dvs procent. USK har även historisk statistik, statistik på karta och efter ämne, statis-
tisk årsbok för Stockholm (från 2002 i elektroniskt format) 
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4.1.1 Intervjuer 
För att komplettera den information som jag får fram genom dokument- och sifferanalysen 
har jag som en del av undersökningen intervjuat några få nyckelpersoner inom Stockholms 
kulturförvaltning – kulturdirektören, stadsbibliotekarien, chefen för regionbiblioteket och 
en av förvaltningens ekonomisekreterare. 
Intervjuerna har varit en ovärderlig del av undersökningen för att under hand verkligen 
kunna kontrollera att min tolkning av dokument och sifferunderlag stämmer överens med 
verkligheten, mina erfarenheter som medarbetare inom SSB och intervjupersonernas erfa-
renheter under den period studien omfattar. Eftersom min undersökning pågått under drygt 
3 år har jag haft möjlighet att intervjua då det passade både informanterna och undersök-
ningen bäst.  
Gemensamt för dem jag intervjuat är att de alla har arbetat länge inom förvaltningen och att 
jag känner dem väl genom mitt fackliga uppdrag (fram till februari 2007), och intervjuerna 
fick mer karaktär av samtal än regelrätt intervju. Jag bandade inte samtalen utan förde egna 
anteckningar som jag sammanfattade och skrev rent samma dag som samtalet hade ägt rum. 
Enligt Repstad finns det inga skillnader mellan att intervjua kända och okända personer95, 
men däremot kan det finnas metodproblem i samband med intervjuer om det förgångna. 
Folk glömmer händelser och inte minst känslor och åsikter från förr, framförallt återskapar 
de eller minns det förgångna genom ett filter av tankar och tankesätt som de tillägnat sig 
långt senare.96 Därför hade jag noggrant föreberett mig inför varje intervjutillfälle genom 
att läsa in historik och andra faktauppgifter och formulerat frågeställningar som skulle ge 
mig svar på de frågor jag inte hittat svar på i det material jag dittills hade samlat. 
 
Första intervjun/samtalet 
För att jag skulle kunna påbörja min undersökning om hur resurserna inom SSB var förde-
lade vid de tre tidpunkterna jag valt att studera kontaktade jag förvaltningens ekonomisek-
reterare och vi träffades 29 juni 2006. Med ekonomisekreterarens hjälp fick jag tillgång till 
budgetunderlaget för åren 2001 och 2005, sammantaget och uppdelat på de olika kostnads-
slagen, som t ex personal, lokaler, media. Jag kunde då fråga om vad de olika kostnadssla-
gen står för i kontoorganisationen och hur budgetordningen har ändrats över tid. Budgetun-
derlaget för 1996 fick jag tillgång till först vid nästa träff med ekonomisekreteraren 3 okto-
ber samma år. Pga. alla omorganisationer visade det sig inte vara helt lätt att få fram äldre 
budgetunderlag. Och för att krångla till det ytterligare visade det sig att budgeten för år 
2001 är i två delar, biblioteket centralt (dvs den delen som tillhörde KuF innan biblioteken 
återfördes från sdn) och sdn-biblioteken. 
Därefter hade jag mailkontakt med ekonomisekreteraren för att stämma av min egen sam-
manställning av budgetunderlagen för de tre olika tidpunkterna och för att reda ut skillna-
derna mellan de olika kolumnerna med vad som var budgeterat för året och hur utfallet 
blev. I samband med samtalen och mailväxlingen med ekonomisekreteraren kunde jag så 
slutligen komma fram till vilka avgränsningar jag skulle göra och därefter ha fastare mark 
under fötterna för att fortsätta min undersökning. 

                                                 
95 Repstad 1993, s. 69. 
96 Repstad 1993, s. 81. 
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Andra intervjun/samtalet 
I november 2006 fick jag veta att Kulturdirektören skulle sluta till årsskiftet. Egentligen 
hade jag tänkt intervjua Kulturdirektören vid senare tillfälle, men nu blev jag tvungen att 
boka tid direkt och vi träffades vid två tillfällen, 6 och 12 december, eftersom vi inte riktigt 
hann klart vid första tillfället. Våra samtal fick karaktären av bokslut för Kulturdirektörens 
dryga 10 år av framgångsrikt arbete tillsammans med 8 olika borgarråd för att öka kulturens 
status och andel av stadens totala budget.  
Det visade sig hur rätt Repstad har vad gäller glömska. Kulturdirektören var helt säker på 
att dåvarande kulturborgarrådet ringde upp på Valborgsmässoafton 1999 och gav besked 
om att sdn-biblioteken skulle återföras till kulturförvaltningen från år 2000. Men så var det 
ju inte, utan först från 2001.  
När biblioteken skulle tillbaka in i KuF var Kulturdirektören och Stadsbibliotekerien myck-
et noga med att alla bibliotek verkligen skulle få med sig hela sin budget och besökte varje 
sdn-direktör. De lyckades – förutom med Kista bibliotek som hade varit underbudgeterat 
varje år inom sdn. 
På min fråga om varför ingen omfördelning av resurser har skett, utifrån KuFs svar på 
SPOutredningen, svarade Kulturdirektören att det är Stadsbibliotekarien som äger frågan 
och att pengarna i SSBs budget aldrig har räckt till. 
 
Tredje intervjun/samtalet 
Först 8 augusti 2007 hade jag kommit så långt med min undersökning att det passade att 
intervjua Stadsbibliotekarien. För att samtalet skulle bli så givande som möjligt hade jag 
mailat mina frågor i förväg. 
Jag började med att berätta att jag intervjuat Kulturdirektören och då bl. a fått veta att det är 
Stadsbibliotekarien som ”äger” frågan om omfördelning av resurserna mellan stadsdelsbib-
lioteken. Det bekräftade Stadsbibliotekarien och berättade om alla turer med SPO-
utredningen och hur (s) signalerat om att återföra biblioteken till sdn när de fick majoritet i 
nästa val och då var det inte läge att ta ifrån ”rikare” bibliotek deras resurser utan istället 
arbeta som om biblioteken skulle vara kvar centralt och samtidigt fördela nya pengar till 
dem som låg lägst och utjämna lönestrukturen vid varje lönerevision. 
När biblioteken skulle återföras till Kulturförvaltningen åkte Stadsbibliotekarien runt till 
alla sdn tillsammans med Kulturdirektören och såg till att biblioteken fick med sig den 
budget de skulle ha. Undantagen var Kista som var underbudgeterat på 1, 5 miljoner, men 
som tur var hade Skärholmen blivit överbudgeterat, ett överskott som de tog med sig. 
Jag visade upp min sammanställning över hur resursfördelningen mellan stadsdelsbibliote-
ken såg ut 1996, 2001 och 2005 och fick användbara synpunkter av Stadsbibliotekarien. På 
min fråga om vilka verksamhetsmått och nyckeltal som skulle vara mest ”rättvisande” att 
använda för att se till kulturen och biblioteksverksamheten i Stockholm nådde ut på bästa 
sätt svarade Stadsbibliotekarien att det är en svår fråga som den nya controllern kommer att 
få i uppdrag att se över i samband med översynen av biblioteksstrukturen i Stockholm.  
 
Fjärde intervjun/samtalet 
Chefen för Regionbiblioteket träffade jag 24 oktober 2007. Dessförinnan hade vi mailkon-
takt, jag skickade över min dåvarande skrivning om SSBs bakgrund och frågade om styr-
gruppen för organisationsöversynen av SSB tittat på andra utredningar. Det hade de och jag 
fick en sammanfattning av de utredningar de läst. Det visade sig att jag hade glömt bort fle-
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ra stycken fast jag jobbat inom organisationen så länge. Det är mycket nyttigt att bli påmind 
om hur kort minnet är.  
Under samtalet om biblioteksöversynen med Chefen för Regionbiblioteket 24 oktober fick 
jag veta sådant som jag måste hålla tyst om tills beslut fattats av KuN och fullmäktige. För-
slaget som styrgruppen för organisationsöversynen av SSB överlämnade i juni till kultur-
borgarrådet är mycket omstritt eftersom antalet biblioteksenheter ute i stadsdelarna föreslås 
minska drastiskt från dagens 13 till 7 eller 8 utifrån USKs indelning av Stockholm i Inre 
staden, Söderort och Västerort. Kontentan var att det inte hände så mycket i översynsfrågan 
för närvarande, först i december kommer fullmäktige att fatta beslut om de föreslagna 35 
miljoner till översyn och upprustning av biblioteken. 
 

4.2 Insamling av underlaget 
Genom USK – Utrednings- och statistikkontoret, som är en uppdragsfinansierad förvaltning 
inom Stockholms stad, är det relativt enkelt att få fram befolkningsunderlag och annat un-
derlag till nyckeltal för respektive stadsdel. Ett problem är att SSBs åldersindelning vad 
gäller ungdomar inte sammanfaller med USKs. Ungdomar enligt SSB är i åldern 13 – 19 år, 
dvs. tonåringar. USK däremot har en annan åldersindelning, nämligen 0, 1 – 5, 6, 7-9, 10-
12, 13-15, 16-18, 19-24, 25-44, 45-64, 65-79, 80 - Vad gäller uppgifter om utländska med-
borgare redovisar USK både statistik över personer med utländskt medborgarskap och med 
utländsk bakgrund. Från år 2004 ändrades definitionen av utländsk bakgrund till att omfatta 
alla första generationens invandrare plus alla andra generationens invandrare och USKs de-
finition är att ”Första generationens invandrare är födda utomlands. Andra generationens 
invandrare är födda i Sverige och har båda föräldrarna födda utomlands.”  
Med hjälp av Ann-Marie Hellsten fick jag genom USKs områdesdatabas fram  
åldersindelad statistik 0-12 år, 13-19 år, 20-64 och 65- för åren 1996, 2001 och 2005.97 
Dessutom för invånare med utländsk bakgrund, men då tidigast för år 1997 och egentligen 
för år 199898, men jag utgår ifrån att det inte skett så stora förändringar att det snedvrider 
resultatet alltför mycket. Dessutom har jag ju möjlighet att jämföra med åren 2001 och 
2005. 
Med hjälp av USKs Basområdeslista för 2006, som visar folkmängden 2005-12-31 uppde-
lad i Stockholms 408 basområden, 132 stadsdelar, 28 församlingar och 18 stadsdelsområ-
den var det sedan möjligt för mig att identifiera och räkna fram vilket befolkningsunderlag 
vart och ett av de 38 stadsdelsbibliotek har som ingår i min undersökning. Här vill jag passa 
på att varna för att min indelning inte alltid stämmer överens med vad biblioteken själva 
anser som sitt ansvarsområde/upptagningsområde. Den s.k. gränsdragningsfrågan mellan 
biblioteken har varit och är fortfarande en het potatis. Det framgår mycket tydligt vid en 
genomgång av den sammanställning över stadsdelsbibliotekens verksamhetsplaner för 2001 
som gjordes inför att biblioteken återfördes till Kulturförvaltningen. Speciellt Bromma och 
                                                 
97 Genom besök på USKs kontor Långholmsgatan 27 i Stockholm 1 december 2006. 
98 När jag 4 september 2007 dubbelkollade det underlag jag fått från USK i december 2006 mot en samman-
ställning på USKs hemsida över invånare med utländsk bakgrund 1997-2006 upptäckte jag att det misstämde 
för år 1997. Jag kontaktade Ann-Marie Hellsten via mail och fick veta att det saknades vissa uppgifter för 
1997 och en uppmaning att kontakta hennes kollega Christina Norrby vilket jag gjorde via telefon 7 septem-
ber. Jag fick då veta att felet ligger i att det saknas uppgifter om bakgrund för de som var 56 år och äldre år 
1997, men från 1998 är siffrorna tillförlitliga. Den felaktiga uppgiften om 1997 är nu borttagen från USKs 
hemsida. 
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Hässelby-Vällingby, liksom Älvsjö och Vantör har klara gränsdragningsproblem. Men för 
att inte hamna i några segdragna gränsdragningstvister utgår jag från underlaget för indel-
ningen av biblioteken i 24 stadsdelsnämnder som gjordes av dåvarande kulturförvaltningen 
och sdn-kansliet 1996 inför överföringen av biblioteken från 1 januari 1997. Det underlaget 
jämför jag sedan med USKs befolkningsunderlag för de aktuella åren och som utgår från 
stadens indelning i 18 stadsdelsnämnder och som gällde fram till 31 december 2006. På så 
vis går alla resultat att relatera till stadens befolkningsantal och sammansättning som hel-
het. 
För benämningarna på stadsdelarna utgår jag från USKs benämningar. Stadsdelarna nord-
väst om stadskärnan kallas Västerort, stadskärnan kallas Inre staden och stadsdelarna syd-
väst och sydost om stadskärnan kallas Söderort.  
Vad gäller underlaget för budget och budgetutfall utgår jag från kulturnämn-
dens/kulturförvaltningens verksamhetsplaner, kvartals/tertialrapporter, verksamhetsberät-
telser för de aktuella åren. Det visar sig understundom, liksom vad gäller befolkningsunder-
laget från USK att det förekommer felaktiga siffror när jag sammanställer dem i excel och 
summerar och dividerar. Men det finns alltid en naturlig förklaring som t ex felaktigheter i 
folkbokföringen.99  
När det gäller budgetutfallet för 2001 och kostnaderna för överföringen av stadsdelsbiblio-
teken var det inte helt lätt att få fram exakta siffror med hjälp av verksamhetsberättelsen där 
förvaltningen redogör både för utfallet för den ”gamla” förvaltningen, innan stadsdelsbibli-
oteken överfördes och den ”nya” förvaltningen. De utgår både från bokslut år 2000 och den 
reviderade budgeten i VP01 och lämnar bokslutsuppgifter för år 2001 och avvikelse mot 
VP – och endast i klumpsummor för varje verksamhetsavdelning, varav SSB är en. För att 
kunna studera budgeten för varje biblioteksenhet och varje enskilt bibliotek har jag haft 
tillgång till KuFs ekonomiavdelnings beräkningsunderlag för vad som slutligen framför-
handlades mellan sdn och KuF vad gäller kostnaderna för stadsdelsbiblioteksdriften för 
2001 och det är det underlaget jag har utgått ifrån och jämfört med bibliotekens resurser för 
1996 och 2005. I kvartalsrapport 2 per den 30 juni 2001 kan man läsa att ”Överföringen av 
stadsdelsbiblioteken beskrivs som helhet ha fallit väl ut och förvaltningen bedömer att det 
ekonomiska utfallet för år 2001 kommer att överensstämma med de tilldelade ramarna för 
stadsdelsbiblioteken.” och i VB01 hävdas att SSBs åtagandena är uppfyllda inom de tillde-
lade budgetramarna och att ”Och de avvikelser som kan konstateras i bokslutet kan härle-
das till kostnader för telefoni och personal.”  
För att få jämförbara mättal tar jag om möjligt bort lokalhyrorna eftersom de annars riskerar 
att snedvrida resultatet pga. det geografiska läget och lokalernas ålder. 
 

4.3 Hur man tar reda på hur resurserna har fördelats 
För att kunna jämföra resursfördelningen mellan biblioteken vid de olika tidpunkterna på 
ett relevant sätt kommer jag först att utifrån kulturförvaltningens och Stockholms stadsbib-
lioteks samlade budgetar för de tre valda åren – 1996, 2001 och 2005 - göra en samman-

                                                 
99 När jag undersökte diskrepanser mellan USKs uppgifter för olika stadsdelsområden hittade jag förklaringen 
i deras årliga Basområdeslistor där det under rubriken ”Områdesändringar” anges vad som ändrats sedan fö-
regående år och hur det påverkat, liksom även felaktigheter i folkbokföringen. 
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ställning av bibliotekens nettobudgetar100 för att få fram de direkta kostnaderna eller drifts-
kostnaderna per bibliotek och i relation till den totala budgeten för SSB. I driftkostnaderna 
ingår kostnader för personal, lokalhyror, media och övrigt. Om möjligt kommer jag att räk-
na bort lokalhyrorna för att inte bibliotekens geografiska läge ska försvåra en jämförelse av 
resursfördelningen. De enskilda bibliotekens driftkostnader, som även kan betecknas som 
resurser, kommer jag sedan att relatera till ett antal verksamhetsmått och nyckeltal som be-
folkningsantal och sammansättning för att få fram ett så komplett jämförelseunderlag som 
möjligt. 
Med tanke på att biblioteken befunnit sig i olika organisationer under de tre år jag vill un-
dersöka kommer jag även att sätta in dem i deras organisatoriska sammanhang, se bilaga 4. 
 

4.4 Nyckeltal som används inom SSB 
Vid min genomgång av arkivmaterial för 1995 och 1996 hittade jag en rapport från Revi-
sionskontoret101 där de betonar vikten av att Kulturnämnden - KuN fullföljer kommunfull-
mäktiges – KFs uppdrag att utarbeta tydliga mål och ambitioner för stadens kulturverksam-
het liksom rättvisande nyckeltal där samtliga kostnader beaktas, även indirekta. I Kultur-
förvaltningens förslag till budget för 1996102 framgår att man inom SSB använde sig av 
nyckeltal, som antal besök per invånare, öppettimmar per år och per 1 000 invånare, antal 
lån per invånare, antal förvärv per 1 000 invånare, antal program och antal besök per pro-
gram, men även som kostnad per lån och per besök uttryckt i kronor. Men de nyckeltalen 
säger ingenting i sig om resursfördelningen mellan biblioteken utan belyser i huvudsak 
produktivitet, något som Ulrika Berg-Suurwee påtalade i sin studie av sdn-reformens effek-
ter på kulturen.103 
 
4.4.1 Uppgifter på intranätet 
På SSBs intranät finns från år 1996 och framåt uppgifter om utlån104 och besök. Från år 
2000 finns uppgifter om årsöppethållandet och från 2002 även det selektiva öppethållandet 
(när biblioteken tar emot grupper utöver den ordinarie öppettiden). Från år 2000 redovisas 
nyckeltal som utlån/besök, utlån/öppettimme och besök/öppettimme. 
 
4.4.2 Uppgifter i stadens årsredovisning 
I Stockholms stads årsredovisning för 2005105 framgår att kommunfullmäktige först i sep-
tember 2005 fattade beslut om nya basnyckeltal för verksamheterna inom Stockholms stad 
och att de används från och med 2005. De nyckeltal som gäller för biblioteksverksamheten 
är antal besök och per invånare, inklusive virtuella besök, nettokostnad per besök (inklusive 
lokalkostnaderna) och ska redovisas per år i verksamhetsberättelsen.106 

                                                 
100 Bruttobudgeten minus intäkter i form av statsbidrag och andra ersättningar som exempelvis förseningsav-
gifter 
101 Diarienummer 96/139/123, Revisionskontoret: Ekonomistyrning samt uppföljning inom KuN 
102 Diarienummer 95/391/122, Förslag till budget 1996 med beräkningar för 97 och 98 
103 Berg-Suurwee 2005, s. 120f. 
104 Utlånen är även uppdelade efter medietyp och i barn- och vuxenmedia. 
105 Stockholms stads årsredovisning 2005, även som nätversion 
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=101455  
106 Enligt Nyckeltalsmanual – Kulturnämnden, utfärdad av Stadsledningskontorets ekonomiavdelning 2006-
03-13. 
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4.4.3 Diskussioner på chefsforum 
På SSBs chefsforum i augusti 2005107 tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag 
på nyckeltal som på bästa sätt skulle mäta resurser, produktivitet, effektivitet och kvalitet.  
Efter mycket stötande och blötande kom de fram till följande:108 
Resurser: Budget (ej projektresurser), Personalkostnader, Lokalkostnader, Mediekostnad, 
Årsöppettimmar (ordinarie + selektivt öppethållande) och Antal årsverken. 
Produktivitet/effektivitet: Öppethållande/årsverke, Besök/årsverke, Antal lån/årsverke, Del-
tagande i webbtjänster (tim/vecka), Aktiviteter/årsverke, Nyttjandegrad/publik dator, Antal 
lån/utlåningssamling och Antal äldreboenden med bemannad biblioteksservice. 
Inalles 14 nyckeltal. 
Dessa nyckeltal har använts till att göra vissa omfördelningar av medieanslagen mellan en-
heterna, men ansågs inte vara tillräckliga för att göra ytterligare omfördelningar av resur-
serna. 
 

4.5 Olika definitioner av mått och mätmetoder 
Anna-Lena Höglund tittar i sin studie ”Mäta för att veta” på de tre komponenterna böcker, 
lokaler och personal i relation till den befolkning som betjänas. Hon konstaterar att den 
största svårigheten är att fastställa befolkningsunderlaget för varje enskild biblioteksen-
het.109 
Sammantaget kan alla mätningar ge indikationer på om servicen når dem den är avsedd för 
och vara ett underlag för fortsatt diskussion om verksamheten. Men för att få en fullständi-
gare kunskap behövs, enligt Höglund, även subjektiv information, dvs. att få veta vad folk, 
både låntagare och icke-låntagare, tycker om biblioteksservicen, t ex genom enkätunder-
sökningar. 
 
Hugo Blom i Kommunförbundets skrift ”Kan kultur och fritid mätas? : om uppföljning och 
utvärdering inom kultur- och fritidsverksamheter” ställer frågan hur man ska mäta kvalitet 
och påstår att det inte finns något helt objektivt sätt att mäta låg respektive hög kvalitet utan 
att man kan se det som en process som hela tiden löper fram och tillbaka mellan mål och 
resurstilldelning, produktion och tjänstekonsumtion. Ibland kan resurstilldelningen vara så 
liten att det inte går att åstadkomma det målen säger.110  
 
Alf Wahlgrens handbok ”Att sätta värde på biblioteket – analystalsmetod för folkbiblio-
tek”111 delar in analysarbetet i tre delar. Först fastställer man resurserna som de direkta 
kostnaderna för personal, lokal och media, sedan bestämmer man verksamhetsmått som 
öppettimmar/år, invånare, lån och besök/år, mediebestånd osv. Därefter använder man sig 
av ett antal analystal, som kostnaden per invånare i relation till resurser i form av personal, 
mediebestånd, öppethållande på biblioteken i ansvarsområdet och även kostnaden per akti-

                                                 
107 Chefsforum 2005-08-30, protokollet åtkomligt via SSBs intranät. 
108 Enligt mail från en av arbetsgruppens deltagare 4 september 2007. 
109 Höglund 1992, s. 18-38. 
110 Det är nog så för många små bibliotek, misstänker jag. 
111 Utarbetad i samråd med Länsbiblioteket i Kristianstads län och i nära samarbete med bibliotekscheferna i 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad och Ängelholm och med bidrag från Statens kulturråd och Komrev. 
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vitet, t ex lån, besök, programverksamhet. Bland analystalen väljer man sedan ut de som 
ska vara nyckeltal och som ska vara få och knyta an till ett klart och uttalat mål för verk-
samheten och användas för måluppföljning. Wahlgren klargör skillnaden mellan analystal 
och nyckeltal på följande sätt: 
Analystal kan vara många och är tal för analys av verksamheten och kan förklara bakom-
liggande faktorer. 
Nyckeltal ska vara få och knyta an till ett klart och uttalat mål för verksamheten och använ-
das för måluppföljning. 
Genom att relatera två mått med varandra är det inte säkert att slutprodukten, analystalet,  
behöver innehålla någon intressant och användbar information. Men hittar man något av 
intresse blir det riktigt intressant först när man kan jämföra inom eller utom ett biblioteks-
system och över tid. Det är det som är fördelen med analystalsmetoden menar Wahlgren.112 
 
Ulf Ramberg har i sin doktorsavhandling ”Utformning och användning av kommunala 
verksamhetsmått” en definition av mått som att ”det som mäts blir gjort” och numeriska 
värden går snabbt att ta till sig, kan lagras och indikerar något och kallas därför ibland för 
indikatorer. En del av talen anses viktigare än andra och benämns då nyckeltal eller mått.113 
Som ett övergripande samlingsbegrepp för nyckeltal och olika kvalitetsmått har Ramberg 
valt verksamhetsmått.114  
 
Kvalitativa nyckeltal eller prestationsindikatorer togs fram i samband med Kvalitetsprojek-
tet som genomfördes 2002 – 2004 på initiativ av specialgruppen för kvalitetsarbete och sta-
tistik inom Svensk biblioteksförening. I den handbok som specialgruppen tog fram presen-
teras tolv indikatorer som är ett hanterligt antal som det kan vara rimligt att samla in data 
för på årsbasis. Indikatorerna är främst tagna från ISO11620 - Information and documenta-
tion – Library performance indicators, som är en internationell standard utarbetad för alla 
typer av bibliotek. Projektgruppen påpekar i handboken att måtten inte är absoluta och full-
komliga och att indikatorer indikerar och inte levererar någon oomtvistad sanning utan 
måste användas för att kunna bli bättre och att de utvecklas och förfinas under tiden man 
arbetar med dem.115 De tolv indikatorerna eller prestationsindikatorerna som de även kallas 
är:116 
 
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 

                                                 
112 Wahlgren 1994, kapitel 4, s. 24-25. 
113 Ramberg 1997, s. 17. 
114 Ramberg 1997, s. 28. 
115 Svensk biblioteksförening 2005, s. 5f. 
116 Svensk biblioteksförening 2005, s. 13. 
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10. Proportionen mellan antal fjärrinlån och totala antalet utlån från egna samlingar 
11. Samlingarnas omsättning 
12. Andel feluppställda böcker i bibliotekets samlingar 
 

4.6 Nyckeltal och andra mått för resursfördelning inom stadsdels-
nämndsreformen 
Ernst Jonsson konstaterar i sin rapport ”Hur har stadsdelsnämnderna fördelat sin budget på 
olika verksamhetsområden? – en jämförelse mellan år 1997 och 1999” att inom området för 
kultur- och föreningsverksamhet (t ex bibliotek, ytterstadskultur för vuxna, konsumentväg-
ledning, samlingslokaler) har resurserna fördelats i proportion till folkmängdens storlek och 
att en särskild prioritering har gjorts för gruppen barn- och ungdomar respektive utländska 
medborgare.117  
 
Ulrika Berg-Suurwee beskriver i sin licentiatavhandling ”Nya trender, nya nämnder” att det 
inte är helt lätt att kartlägga bibliotekens ekonomiska ställning under sdn-perioden eftersom 
kulturen hade olika organisatoriska placering i alla sdn och de som ansvarade för kulturen 
även ansvarade för flera andra områden.118 Den förändrade formen för resursfördelning in-
nebar att medel kunde flyttas mellan olika verksamhetsområden inom stadsdelen, något 
som gjorde det lättare för staden att genomföra besparingar119 samtidigt som flertalet inom 
kulturen upplevde en förbättring av ekonomin även om det fanns stora variationer mellan 
åren 1997-1999.120 Av Ulrika Berg-Suurwees genomgång av verksamhetsplaner och verk-
samhetsberättelser för kultur och fritid framgår att de i stor utsträckning utgår från tidigare 
års dokument och att det inte är årets målsättningar och resultat som är utgångspunkt för 
kommande års budget. Hon påpekar att själva budgetordningen verkar utgöra ett problem 
eftersom budget för kommande år ska arbetas fram innan bokslutet har kommit och då sak-
nas en naturlig koppling till föregående års resultat. Men av hennes studie framgår inte om 
kulturen hade hamnat i bra eller dåliga cirklar.121 
”I vilken utsträckning styr nyckeltal?” frågar Ulrika Berg-Suurwee i sin studie av sdn-
reformens effekter på kultur och fritid och konstaterar att det inte finns någon enhetlighet 
mellan stadsdelarna i hur kulturen redovisas och att de nyckeltal som finns i huvudsak bely-
ser produktivitet. Dessutom påtalar hon att nyckeltalens tillförlitlighet är osäker pga. dåliga 
data, förändrade mätmetoder och bristande rutiner och intresse av att följa upp verksamhe-
ten. Ulrika Berg-Suurwees studie visar att det är svårt att finna enkla och väldefinierade 
mått för styrning och uppföljning inom områdena kultur och fritid och då särskilt kvali-
tetsmått och att man behöver utveckla mått som möjliggör jämförelser av verksamheter och 
stadsdelar.122 
 

                                                 
117 Jonsson 2001, s. 11. 
118 Berg-Suurwee 2005, s. 62. 
119 Berg-Suurwee 2005, s. 66. 
120 Berg-Suurwee 2005, s. 103. 
121 Berg-Suurwee 2005, s. 110. 
122 Berg-Suurwee 2005, s. 120f. 
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4.7 De nyckeltal jag valde 
Efter mycket grunnande och jämförande mellan ”handböcker” av alla de slag valde jag att 
göra en egen variant utifrån Alf Wahlgrens analysmetod genom att först fastställa resurser-
na som de direkta kostnaderna eller driftkostnader/nettokostnader för personal, lokaler, me-
dia och övrigt. Lämpliga verksamhetsmått för att mäta resursfördelningen mellan bibliote-
ken blir då invånarantalet i ansvarsområdet, andelen barn och ungdomar 0-19 år, andelen 
invånare med utländsk bakgrund, årsöppettimmar och lokalyta,. Lämpliga nyckeltal blir då 
nettokostnad/invånare exklusive och inklusive lokalkostnader/hyror, öppettimmar/1 000 
invånare och lokalyta/1 000 invånare. 
För att kunna mäta om resursfördelningen mellan stadsdelsbiblioteken är rimligt rättvis 
prövar jag att sätta resurstilldelningen per invånare, uttryckt i nyckeltalet nettokostnad per 
invånare inklusive lokalkostnader123, i relation till verksamhetsmåttet de prioriterade grup-
pernas andel av befolkningen i bibliotekens ansvarsområden. För att göra det extra tydligt 
kommer jag att särredovisa gruppen barn och unga för sig, invånare med utländsk bakgrund 
för sig, men även sammantaget för att se vilka samband som kan finnas.  
Till min hjälp tar jag den icke-parametriska metoden Spearmans rangkorrelationskoeffici-
ent, som är den vanligaste rangkorrelationskoeffiecienten och uppkallad efter den brittiske 
psykologen Charles E. Spearman. Koefficienten används för att mäta sambandet mellan två 
variabler.124 Spearmans rangkorrelationskoeffiecient presenteras närmare i nästa avsnitt, 
Struktur för analys av underlaget. 
Jag kommer även att räkna fram öppettimmar/1 000 invånare och lokalyta/1 000 invånare 
som de mått som mäter tillgängligheten av biblioteksservice för stadens invånare vilket 
även kan betraktas som en del i bedömningen om resurserna är rimligt fördelade. 
 
4.7.1 Jämförelse mellan SSB och övriga bibliotek i Stockholms län 
Regionbibliotekets redovisning av nyckeltal omfattande 26 kommuner i Stockholms län har 
ökat från 35 till 45 olika nyckeltal mellan åren 1992 och 2006. Det är alltför många nyckel-
tal för att det ska gå att överblicka. De mest relevanta nyckeltalen tror jag är driftkostnad 
eller nettokostnad/invånare inklusive och exklusive lokalkostnader, personalkost-
nad/invånare, öppet/1 000 invånare, kostnad/lån och kostnad/besök.125  
Dessa nyckeltal har jag sammanställt i diagramform för att ha som underlag vid en jämfö-
relse mellan SSB och övriga bibliotek i Stockholms län – för att få ett vidgat perspektiv, se 
bilaga 2. 
 

4.8 Struktur för analys av underlaget 
Orrs checklista kom väl till pass vid min genomgång av alla nyckeltal som används av 
SSB, Regionbiblioteket i Stockholm, SCB, Kommunförbundet mfl. Jag har även gått ige-
nom Handboken i utvärderingsarbete och Jakob Harnesks utvärdering av densamma liksom 
Christina Ekboms kritiska granskning av svensk folkbiblioteksstatistik innan jag satte igång 
med min egen undersökning. 

                                                 
123 Pga. budgetunderlaget. 
124 Vejde 2002, s. 62. 
125 Den sammanställningen gjorde jag i ett tidigare skede av min undersökning då jag även tog med kostnaden 
per lån och besök mfl nyckeltal som sedan inte rymdes inom ramen för uppsatsen. 
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För att kunna överblicka och analysera det omfattande materialet har jag prövat mig fram 
genom att på olika sätt sammanställa befolkningsunderlag och andra variabler som är rele-
vanta för att studera resursfördelningen mellan biblioteken. Utifrån dessa sammanställning-
ar har jag sedan gjort tabeller och diagram för att kunna presentera resultatet på ett åskåd-
ligt sätt och underlätta analysarbetet. 
 
4.8.1 Spearmans rangkorrelationskoeffiecient 
För att ännu tydligare kunna belysa eventuella diskrepanser mellan bibliotekens resurstill-
delning och befolkningsunderlagets andel av de politiskt prioriterade grupperna barn och 
unga och invånare med utländsk bakgrund har jag använt mig av den icke-parametriska sta-
tistiska metoden Spearmans rangkorrelationskoefficient.126 Den används normalt för ordi-
naldata, men kan även användas för kvot- och intervalldata. De data jag kommer att använ-
da befinner sig på kvotnivå och då kan rangkorrelation åtminstone ge en grov illustration av 
hur väl variabeln nettokostnad per invånare samvarierar med den sammansatta variabeln 
barn + ungdomar + invånare med utländsk bakgrund. Men även hur nettokostnaden per in-
vånare samvarierar med variabeln barn + ungdomar för sig och variabeln invånare med ut-
ländsk bakgrund för sig. 

Formeln är 
)1(

d61 2

2

−
∑

−=
nn

rs  
I formeln står r för rangkorrelationskoefficient, s står för Spearman, koefficientens upp-
hovsman. ∑d2 är summan av de kvadrerade differenserna, och n är antalet rangordnade en-
heter (t ex bibliotek) och inte antalet ranger, d är differensen i rang för varje enhet och 6 är 
ett tal som kom till när Spearman härledde formeln ur formeln för produktmomentkorrela-
tionskoefficienten. Tecknet ∑ (den grekiska bokstaven stora sigma) används här som sum-
matecken och läses som ”summa(n av)”. Summan av differenserna d ska bli 0.127 
Om de två rangordningarna skulle överensstämma helt skulle de hamna på +1 och då skulle 
korrelationen mellan dem vara fullständigt positiv. Men skulle de hamna på -1 skulle korre-
lationen vara fullständigt negativ. Mellan dessa yttervärden finns såklart varierande grader 
av både brist på överensstämmelse och överensstämmelse. 
Översatt till bibliotekens resursfördelning och befolkningsunderlag skulle -1 betyda att det 
bibliotek med minst andel barn och unga + invånare med utländsk bakgrund får mest peng-
ar, 0 skulle innebära att det inte finns något som helst samband mellan andel barn och unga 
+ invånare med utländsk bakgrund och hur mycket pengar man får och 1 skulle innebära ett 
idealfall där det bibliotek med störst andel barn och unga + invånare med utländsk bak-
grund får mest pengar per invånare, den med näst störst andel barn och unga + invånare 
med utländsk bakgrund får näst mest pengar per invånare osv. 
 

4.9 Hanteringen av det som inte riktigt går att jämföra  
Det gäller bibliotekens årsöppethållande och invånare med utländsk bakgrund i relation till 
det totala invånarantalet.  
Det finns endast öppethållandesiffror från år 2000 på SSBs intranät, men i sdn-underlaget 
finns det som tur är för 1996 om än utan selektivt öppethållande. Selektivt öppethållande, 
                                                 
126 Vejde 1996, s. 113-115.  
127 Vejde 1996, s. 133 och Vejde 2002, s. 63. 
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då biblioteken tar emot barngrupper och andra grupper utöver ordinarie öppettid, finns en-
dast från 2002. Det innebär att jag har siffror på årsöppethållande exklusive selektivt öppet-
hållande för 1996 och 2001 och på årsöppethållande inklusive selektivt öppethållande för år 
2005. Men det selektiva öppethållandet uppgår oftast endast till mellan 20 och 100 timmar 
om året, så det borde inte snedvrida resultatet alltför mycket. 
Vad gäller invånare med utländsk bakgrund finns endast tillförlitligt underlag från 1998 och 
framåt och inte från 1996 som är det året jag vill jämföra med det totala invånarantalet. 
Men jag tror inte att relationerna kan ha förändrats så mycket på bara ett par år. Dessutom 
finns ju tillförlitligt underlag från åren 2001 och 2005 att jämföra med. 
 
Tabell 1. Första och andra generationens invandrare den 31 dec 1998 – 2006 i Stockholm 
 
Första och andra generationens invandrare den 31 dec 1998-2006. Stockholm
First and second generation immigrants

Första     Andra generationens invandrare
genera-     Båda föräldrarna födda utomlands En förälder född utomlands        Summa första och andra generationen
tionens I samma I olika Totalt andra En född Totalt andra % av hela 

invandrare land länder generation i Sverige generation folkmängden
NY DEF TID DEF NY DEF TID DEF NY DEF TID DEF

År
1998 132 414 27 441 9 596 37 037 59 301 96 338 169 451 228 752 23.0 31.1
1999 135 618 28 835 10 235 39 070 60 872 99 942 174 688 235 560 23.5 31.7
2000 139 359 30 273 10 676 40 949 62 290 103 239 180 308 242 598 24.0 32.3
2001 143 027 31 517 11 137 42 654 63 391 106 045 185 681 249 072 24.6 33.0

2002 145 703 32 621 11 609 44 230 64 831 109 061 189 933 254 764 25.1 33.6
2003 148 045 33 686 11 964 45 650 66 167 111 817 193 695 259 862 25.4 34.1
2004 150 272 34 701 12 394 47 095 67 522 114 617 197 367 264 889 25.8 34.6
2005 153 857 35 690 12 834 48 524 69 137 117 661 202 381 271 518 26.2 35.2
2006 160 618 37 071 13 419 50 490 70 885 188 546 211 108 281 993 27.0 36.0
Källa:SCB/USK
Anm. Första generationens invandrare är födda utomlands. Andra generationens invandrare är födda i Sverige.
         Definitionen av "Andra generationens invandrare" har ändrats 2004 till att omfatta endast dem med båda 
         föräldrarna födda utomlands. Här redovisas värden både enligt den nya (NY DEF) och den tidigare (TID DEF)
         definitionen (i övriga tabeller endast enligt tidigare definition  t o m  årsbok 2004 och enligt ny definition fr o m
         årsbok 2005).  
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5. Resultat och analys 
Här kommer jag att presentera resultaten av min undersökning och analysera det utifrån 
frågeställningarna: 

• Finns det diskrepanser vad gäller resursfördelningen mellan biblioteken inom SSB 
vid de tre tidpunkterna – 1996, 2001 och 2005?  

• Om det finns diskrepanser, i så fall vilka och varför? 
 
Under avsnittet metoder och arbetssätt redogjorde jag för olika mätmetoder och nyckeltal 
och hur jag hade kommit fram till 4 möjliga nyckeltal för att mäta om resursfördelningen 
mellan stadsdelsbiblioteken var rimligt rättvis vid de tre mättillfällena - nettokost-
nad/invånare exklusive och inklusive lokalkostnader/hyror, öppettimmar/1 000 invånare 
och lokalyta/1 000 invånare. Eftersom budgetunderlagen inte anger nettokostnaden exklu-
sive hyror för alla tre åren valde jag att utgå från nettokostnad/invånare inklusive lokalkost-
nader/hyror och sätta den i relation till verksamhetsmåttet de prioriterade gruppernas andel 
av befolkningen i bibliotekens ansvarsområden för att kunna mäta om resursfördelningen 
mellan stadsdelsbiblioteken är rimligt rättvis. För att göra det extra tydligt särredovisar jag 
gruppen barn och unga för sig, invånare med utländsk bakgrund för sig, men även samman-
taget för att med hjälp av rangkorrelation se vilka samband som kan finnas. 
Nyckeltalen öppettimmar/1 000 invånare och lokalyta/1 000 invånare finns med som de 
mått som mäter tillgängligheten av biblioteksservice för stadens invånare vilket även kan 
betraktas som en del i bedömningen om resurserna är rimligt fördelade. 
 

5.1 Resursfördelningen mellan stadsdelar, enheter och bibliotek i 
relation till befolkningen och dess sammansättning 1996, 2001 
och 2005 
Jag börjar med att redovisa hur resursfördelningen såg ut mellan stadens olika delar, de oli-
ka biblioteksenheterna och biblioteken 1996, 2001 och 2005. För bibliotekens organisato-
riska placering och indelning hänvisar jag till bilaga 4. 
Ser man enbart till resursfördelningen i relation till befolkningsunderlaget kan man konsta-
tera att nettobudgettilldelningen inte alltid stämmer överens med befolkningsandelen i för-
hållande till staden i övrigt vid de tre mättillfällen. 
 
5.1.1 Övergripande resursfördelning 1996  
Betraktar man resursfördelningen övergripande utifrån USKs områdesindelning kan man se 
att Västerort 1996 fick mest i förhållande till sitt befolkningsunderlag följt av Söderort och 
Inre staden. Ca 29 procent av stadens befolkning bodde 1996 i Inre staden128 och fick unge-
fär samma procent av stadsdelsbibliotekens nettobudget. I Söderort bodde 37 procent av 
befolkningen och fick drygt 40 procent av nettobudgeten. Resten, dvs. 26 procent av be-

                                                 
128 Egentligen är det 37 procent om man räknar med Norrmalm. Men eftersom undersökningen inte omfattar 
Huvudbiblioteket som ligger på Norrmalm har jag räknat från dess befolkningsandel om 7, 8 procent 
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folkningen bodde i Västerort och fick drygt 31 procent av den nettobudget som tilldelades 
stadsdelsbiblioteken.129 
 
5.1.2 Övergripande resursfördelning 2001 
2001 då biblioteken återfördes till KuF från sdn fick Västerort fortfarande mest i förhållan-
de till sitt befolkningsunderlag (+ 4,5 %), men mindre än 1996, följt av Söderort (+ 3,5 %) 
som fick mer än 1996 och Inre staden (- 0,1 %) som minskat obetydligt sedan 1996.  
Det skiljer en hel del mellan biblioteken även inom samma geografiska område. T ex på 
Järvafältet i Västerort fick biblioteken i Tensta och Rinkeby med sig mer än dubbelt så stor 
budgetandel i förhållande till sitt befolkningsunderlag och Kistaenheten 2, 5 procent mer130 
samtidigt som övriga bibliotek i Västerort fick mindre nettobudgetandel i förhållande till 
befolkningsunderlag.  
 
5.1.3 Övergripande resursfördelning 2005 
2005 fick Västerort fortfarande mest i förhållande till sitt befolkningsunderlag (+ 3,9 %) 
men ytterligare lite mindre än 2001, följt av Söderort på oförändrade + 3,5 % och Inre sta-
den med en liten ökning till 0,4 %. Men under 2005 var fyra bibliotek i varierande omfatt-
ning stängda för renovering – 2 i Inre staden och 2 i Västerort – vilket naturligtvis påverka-
de resursfördelningen då det samtidigt var besparingar under året. 
 
När man tittar närmare på andelen barn och unga mellan 0 – 19 år och andelen invånare 
med utländsk bakgrund är skillnaderna stora inom staden.  
 
5.1.4 Andelen barn och unga 1996 
I Inre staden varierade andelen barn och unga minst och låg mellan 11 och 16 procent med 
ett genomsnitt på 13, 4 procent år 1996. I Söderort var variationen större och låg mellan 13 
och 27 procent med ett genomsnitt på 20 procent. I Västerort varierade det mest och mellan 
16 och 34 procent med ett genomsnitt på 26 procent. 
 
5.1.5 Andelen barn och unga 2001 
2001 var variationsspannet för andelen barn och unga lika stort i Västerort som i Söderort. I 
Västerort varierade andelen barn och unga mellan 17 och 35 procent med ett genomsnitt på 
27 procent. I Söderort varierade andelen barn och unga mellan 14 och 32 procent och med 
ett genomsnitt på 22 procent. I Inre staden låg variationen endast mellan 11 och 16 procent 
med ett genomsnitt på 14 procent. 
 
5.1.6 Andelen barn och unga 2005 
2005 var variationsspannet fortfarande var lika stort i Västerort som i Söderort vad gäller 
andelen barn och unga. I Västerort varierade andelen barn och unga mellan 19 och 35 pro-
cent med ett genomsnitt på 27 procent, vilket är samma genomsnitt som år 2001. I Söderort 
varierade andelen barn och unga mellan 14 och 30 procent och med ett genomsnitt på 23 
                                                 
129 Räknar man ihop befolkningsunderlaget är det en differens pga. Norrmalms andel av befolkningen på 7, 8 
procent och befolkningsandelen om 4, 5 procent för de bibliotek som ingick i sdn-försöket, men sdn-
försöksbiblioteken är inräknade här för att underlätta jämförelser mellan åren. 
130 Trots det var Kista underbudgeterat, dvs. hade med sig för lite pengar, vid återgången till Kulturförvalt-
ningen enligt uppgift från stadsbibliotekarie Inga Lundén 8 augusti 2007. Det som räddade situation var att 
Skärholmens bibliotek var överbudgeterat;-) 
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procent. I Inre staden låg variationen endast mellan 13 och 17 procent med ett genomsnitt 
på 15 procent. 
 
5.1.7 Andelen invånare med utländsk bakgrund 1996 
När det gäller andelen invånare med utländsk bakgrund varierade den minst i Inre staden år 
1996 och låg mellan 14 och 17 procent och med ett genomsnitt på 15, 7 procent. I Söderort 
var variationen större och låg mellan 13 och 43 procent och med ett genomsnitt på 23 pro-
cent. I Västerort varierade andelen invånare med utländsk bakgrund mest och mellan 12 
och 82 procent med ett genomsnitt på 33 procent. Tittar man enbart på Järvafältet är varia-
tionen mellan 39 och 89 procent och med ett genomsnitt på 71 procent. 
 
5.1.8 Andelen invånare med utländsk bakgrund 2001 
2001 varierade andelen invånare med utländsk bakgrund mest i Västerort och mellan 11 
och 88 procent med ett genomsnitt på 36 procent. Störst andel invånare med utländsk bak-
grund fanns på Järvafältet där det varierade mellan 43 och 88 procent med ett genomsnitt 
på 74 procent. I Söderort varierade andelen mellan 13 och 51 procent med ett genomsnitt på 
25 procent. I inre staden var både andelen och variationen minst, mellan 14 och 16 procent 
och med ett genomsnitt på 15 procent. 
 
5.1.9 Andelen invånare med utländsk bakgrund 2005 
2005 varierade andelen invånare med utländsk bakgrund mest i Västerort och mellan 12 
och 89 procent med ett genomsnitt på 39 procent. Störst andel invånare med utländsk bak-
grund fanns på Järvafältet där det varierade mellan 53 och 89 procent med ett genomsnitt 
på 76 procent. I Söderort varierade andelen invånare med utländsk bakgrund mellan 15 och 
57 procent med ett genomsnitt på 28 procent. I inre staden var både andelen och variationen 
minst och mellan 14 och 17 procent med ett genomsnitt på 16 procent. 
 
Tabell 2. Andel invånare, budget, barn och unga, och invånare med utländsk bakgrund i 
Västerort, Inre staden131 och Söderort 1996, 2001 och 2005. 
 
 

Västerort Inre staden Söderort
1996 2001 2005 1996 2001 2005 1996 2001 2005

Invånare 25.9% 26.1% 25.9% 29.2% 29.2% 29.7% 37.0% 36.9% 36.6%
Budget 31.3% 30.6% 29.8% 29.3% 29.1% 30.1% 39.4% 40.4% 40.1%
B&U 26% 27% 27% 13% 14% 15% 20% 22% 23%
Utl bakgr 33% 36% 39% 16% 15% 16% 23% 25% 28%  
 

5.2 SSBs uppdrag, mål, inriktningsmål och åtaganden under 1996, 
2001 och 2005 
Under den perioden jag undersökt har Stockholm haft olika politiska majoriteter vilket även 
har påverkat målformuleringarna för Kulturnämnden och SSB. 1996 var det socialistisk 
majoritet och då använde man sig av uppdrag. 2001 var det borgerlig majoritet och då in-
fördes även övergripande inriktningsmål för stadens alla verksamheter, ansvarsområde och 
                                                 
131 Egentligen utgjorde andelen invånare i Inre staden 37, 36, 9 och 37 procent, men andelen invånare på 
Norrmalm är frånräknat eftersom det är stadsbibliotekets upptagningsområde.  
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mål för verksamheten, generella åtaganden för nämnden och mål, inriktningsmål och åta-
ganden för verksamheterna. Och 2005 när det blev socialistisk majoritet igen fortsatte de 
den inslagna vägen med övergripande inriktningsmål och generella åtaganden för nämnden, 
liksom inriktningsmål och åtaganden för verksamheterna. Som framgår av nedanstående 
sammanställning är det inte så stor skillnad mellan inriktningsmålen för SSB mellan 2001 
och 2005, däremot skiljer en del vad gäller åtagandena. Men genomgående för alla tre åren 
är att barn och ungdomar är de prioriterade målgrupperna. 
 
5.2.1 SSBs uppdrag 1996 
SSBs uppdrag under 1996 beskrivs sammanfattningsvis på följande sätt i förslaget till bud-
get för 1996:132 

1. att tillhandahålla media för kunskap, lärande, kulturupplevelse och förströelse 
2. att erbjuda en kvalificerad informations- och referensverksamhet särskilt med avse-

ende på undervisning och studieverksamhet 
3. att särskilt beakta och prioritera behov hos barn och ungdom 
4. att genom ny teknik utveckla stadsbibliotekets roll som samhällets informationscen-

tral 
5. att erbjuda program och litteratur som ger kunskap om världen och därmed bidrar 

till kunskap och förståelse för ”det främmande” 
I verksamhetsberättelsen för 1996133 framgår att verksamhetsresultatet för 1996 visar på ett 
mycket framgångsrikt år för stadsbiblioteket pga. ökade resurser på totalt 4 miljoner som 
bl. a gick till inköp av barn- och ungdomslitteratur. 
 
5.2.2 SSBs uppdrag, mål, inriktningsmål, åtaganden 2001 
Enligt verksamhetsplan 2001 (VP01) var det kommunfullmäktiges budget som var kultur-
nämndens huvuduppdrag, men härutöver hade kommunstyrelsen och kulturnämnden givits 
i uppdrag att ”förbereda överförandet av stadsbiblioteken till kulturnämnden samt gemen-
samt genomföra en analys av vilka resurser inom stadsdelsnämnderna som är hänförliga till 
biblioteksverksamheten.”134 
Vad gällde biblioteken var det under den närmaste treårsperioden enligt kommunfullmäkti-
ge av särskild vikt att stadens biblioteksverksamheter skulle utvecklas för att förbättra ser-
vicen till medborgarna. I verksamhetsplanen framhölls att särskild uppmärksamhet ägnas åt 
barns och ungdomars behov av läsning och språklig utveckling.135 
Vad gällde målsättningen antogs på majoritetens förslag (fp), (m), (sp) och (kd) följande: 
”Målen för stadens kulturpolitik bestäms av staden. De statliga målen för kulturpolitiken är 
på många sätt föråldrade. Vi ställer oss därför inte bakom dem. Kulturpolitiken bör utgå 
från tre principer; frihet, mångfald, kvalitet. 
Barn och unga sätts i centrum i stadens kulturpolitik.”136 
Av verksamhetsberättelsen för 2001 framgår att resultatet med en budget i balans hade 
uppnåtts och att som helhet betraktat hade överföringen av biblioteken från sdn utfallit väl 
och sammanfattningsvis hade en hög grad av måluppfyllelse uppnåtts.137 
                                                 
132 Förslag till budget 1996 med beräkningar för åren 1997 och 1998, s. 29. 
133 Verksamhetsberättelse och bokslut 1996 för Kultur Stockholm 1997, s. 21-23. 
134 Stockholms kulturförvaltning – verksamhetsplan 2001, s. 3. 
135 Stockholms kulturförvaltning – verksamhetsplan 2001, s. 28. 
136 KuN 2000-11-07. Protokoll nr 9/2000, s. 5. 
137 Verksamhetsberättelse med bokslut 2001 för kulturnämnden/kulturförvaltningen, s. 4 och 22-23. 
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SSBs inriktningsmål 2001 var att bereda stockholmarna vägar till kunskap och upplevelser 
genom att: 

• låta verksamheten präglas av öppenhet, mångfald och kvalitet 
• skapa miljöer som inbjuder till fritt tänkande och tankeutbyte, som leder till nya 

kunskaper och insikter 
• stärka läsvanor och utveckla läslusten, särskilt hos barn och ungdomar 
• bereda alla lika tillgång till bibliotekets resurser, där människor med funktions- och 

läshinder har särskilda rättigheter 
• främja kunskap om mångfalden i det kulturarv, som invånarna i Stockholm äger 
• vara en öppen mötesplats för samtal mellan människor oavsett ålder, social, etnisk 

och annan tillhörighet138 
 
SSBs åtaganden var 2001 att: 

• bereda alla fri tillgång till information, genom ett brett urval av media, i samtliga 
former, och kvalificerad vägledning 

• stödja såväl självstudier som utbildning på olika nivåer 
• inspirera till läsning av skönlitteratur och utveckla metoder för detta 
• bjuda in alla nyblivna föräldrar till biblioteket samt att ge den nyfödde en bok som 

gåva 
• erbjuda alla barn och ungdomar i årskurs 2 och 5 bokprat/biblioteksvisningar 
• erbjuda ungdomar möjlighet att delta i skrivarcirklar 
• arrangera kulturpilotsutbildningar för älderomsorgspersonal 
• erbjuda media på minst 120 språk 
• förbättra informationen och utöka tjänsteutbudet på bibliotekets hemsida139 

 
5.2.3 SSBs uppdrag, mål, inriktningsmål och åtaganden 2005 
Av SSBs verksamhetsplan för 2005 framgår inriktningsmålen: 
Stockholms stadsbibliotek skall bereda stockholmarna vägar till kunskap, insikt och upple-
velser genom att 

• Låta verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet 
• Verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeutbyte 

Detta genom att 
• Vara en öppen mötesplats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan 

tillhörighet 
• Bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser 
• Utveckla lusten till läsning, särskilt hos barn och ungdomar 
• Stödja såväl självstudier som utbildning på olika nivåer 

Och genom följande åtaganden: 
• Utveckla mötesplatser för kultur, demokrati och yttrandefrihet i nätverk med stads-

delsförvaltningar och andra aktörer 
• Utveckla och förbättra verksamheten för- och med ungdomar 

                                                 
138 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2001 för kulturnämnden/kulturförvaltningen, s. 22. 
139 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2001 för kulturnämnden/kulturförvaltningen, s. 23-24. 
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• Utveckla och förbättra metoder och samarbetsformer för att stimulera barns- och 
ungdomars läslust och språkutveckling 

• Utveckla och förbättra servicen till funktionshindrande 
• Utveckla och förbättra servicen till studerande på alla nivåer, i såväl formellt som 

informellt lärande 
• Utveckla och förbättra Stockholms stadsbiblioteks e-tjänster 
• Utveckla och förbättra arbetsmetoderna för ett optimalt utnyttjande av mediabestån-

det 
• Erbjuda ett brett urval av alla slags media för både nytta som nöje på stockholmar-

nas olika språk 
• Skapa attraktivare biblioteksmiljöer med förbättrad tillgänglighet 
• Erbjuda och aktivt marknadsföra kvalificerad biblioteksservice till Stockholms äld-

reomsorg 
• Utveckla och tillvarata medarbetarnas kompetens för att förbättra bibliotekens väg-

ledning på alla nivåer.140 
I KuFs Verksamhetsberättelse med bokslut för 2005 (VB05) framgår att samtliga åtaganden 
i hög grad bedömdes som uppfyllda inom de tilldelade budgetramarna och att bokslutet vi-
sade på ett resultat i balans för förvaltningen som helhet och dessutom hade förvaltningens 
pris- och löneökningar kunnat rymmas inom oförändrade ramar genom att några verksam-
heter varit stängda för ombyggnad under delar av året och det därmed uppstått kostnads-
minskningar.141 
Och i KuFs verksamhetsberättelse för 2005 (VB05) framgår även att ett av kulturnämndens 
generella åtaganden är att ”prioritera verksamhet för och med barn och ungdom” och att 
även ”initiera insatser för ökad mångfald och integration och främja internationellt kultur-
utbyte.”142 
I Stockholms stads årsredovisning för 2005 står under kulturavsnittet att ”Målet är en stad 
med ett rikt, varierande och levande kulturliv. Särskilt fokus ska ligga på insatser för barn 
och ungdom.”143 Vidare står det under rubriken ”Framtida utmaningar” att ”En viktig ut-
maning är att fortsätta arbetet med att nå de barn och ungdomar som inte tar del av det be-
fintliga kulturutbudet.”144 

5.3 Diskrepanser i resursfördelningen och överensstämmelsen i 
resurstilldelningen mellan biblioteken inom SSB vid de tre tid-
punkterna – 1996, 2001 och 2005 
Ernst Jonsson konstaterade i sin rapport från 2001 ”Hur har stadsdelsnämnderna fördelat 
sin budget på olika verksamhetsområden? – en jämförelse mellan år 1997 och 1999” att 
inom området för kultur- och föreningsverksamhet har resurserna fördelats i proportion till 
folkmängdens storlek och att en särskild prioritering har gjorts för gruppen barn- och ung-
domar respektive utländska medborgare.145  

                                                 
140 Verksamhetsplan 2005 för kulturnämnden/kulturförvaltningen, s. 33-34. 
141 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2005 för kulturnämnden/kulturförvaltningen, s. 3. 
142 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2005 för kulturnämnden/kulturförvaltningen, s. 5. 
143 Stockholms stads årsredovisning 2005, s. 26. 
144 Stockholms stads årsredovisning 2005, s. 27. 
145 Jonsson 2001, s. 11. 
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Stämmer det även när det gäller resurserna till biblioteksverksamheten? 
 
5.3.1 Diskrepanser i resursfördelningen mellan biblioteken inom SSB områ-
desvis 
Resurserna till biblioteksverksamheten ser inte alltid ut att ha fördelats i proportion till 
folkmängdens storlek områdesvis och inte heller den särskilda prioriteringen för gruppen 
barn- och ungdomar respektive invånare med utländsk bakgrund verkar ha påverkat resurs-
fördelningen i någon högre grad. I Västerort utgjorde andelen barn och unga drygt en fjär-
dedel av befolkningen och andelen invånare med utländsk bakgrund en dryg tredjedel och 
trots det genererade det endast ett extra tillskott i sjunkande skala på mellan 5, 4 och 3, 9 % 
utöver befolkningsandelen. I Söderort där barn och unga var knappt en fjärdedel av befolk-
ningen och andelen invånare med utländsk bakgrund en dryg fjärdedel genererade det ett 
extra tillskott i en något stigande skala på mellan 2, 4 % och 3, 5 % utöver befolkningsan-
delen. Inre staden fick i stort en resurstilldelning som motsvarade befolkningsandelen där 
andelen barn och unga endast utgjorde 13 – 15 procent och andelen med utländsk bakgrund 
15 – 16 procent. 
En orsak till att en eventuell prioritering av gruppen barn- och ungdomar respektive ut-
ländska medborgare inte gör större avtryck i resurserna till biblioteksverksamheten under 
sdn-tiden kan vara att alla bibliotek hade olika placering inom sdn-organisationen och när 
de sedan återfördes 2001 var det ytterst svårt att veta vilka resurser biblioteken skulle ha 
med sig. T ex var biblioteken i sdn Kista kraftigt underbudgeterade medan biblioteken i sdn 
Skärholmen var överbudgeterade.146  
 
5.3.2 Överensstämmelsen i resurstilldelningen områdesvis 1996, 2001 och 
2005 
Hur ser det ut då man använder sig av Spearmans rangkorrelationskoefficient och mäter 
korrelationen, dvs. mellan nettokostnad per invånare och befolkningens sammansättning av 
barn och unga samt invånare med utländsk bakgrund och områdesvis för att undersöka 
överensstämmelsen eller bristen på överensstämmelse mellan resurstilldelningen områdes-
vis? 
Överensstämmelsen har ändrats en del mellan 1996, 2001 och 2005. 
För Västerort varierar överensstämmelsen mellan 0.51, 0.39 och 0.53 vid det tre skattnings-
tillfällena, för Inre staden - 0.46, - 0.21 och 0.25 medan överensstämmelsen för Söderort 
nästan är oförändrad med 0.65, 0.66 och 0.66. 
 
5.3.3 Diskrepanser i resursfördelningen mellan biblioteken inom SSB på en-
hetsnivå 
På enhetsnivå ser det ut så här när jag sammanställer andel invånare, budget, barn och unga, 
och invånare med utländsk bakgrund för 1996, 2001 och 2005: 

                                                 
146 Enligt stadsbibliotekarie Inga Lundén under intervjun 8 augusti 2007. 
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Tabell 3. Andel invånare, budget, barn och unga, och invånare med utländsk bakgrund 
enhetsvis147 1996, 2001 och 2005. 

1996 2001
Invånare Budget B&U Utl bakgr Invånare Budget B&U Utl bakgr

Enhet 1/V 3.9% 6.6% 28% 56% 4.0% 6.5% 27% 61%
Enhet 2/V 4.2% 10.5% 34% 85% 4.5% 9.5% 33% 85%
Enhet 3/V 7.8% 8.6% 24% 20% 7.7% 7.2% 25% 22%
Enhet 4/V 10.0% 5.6% 23% 15% 10.0% 7.4% 24% 15%
Enhet 5/I 6.8% 8.2% 11% 15% 7.0% 8.6% 11% 15%
Enhet 6/I 8.7% 6.0% 14% 17% 8.5% 7.4% 14% 16%
Enhet 7/I 9.7% 10.3% 16% 17% 9.8% 9.3% 16% 15%
Enhet 8/I+S 8.7% 8.4% 15% 18% 8.6% 7.8% 16% 18%
Enhet 9/S 6.7% 4.8% 18% 19% 6.6% 5.4% 18% 19%
Enhet 10/S 4.1% 6.9% 27% 43% 4.2% 7.4% 27% 50%
Enhet 11/S 7.4% 8.7% 23% 23% 7.4% 8.3% 24% 26%
Enhet 12/S 6.0% 6.4% 20% 21% 6.0% 6.9% 21% 23%
Enhet 13/S 8.2% 9.0% 24% 20% 8.1% 8.4% 24% 21%

2005
Invånare Budget B&U Utl bakgr

Enhet 1/V 3.9% 6.6% 24% 65%
Enhet 2/V 4.1% 9.4% 35% 86%
Enhet 3/V 7.7% 6.2% 26% 28%
Enhet 4/V 10.1% 7.5% 25% 17%
Enhet 5/I 7.1% 7.1% 13% 16%
Enhet 6/I 8.3% 7.7% 15% 17%
Enhet 7/I 10.4% 11.1% 17% 16%
Enhet 8/I+S 8.7% 7.9% 16% 20%
Enhet 9/S 6.4% 5.3% 19% 19%
Enhet 10/S 4.0% 7.2% 27% 56%
Enhet 11/S 7.4% 8.7% 25% 30%
Enhet 12/S 6.0% 6.9% 21% 25%
Enhet 13/S 7.9% 8.2% 25% 23%  
 
 
Enheterna 1 (Akalla, Husby och Kista), 2 (Tensta och Rinkeby) i Västerort och enhet 10 
(Skärholmen och Bredäng) i Söderort utmärker sig genom sin stora andel invånare med ut-
ländsk bakgrund och även genom en stor andel barn och unga. De enheterna har fått störst 
budgetandel i förhållande till sin andel av invånarantalet i staden. Störst andel invånare 
hade enhet 4 (Spånga, Alvik, Blackeberg och Brommaplan) i Västerort och enhet 7 (Öster-
malm och Hjorthagen) i Inre staden. Enhet 4 hade större andel barn och unga än enhet 7, 
men fick ändå mindre budgetandel än motsvarande sin andel av invånarantalet än enhet 7. 
När det gällde andel invånare med utländsk bakgrund låg de nästan lika, så där verkar det 
ha varit någon annan faktor än befolkningens sammansättning som har påverkat. 
 
5.3.4 Överensstämmelsen i resurstilldelningen enhetsvis 1996, 2001 och 2005 
Hur ser det ut då man använder sig av Spearmans rangkorrelationskoefficient och mäter 
korrelationen mellan nettokostnad per invånare och befolkningens sammansättning av barn 
och unga samt invånare med utländsk bakgrund och enhetsvis för att undersöka överens-
stämmelsen eller bristen på överensstämmelse mellan resurstilldelningen enhetsvis? 
 
                                                 
147 Indelning enligt den enhetsorganisation som infördes från september 2001, se bilaga 4. 
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Tabell 4. Överensstämmelse eller brist på överensstämmelse mellan SSBs enheter 1996, 
2001 och 2005 
 

Enhet 1996 2001 2005 
1. Kista/Akalla/Husby 

 
-1 -1 -1 

2. Tensta/Rinkeby 1 1 1 
3. Vällingby/Hässelby 
strand/Hässelby villastad 

0.5 0.5 -1 
 

4. 
Blackeberg/Brommaplan/ 
Alvik/Spånga 

0.4 0.8 0.4 

5. Kungsholmen/Stora 
Essingen 

-1 -1 -1 

6. Östermalm/Hjorthagen -1 -1 -1 
7. 
Medborgarplatsen/Gamla 
stan 

-1 
  

-1 -1 

8. 
Hornstull/Årsta/Gröndal 

-0.5 0.5 0.5 

9. Aspudden/Telefonplan 
Fruängen/Mälarhöjden 

-0.2 0.6 -0.4 

10. Bredäng/Skärholmen -1 -1 1 
11. Hagsätra/Högdalen 
Älvsjö/Örby 

0.6 0.25 0.6 

12. Sköndal/Farsta 
Gubbängen 

0.5 0.5 0.5 

13. Skarpnäck/Enskede 
Bagarmossen/Björkhagen 

0.8 0.8 1 

 
 
Vid alla tre skattningstillfällen hamnar enheterna 1, 6 och 7 på -1, vilket skulle innebära att 
de fått mest pengar samtidigt som de haft minst andel barn och unga + invånare med ut-
ländsk bakgrund. Enhet 2 har fått 1 vid de alla tre skattningstillfälle, och utgör då idealfallet 
där den enhet med störst andel barn och unga + invånare med utländsk bakgrund också får 
mest pengar per invånare. 
I de övriga enheterna varierar sambandet i olika grad. 
 
5.3.5 Diskrepanser i resursfördelningen mellan biblioteken inom SSB på bib-
lioteksnivå 
För att ännu tydligare kunna urskilja ett mönster går vi ner på biblioteksnivå, se en sam-
manställning i tabellform i bilaga 5. 
Här framträder ett rätt tydligt mönster med de bibliotek som deltog i sdn-försöket från 1991 
och de bibliotek som varit region/basbibliotek eller enhetsbibliotek och som genomgående 
haft en högre resurstilldelning än övriga bibliotek i förhållande till sin andel av befolkning-
en. Men man kan även se att några små bibliotek sticker av genom en något högre budget-
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andel än övriga små bibliotek. Det är Hjorthagen och Gamla stan i Inre staden och Gröndal, 
Bredäng och Hagsätra i Söderort.148 
 
5.3.6 Överensstämmelsen i resurstilldelningen biblioteksvis 1996, 2001 och 
2005 
Vilket mönster framgår med hjälp av Spearmans rangkorrelationskoefficient?  
För tydlighetens skull redovisar jag varje skattningstillfälle för sig, dvs. 1996, 2001 och 
2005. Först gör jag en sammanställning utifrån nettokostnaden per invånare och befolk-
ningens sammansättning av barn och unga och invånare med utländsk bakgrund biblioteks-
vis. Därefter särredovisar jag de eventuella sambanden mellan nettokostnad per invånare 
och andelen barn och unga och sedan även de eventuella sambanden mellan nettokostnad 
per invånare och andelen invånare med utländsk bakgrund. 
 
5.3.7 Överensstämmelsen mellan nettokostnad per invånare och befolkning-
ens sammansättning av barn och unga och invånare med utländsk bakgrund 
Överensstämmelsen mellan nettokostnaden per invånare och befolkningens sammansätt-
ning av barn och unga och invånare med utländsk bakgrund varierar mellan 0.29, 0.29 och 
0.32 vilket tyder på att det finns ett samband som är bestående över tid mellan att ha en hög 
andel av de prioriterade grupperna i sitt ansvarsområde och att få mer pengar, men samban-
det är inte särskilt starkt. 
Se bilagorna 9-11 där jag för tydlighetens skull även redovisar differensen i bibliotekens 
inbördes rangordning i diagramform. 
 
5.3.8 Överensstämmelsen mellan nettokostnad per invånare och befolkning-
ens sammansättning av andelen barn och unga 
När jag sedan gör en sammanställning utifrån nettokostnaden per invånare och befolkning-
ens sammansättning av enbart andelen barn och unga varierar överensstämmelsen vid de tre 
skattningstillfällena med 0.20 år 1996, 0.21 år 2001 och 0.15 år 2005. Detta skulle kunna 
tyda på att andelen barn och unga i bibliotekens ansvarsområde har minskat i betydelse 
över tid och som variabel för resurstilldelning, även om det är lite osäkert eftersom det bara 
rör sig om tre skattningstillfällen.149 
Se bilagorna 12-14 där jag för tydlighetens skull även redovisar differensen i bibliotekens 
inbördes rangordning i diagramform. 
 
5.3.9 Överensstämmelsen mellan nettokostnad per invånare och befolkning-
ens sammansättning av andelen invånare med utländsk bakgrund 
När jag därefter sammanställer utifrån nettokostnaden per invånare och befolkningens 
sammansättning av enbart andelen invånare med utländsk bakgrund varierar överensstäm-
melsen mellan 0. 19, 0. 23 och 0. 30, vilket tyder på att betydelsen av andelen invånare med 
utländsk bakgrund till skillnad från andelen barn och unga tycks ha ökat över tid och som 
variabel för resurstilldelning, även om det är lite osäkert eftersom det bara rör sig om tre 
skattningstillfällen. 

                                                 
148 I bilaga 5 finns de färgkodade för tydlighetens skull. 
149 Undras om det kan finnas något samband mellan att PUNKTmedis – Stockholms första ungdomsbibliotek 
öppnades i februari 2005 och att barn- och ungdomsandelens betydelse för resursfördelningen minskade mel-
lan 2001 och 2005? 
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Se bilagorna 15-17 där jag för tydlighetens skull även redovisar differensen i bibliotekens 
inbördes rangordning i diagramform. 
 
Tabell 5. Överensstämmelse mellan nettokostnaden per invånare och befolkningens sam-
mansättning av barn och unga + invånare med utländsk bakgrund, men även var för sig 
1996, 2001 och 1005 
 
 1996 2001 2005 
Barn&Unga+Utländsk 
bakgrund 

0, 29 0,29 0, 32 
 

Barn&Unga 0, 20 0, 21 0, 15 
Utländsk bakgrund 0, 19 0, 23 0, 30 

 
5.4 Försök till tolkning av diskrepanserna i resursfördelningen 
mellan biblioteken inom SSB 
Jämför man så resursfördelningen mellan stadsdelsbiblioteken vid de tre tidpunkterna och 
de olika organisationer de befunnit sig i framgår det tydligt att bibliotekens plats i organisa-
tionshierarkin till stor del har varit avgörande eftersom just de bibliotek som varit resurs-
bibliotek, regionbibliotek, basbibliotek eller ingått i sdn-försöket före 1997 i de flesta fall 
även fick med sig sin ”gamla” budget när de återkom till kulturförvaltningen 2001 och i 
den nya enhetsorganisationen intog de starka positioner i form av enhetsbibliotek. Ingen 
egentlig omfördelning av resurserna har heller ägt rum därefter. 
Vad gäller de små biblioteken med större resurstilldelning har Hjorthagen, Gamla stan och 
Gröndal vid ett flertal tillfällen varit föremål för nedläggningsförslag, men räddats av starka 
folkopinioner i sina respektive områden. Hagsätra startade som det första bokcaféet och 
fick därför lite extra resurser medan Bredäng är det enda biblioteket i Skärholmsområdet 
jämte Skärholmens bibliotek efter det att Vårbergs och Sätras bibliotek150 lades ner. 
Det verkar med andra ord som om även vissa bibliotek inom SSB har hamnat i goda re-
spektive dåliga cirklar vad gäller resursfördelningen precis som några av de sju folkbiblio-
tek i Uppsala kommun som Rydén-Hamström studerade. 
 

5.5 Tillgänglighetsmått 
Då jag gick igenom och räknade fram alla verksamhetsmått och nyckeltal och samman-
ställde dem kom jag först fram till att nyckeltalet nettokostnadsandelen per invånare och 
helst exklusive lokalhyror satt i relation till befolkningsandel och befolkningens samman-
sättning av barn, unga och invånare med utländsk bakgrund kan vara de mått som kan an-
vändas för att mäta kvantitativt om resursfördelningen är rimligt rättvis.151 
Men jag vill även redovisa några av de andra måtten, de mått som mäter tillgängligheten av 
biblioteksservice för stadens invånare. 

                                                 
150 Sätra bibliotek finns kvar i form av skolbibliotek i Sätraskolan och med Utbildningsförvaltningen som hu-
vudman. 
151 Sedan använde jag även Spearmans rangkorrelationskoefficient för att relativisera de kvantitativa uppgif-
terna för att kunna se samband och överensstämmelser, se metoddelen. 
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5.5.1 Öppettimmar per 1 000 invånare och enhet och bibliotek 
Under 1996 var öppethållandet på stadsdelsbiblioteken i snitt 91 timmar per 1 000 invånare. 
2001 hade öppethållandet sjunkit till endast 78 timmar för att år 2005 öka till 83 timmar per 
1 000 invånare. Mest minskade öppethållandet i Söderort följt av Västerort. Men 2005 hade 
Söderort kommit upp i samma nivå i öppettimmar som 1996 medan Västerort och Inre sta-
den hade ett fortsatt minskat öppethållande vilket säkerligen berodde på att flera bibliotek i 
just dessa områden höll stängt för renovering.152 
Man kan även uttrycka det som att de som hade mest tillgång till öppethållande per 1 000 
invånare var de som råkat bo i Gamla stan, Hjorthagen och Kista medan de som råkat bo i 
Alvik, på Östermalm, Kungsholmen eller Södermalm hade minst tillgång till öppethållan-
det per 1 000 invånare. 
 
5.5.2 Lokalyta per 1 000 invånare och enhet och bibliotek 
Den genomsnittliga totala lokalytan (publik del och arbetsrum) för stadsdelsbiblioteken per 
1 000 invånare år 2006 var 28 kvm.153 Enligt Anna-Lena Höglunds rapport ”Mäta för att 
veta” från 1992 har det länge funnits en tumregel i Sverige om att ett huvudbibliotek bör ha 
en lokalyta på 100 kvm per 1 000 invånare och ett filialbibliotek 80 kvm per 1 000 invåna-
re.154 Men med tanke på att det virtuella biblioteket har tagit över en stor del av det fysiska 
bibliotekets uppgifter kanske lokalytans storlek har minskat i betydelse. Å andra sidan är 
många invånare trångbodda i Stockholm och använder verkligen biblioteken som sitt var-
dagsrum och då är det viktigt att biblioteken inte har för små lokaler utan även kan rymma 
utställningar och programverksamhet parallellt med studie- och läsplatser.  
2006 var det endast Kista bibliotek som med sina 114 kvm per 1 000 invånare kom över 80 
kvm. Överlag har biblioteken på Järvafältet i Västerort och i Skärholmen i Söderort de 
största lokalerna, 59 respektive 52 kvm per 1000 invånare. Spånga och Mälarhöjdens bibli-
otek har den minsta lokalytan per 1 000 invånare, 10 respektive 12 kvm. Övriga ligger i 
snitt på mellan 20 och 30 kvm per 1 000 invånare. 
Mest biblioteksyta per 1 000 invånare hade således de som råkat bo på Järvafältet i Väster-
ort och i Skärholmen i Söderort medan de som råkat bo i Spånga och Mälarhöjdens hade 
minst biblioteksyta. 

                                                 
152 Kungsholmen och Medborgarplatsen i Inre staden och Vällingby och Blackeberg i Västerort. 
153 Jag har endast uppgifter om bibliotekens lokalytor för 2006 och de är satta i relation till 2005 års befolk-
ningstal. 
154 Höglund 1992, s. 29. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Jag har undersökt resursfördelningen mellan biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek – 
SSB, vid tre olika tillfällen. Vid tidpunkten före stadsdelsnämndsreformen 1996, vid åter-
gången till Kulturförvaltningen 2001 och 2005.  
Mitt syfte har varit att undersöka eventuella diskrepanser, dvs. om det existerar någon 
bristande överensstämmelse mellan hur resursfördelningen ser ut och vad som kan anses 
vara en rimlig fördelning utifrån politiska beslut i styrdokument som budget och verksam-
hetsplaner. 
I inriktningsmålen för SSB som jag redovisade i Resultat och analysavsnittet framgår att 
SSB å ena sidan ska ”bereda alla lika tillgång till bibliotekets resurser” och ”vara en öppen 
mötesplats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet”, samti-
digt som SSB å andra sidan har i uppdrag/som åtagande ”att särskilt beakta och prioritera 
behov hos barn och ungdom”, ”att stärka läsvanor och utveckla läslusten, särskilt hos barn 
och ungdomar”, ”prioritera verksamhet för och med barn och ungdom”, ”initiera insatser 
för ökad mångfald och integration och främja internationellt kulturutbyte.” 
När jag nu har jämfört resursfördelningen inom SSB mellan åren 1996, 2001 och 2005 kan 
jag se vissa samband mellan resursfördelningen i proportion till folkmängdens storlek i bib-
liotekens ansvarsområden, men inte någon större prioritering för gruppen barn- och ung-
domar och inte heller för invånare med utländsk bakgrund.  
Det mönster som framträdde var att de flesta av de bibliotek som under åren haft en funk-
tion, som region/bas/resurs/enhetsbibliotek genomgående har haft en högre resurstilldelning 
än övriga bibliotek i förhållande till sin andel av befolkningen, oavsett befolkningens sam-
mansättning. Men även de tre biblioteken som deltog i sdn-försöket har haft en högre re-
surstilldelning än övriga bibliotek i förhållande till sin andel av befolkningen. En tredje 
grupp bibliotek som sticker av från mängden är några små bibliotek som under årens lopp 
flera gånger varit föreslagna att läggas ner, men räddats av den lokala folkopinionen – be-
folkningen i Hjorthagen, Gamla stan och Gröndal har visat prov på brukarmakt – och belö-
nats med lite större resurstilldelning än vad som motsvaras av befolkningsunderlaget och 
dess sammansättning. 
Genomgående är det grupperna barn och unga samt invånare med utländsk bakgrund som 
är prioriterade i de politiska styrdokumenten före, under och efter att biblioteken befann sig 
i sdn-organisationen. Varför har det då inte gett större avtryck i resursfördelningen? En av 
förklaringarna kan vara att det är svårt för biblioteksledningen att genomföra en ”Robin 
Hood”- omfördelning, dvs. ”att ta från de rika och ge åt de fattiga”. 
Sdn fick och får sina resurser i relation till det beräknade behovet av kommunal service och 
inte i förhållande till sina faktiska kostnader med hjälp av ett s.k. resursfördelningssystem 
fastställt av KF. Detta resursfördelningssystem var baserat på fyra grundprinciper: behovs-
baserad fördelning via fördelningsnycklar, schablonfördelning efter prestation, fördelning 
efter befintlig struktur och anslagsfinansiering av kommunövergripande verksamheter.  

6.1 Förslag till fördelningsnycklar för SSB 
Utifrån sdns resursfördelningssystem funderar jag på vilka fördelningsnycklar som skulle 
kunna vara lämpliga att använda inom SSB. Jag tror på en fördelning efter befolkningsun-
derlaget och dess sammansättning i andel barn och ungdomar och invånare med utländsk 
bakgrund, men även en stimulanstilldelning för att uppmuntra personalen att ta egna initia-
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tiv och utveckla verksamheten – så att bibliotek som råkat hamna i dåliga cirklar får möj-
lighet att ändra dem till goda cirklar. Sedan tror jag på att införa någon form av bonuslöne-
system för arbetsgrupperna på biblioteken enligt Helsingforsmodellen155, speciellt för att 
motverka negativa effekter av de individuella lönerna.  
Det viktigaste nyckeltalet vad gäller totalkostnadskontroll är enligt Berg-Suurwee om bud-
geten hållits eller inte. Därför vore det kanske bra om biblioteken och/eller biblioteksenhe-
terna var resultatenheter och kunde föra över eventuellt överskott från ett år till ett annat, 
men även eventuellt underskott. 

6.2 Hur man mäter för att veta och hur man vet att det man mätt 
verkligen stämmer 
”I vilken utsträckning styr nyckeltal?” frågade Berg-Suurwee i sin studie av sdn-reformens 
effekter på kultur och fritid och konstaterade att det inte finns någon enhetlighet mellan 
stadsdelarna i hur kulturen redovisas och att de nyckeltal som finns i huvudsak belyser pro-
duktivitet. Dessutom påtalade hon att nyckeltalens tillförlitlighet är osäker pga. dåliga data, 
förändrade mätmetoder och bristande rutiner och intresse av att följa upp verksamheten. 
Berg-Suurwees studie visar att det är svårt att finna enkla och väldefinierade mått för styr-
ning och uppföljning inom områdena kultur och fritid och då särskilt kvalitetsmått och att 
man behöver utveckla mått som möjliggör jämförelser av verksamheter och stadsdelar.156” 
Under mitt arbete med att ta fram verksamhetsmått och nyckeltal för att kunna göra jämfö-
relser mellan de tre mättillfällena har jag understundom betvivlat tillförlitligheten hos både 
det underlag jag haft att utgå ifrån och de mätetal jag fått fram, särskilt för år 2005, då ett 
stort sparbeting påverkade resultatet samtidigt som 4 bibliotek var stängda för ombyggnad 
och renovering i olika omgångar. Under 2005 avslutades även SSBs största kompetensut-
vecklingsinsats någonsin, ett flerårigt ”Växtkraft Mål 3”- projekt, samtidigt som automati-
seringen av rutinartade arbetsuppgifter frigjorde tid att utveckla verksamheten i riktning 
mot ökade insatser för barn- och ungdomars läsning och språkförståelse, men även en ut-
veckling av det elektroniska biblioteket och som en starkare resurs för studerande på olika 
nivåer.157 
För att under arbetets gång kunna kvalitetssäkra och kontrollera det underlag jag använt i 
min dokument- och sifferanalys har det varit till ovärderlig hjälp att jag haft möjlighet att 
intervjua nyckelpersoner inom Stockholms stadsbibliotek som kulturdirektören, stadsbib-
liotekarien, chefen för regionbiblioteket och en av förvaltningens ekonomisekreterare. 
Man måste ju mäta för att veta, som Anna-Lena Höglund så riktigt påpekar i sin rapport 
”Mäta för att veta”. De principer och grundförutsättningar som Höglund lyfter fram är att 
verksamheten ska mätas i förhållande till bibliotekens mål, att mätningarna ska vara en in-
tegrerad del av ledningsprocessen, att måtten ska ses i relation till givna resurser, att mät-
ningarna ska ställa verksamheten i relation till låntagarnas krav och utvecklas till att fast-
ställa låntagarnas verkliga behov och om möjligt få veta något om de dolda kraven, och att 
det är viktigt att göra jämförelser över tid och mellan olika enheter i ett och samma biblio-

                                                 
155 Inom Helsingfors kommun har man sedan 15 år ett bonuslönesystem som belönar arbetsgrupper i storleks-
ordningen en månadslön per år och varje år har de biblioteksanställda i Helsingfors fått del av bonuslönesy-
stemet. 
156 Berg-Suurwee, Ulrika 2005. Nya trender, nya nämnder: Effekter av en stadsdelsnämnds-reform inom kul-
tur och fritid, s. 120f. 
157 Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse för 2005, s. 3. 
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tekssystem.158 Det man enligt Höglund får fram genom att mäta är å ena sidan mått på re-
surser och å andra sidan på verksamhetsresultat, men resultatet beror även på hur anslagen 
fördelas och hur väl de utnyttjas. Höglund har tittat på de tre komponenterna böcker, loka-
ler och personal i relation till den befolkning som betjänas. Hon konstaterar att den största 
svårigheten är att fastställa befolkningsunderlaget för varje enskild biblioteksenhet.159 Ja, 
där kan jag verkligen hålla med henne, för är det något som alltid har diskuterats livligt 
inom SSB liksom dagbefolkningen och hur den ska mätas.  
Sammantaget kan alla mätningar ge indikationer på om servicen når dem den är avsedd för 
och vara ett underlag för fortsatt diskussion om verksamheten. Men för att få en fullständi-
gare kunskap behövs, enligt Höglund, även subjektiv information, dvs. att få veta vad folk, 
både låntagare och icke-låntagare, tycker om biblioteksservicen, t ex genom enkätunder-
sökningar. 
Jag har försökt att följa Höglunds råd, men har upptäckt hur svårt det är att mäta verksam-
heten i förhållande till bibliotekens del av kulturförvaltningens mål då jag läst igenom poli-
tiska måldokument, utredningar, budget, verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter 
för åren 1996, 2001 och 2005 och försökt filtrera fram själva essensen. Det är otroligt 
många faktorer som påverkar resursfördelningen från det att det politiska beslutet har fattats 
på övergripande stadsnivå till dess att det har brutits ner till operationella mål och åtagan-
den ner på den minsta lokala mikronivån, det enskilda biblioteket. Sedan är det samma 
långa väg, men åt andra hållet, då måluppfyllelsen ska mätas och sammanfattas på över-
gripande nivå för att sedan läggas som grund för nästa budgetomgång och verksamhetsplan 
och osv. 
I skriften ”Kan kultur och fritid mätas”160 påstås att det inte finns något helt objektivt sätt 
att mäta låg respektive hög kvalitet utan att man kan se det som en process som hela tiden 
löper fram och tillbaka mellan mål och resurstilldelning, produktion och tjänstekonsumtion. 
Ibland kan resurstilldelningen vara så liten att det inte går att uppnå målen. Det betonas att 
det är svårt att mäta kvalitet och speciellt svårt, för att inte säga omöjligt, att mäta om verk-
samheterna ger ökat välbefinnande och höjer självkänslan osv. Men det får inte hindra att 
man kan och ska granska och beskriva hur man arbetar för att göra upplevelser möjliga. 
Dessa påståenden är verkligen en utmaning som jag hoppas att SSB ska komma att kunna 
möta under det just nu pågående förändringsarbetet som jag närmare presenterar sist i detta 
kapitel. 
I Svenska Kommunförbundets skrift ”Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och 
fritidsområdet” betonas att mångfalden inom verksamheter som kultur och fritid kräver 
många olika typer av mått för att beskriva de olika delverksamheterna och att det ofta råder 
en bristande balans mellan traditionella statistiska uppgifter i form av nyckeltal och mer 
”mjuk” information som brukarnas åsikter om kvalitén i verksamheten.161  Och att denna 
obalans kan bero på att det av tradition ofta är kommunernas budgetarbete som präglar ar-
betet med statistik och nyckeltal och att dessa inte så ofta kopplas samman med hur pass 
nöjda brukarna är. 

                                                 
158 Höglund 1992, s. 12-17. 
159 Höglund 1992, s. 18-38. 
160 Blom 1994, s. 11. 
161 Svenska Kommunförbundet 2001, Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och fritidsområdet, s. 
12. 
Även som pdf http://uno.svekom.se/brsbibl/kata_documents/doc29138_1.pdf [2006-05-28] 
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”Mjuk” information som brukarnas åsikter lär man bara komma åt genom ofta återkom-
mande brukarundersökningar även om många besökare hela tiden lämnar både ros och ris i 
muntlig och skriftlig form på biblioteken i Stockholm. 
I Stockholms kommun betalar alla samma kommunalskatt oavsett var de bor, men vad får 
de ut av det de betalar till biblioteken i form av medier, öppethållande, personaltäthet där de 
råkar bo? 
Sammantaget ser det ut som om de som råkat bo i Kista, Rinkeby, Tensta, Gamla stan eller 
Hjorthagen fått ut störst andel av sina skattepengar vad gäller biblioteksservice medan de 
som råkat bo i Alvik, Spånga, Hässelby strand, Husby eller Gubbängen fått ut minst. 
 
6.3 Hur man kan omfördela resurserna för att inte få en ny sned-
fördelning 
Det man kan använda sig av är de hörnstenar Bokenstrand pekade på och som gemensamt 
skapar en tydlighet i budgetprocessen. Det är objektivitet vad gäller indikatorer eller krite-
rier för att uppskatta medborgarnas behov av biblioteksservice, t ex andelen människor i en 
viss ålder och att mätningarna ska vara tillförlitliga och inte kunna manipuleras. Det är vik-
tigt att alla inblandade parter förstår på vilka grunder fördelningen baseras och att den vikt 
olika indikatorer tillmäts alltid är politiska frågor och att alla i budgetprocessen är klara 
över sina respektive roller, att även brukarna kan vara med och påverka, och att rättvisa är 
kärnan i budgetmodellen och resursfördelningsmodellen. 
Jag vill även påminna om Orrs sammanfattning av om en tjänst uppfyller användarnas be-
hov på ett kvalitativt sätt: ”Det avgörande kriteriet för att utvärdera kvaliteten hos en tjänst 
är dess förmåga att möta de användarbehov den är avsedd för, och värdet av en tjänst måste 
bedömas i termer av den nytta som dess användning upplevs ha för dem som betalar tjäns-
ten.”162 
Orrs checklista över vilka faktorer som ska övervägas då man bestämmer sig för vilka mått 
som kan passa då man ska mäta sitt bibliotek har använts av Svensk biblioteksförenings 
specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik när de utformade de prestationsindikatorer som 
användes i kvalitetsprojektet där sex bibliotek inom SSB deltog. Av dessa var det tyvärr 
endast tre som genomförde alla mätningar under de tre åren projektet pågick. Men metoden 
finns ju kvar och inget hindrar att alla SSBs bibliotek använder sig av den framgent som ett 
effektivt sätt att jämföra sig själv och med andra över tid. Och det viktigaste måste väl ändå 
vara att biblioteken kommer igång med sitt kvalitetsarbete och mäter och jämför. Man kan 
ju alltid utvärdera och finjustera under resans gång.  
Ett sätt för brukarna att utöva reellt brukarinflytande på resursfördelningen vore att införan-
de ett ”klippkort” på kultur som ger alla gratis eller starkt subventionerat inträde upp till en 
viss summa. Kortet skulle räcka till många lån av böcker på bibliotek och många besök på 
museer, men kanske bara en enda operaföreställning per år. När summan på kortet förbru-
kats skulle avgifter tas ut. Alla medborgare skulle på så vis få en lika stor kultursubvention, 
och storkonsumenterna skulle själva få betala sin större konsumtion. Eftersom kulturkon-
sumtionen ökar med stigande inkomst får systemet en inkomstutjämnande effekt jämfört 
med att betala en subvention för all kultur blir den slutsats som förslagsställarna till ”klipp-
kortet” drar.163 
                                                 
162 Översättningen är gjord av Svensk biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik och 
finns i Handbok för utvärderingsarbete, s. 4. 
163 I bilaga 7 till SOU 2003:57 ”Alternativ finansiering av offentliga tjänster”. Långtidsutredningen 2003/04. 
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Det låter i mina öron och idag som en tänkvärd idé, men jag minns alla ramaskrin från kul-
turarbetare när utredningen kom. Efter att jag har varit på studieresor till bibliotek i Ams-
terdam och Reykjavik, där de har en årsavgift för lånekort för vuxna mellan 18-65 år, och 
jag diskuterat gratisprincipen med kollegorna i dessa länder är jag mer positiv till klipp-
kortsidén. Det blir ju väldigt tydligt vad folk väljer om de får möjlighet att välja. Men 
många inom kultursfären verkar tro att folk i gemen inte klarar av det valet. Men följer man 
hur klippkorten skulle användas under t ex ett års tid så är det ju bara att anpassa de olika 
kulturinstitutionerna till det – jag tror inte att det är någon fara för biblioteken, men kanske 
för vissa bibliotek som inte motsvarar besökarnas förväntningar? 
 
Under mitt arbete med studien har jag lärt mig mycket som jag inte visste tillräckligt om 
tidigare. Det har varit både lärorikt och roligt att reflektera över den verksamhet som jag 
arbetar i under snart 30 år. 
I skrivande stund läser jag i SSBs personaltidning ”Bs”164 att det nu har blivit dags att för-
ändra SSBs organisation så att den blir ett verktyg för att nå uppsatta mål istället för att vara 
ett hinder för verksamheten eftersom de många ganska små enheterna gör det svårt att prio-
ritera resurserna och göra de omfördelningar som behövs så att resurserna används där 
kommer till bäst nytta. Det är svårt att avgöra vilken verksamhet som behöver tillföras re-
surser eftersom det ännu inte finns några bra nyckeltal som beskriver bibliotekens verk-
samhet och utlån, besök och öppethållande bara beskriver en begränsad del av allt bibliote-
ken gör. Stadsbibliotekarien och verksamhetscontrollern föreslår därför en organisation 
med större och färre enheter där varje enhet får en större andel av de gemensamma resur-
serna vilket underlättar en omfördelning av resurserna inom enheten för att driva utveck-
lingsarbete. Men för att den dagliga verksamheten ska fungera med en bra dialog mellan 
chef och medarbetare bör personalgrupperna inte överstiga 30 personer, något som kräver 
ett organisationsled till. Men det är ännu inte bestämt hur många enheter det ska bli och hur 
indelningen ska se ut och all personal inbjuds till diskussion om för- och nackdelar med 
nuvarande organisation och vad man ska tänka på i utformandet av en ny organisation. En 
styrgrupp arbetar samtidigt med att ta fram förslag på organisationsstruktur och parallellt 
med det ska personaldialogen fortsätta genom ett antal arbetsgrupper, varav en ska titta 
närmare på lämpliga nyckeltal för resursfördelning mellan de nya biblioteksenheterna. Den 
arbetsgruppen har jag anmält mig till – det kommer att bli både intressant och roligt att få 
använda det jag lärt mig under arbetet med min uppsats och att få diskutera med kollegor 
med målsättningen att äntligen få till de ultimata nyckeltalen som kan mäta så vi får veta 
hur den mest rättvisa resursfördelningen ska se ut. 

                                                 
164 Bs – för all personal inom Stockholms stadsbibliotek, nr 5 2007, s. 5 och 8. Artikeln är skriven av stads-
bibliotekarie Inga Lundén och verksamhetscontrollern Catarina Ericson. 
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7. Förslag till vidare forskning 
ROI – Return On Investment eller Cost-Benefit 
I samband med att Jakob Harnesk presenterade sin utvärdering av Svensk biblioteksföre-
nings kvalitetsprojekt på Bok- och biblioteksmässan i september 2005 berättade han om hur 
man i flera länder, bl. a USA och Norge har undersökt ROI – Return On Investment, dvs. 
hur många dollar respektive kronor samhället får i avkastning för varje investerad dollar 
respektive krona. I Sverige har hittills ingen ekonom eller B&I-forskare försökt beräkna hur 
mycket de svenska biblioteken genererar tillbaka till samhället. Det är endast Margareta 
Nelke, tidigare bibliotekschef på Tetra-Pak som i sin studie ”Knowledge management in 
Swedish corporations” från 1998 intervjuat chefer inom organisationen om hur de värderar 
den information de får via biblioteket. Det visar sig att det förhöll sig mellan 30 och 52 
gånger större än kostnaderna för att exempelvis köpa in en artikel eller ett patent. 
Det skulle vara intressant om någon tar sig an uppgiften att försöka mäta effekterna av bib-
lioteksverksamheten i Sverige. Nu när bibliotek under många år har utvärderat och kvali-
tetssäkrat sina verksamheter och det finns accepterade metoder och verktyg att använda sig 
av.165 
Kulturrådet stödjer olika forskningsprojekt. Ett som kan vara av intresse att titta närmare på 
i samband med ROI kan vara ”Värdet av kultur”, ett projekt som syftar till att ge svar på 
frågan på vilka olika sätt värdet av kultur kan mätas och vilka mätmetoder som kan tilläm-
pas. Med olika utgångspunkter, metoder och processer ska belysas hur värdet kan relateras 
också till andra samhällssektorer. Projektet ska leda till att ett antal kvalitativa och kvantita-
tiva verktyg/värderingsmodeller utvecklas och testas, för att ta sig an problematiken att 
värdera kultur i bl.a. företags- och samhällsekonomiska beräkningsmodeller men modeller 
grundande på s.k. mjuka värden.” Projektledare är företagsekonomen och docenten Mari-
anne Nilsson vid Stockholm universitet. Gotland används som geografisk utgångspunkt för 
studierna och projektet påbörjades i februari 2002 och skulle ha slutrapporterats i februari 
2004. 
  
Nya indikatorer för att mäta engagemang och deltagande - Euro-
cult21 
Kulturförvaltningen har deltagit i ”Eurocult21” – ett kulturpolitiskt projekt i många av Eu-
ropas större städer och som avslutades i mars 2005. Inom projektet har 19 städer samarbetat 
med 6 forskningsinstitut, bl a ”Centrum för kulturpolitiska studier i Köpenhamn” där fors-
karen Dorte Skot-Hansen har utvecklat en ny variabel för att mäta den estetiska upplevelsen 
av t ex konst. Projektet har även sökt utveckla jämförbar statistik och hitta nya värdefulla 
måttstockar (indikatorer) för att kunna mäta befolkningens engagemang och deltagande i 
städernas kulturutbud. Men det är svårt att göra detta på ett tillförlitligt sätt så inför framti-
den kommer man inte att sätta upp strategiska mål, som inte går att utvärdera, utan basera 
målen på uppgifter som faktiskt kan samlas in.  
Det arbetet skulle vara intressant att följa upp. 
 

                                                 
165 Föredragning av Jakob Harnesk under Bok- och biblioteksmässan i Göterborg i september 2005 och i en 
artikel i Biblioteksbladet 2005:09, s. 18-19. 
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Lönekartläggning 
Det vore intressant att även över tid jämföra löneläget mellan biblioteken och inom perso-
nalgruppen, t ex löneskillnader mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter och undersö-
ka om det finns en koppling mellan höga ”prestationstal” och ett relativt högre löneläge el-
ler inte. 
En lönekartläggning genomfördes innan biblioteken överfördes till stadsdelsnämnderna. 
I ett protokollsutdrag framgår att KuN 23 februari 1995 beslutar att föreslå kommunstyrel-
sen att särskilt beakta lönesituationen för anställda inom Kultur Stockholm vid detta års lö-
nerevision. 
I bilagedelen till ”Förslag till budget 1996” finns förslaget till beslut i KuN 23 februari 
1995 i sin helhet med en textredovisning av personalens sammansättning och lönestruktur i 
jämförelse med motsvarande yrken inom den statliga sektorn där arbetsgivaren vid två till-
fällen redan har gjort särskilda satsningar och med Nacka kommun där man genomfört om-
fördelningar för att höja bibliotekarielönerna 
En omfördelning av löneresurserna gjordes 2002 efter det att stadsdelsbiblioteken återförts 
till Kulturförvaltningen och man då upptäckte hur stora skillnader det var lönemässigt. Lö-
neläget var särskilt lågt bland personalen på biblioteken i Kista, Skärholmen, Kungsholmen 
och Skarpnäck. 
 
Ett viktat biblioteksindex 
Christina Ekbom påpekade i sin skrift ”På osäker grund” det ohållbara i att använda olika 
slags konsumentinriktade index för att bedöma utvecklingen av bibliotekens resurser mel-
lan olika år och att det skapar stor förvirring och bristande tilltro till den nationella statisti-
ken. Enligt uppgift från SK hösten 2004 är ungefär ¾ av kommunernas kostnader personal-
relaterade och då är ”Medelsvenssons korg av varor”, dvs. konsumentprisindex (KPI), ett 
alltför trubbigt instrument när man ska titta på utvecklingen inom ett särskilt verksamhets-
område.166 T ex så ökade KPI med 7, 1 procent mellan åren 1995 och 2002 medan netto-
prisindex (NPI)167 hade ökat med 2, 49 procent under samma period.168 Ekbom tittade där-
för särskilt på kostnadsutvecklingen för löner, lokalhyror och medier eftersom dessa utgör 
de största utgiftsposterna i bibliotekens driftkostnader. Under tidsperioden 1995 till 2002 
fördelade sig kostnaderna i grova drag på 50 procent för personal, 24 procent för lokaler, 13 
procent för medier och 13 procent för övrigt. Under samma tidsperiod var kostnadsutveck-
lingen för löner 31 procent, för lokalhyror ca 25 procent och för medier 17 procent.169 Ek-
bom konstaterade att bibliotekens kostnadsökningar väsentligt överstiger både KPI och NPI 
och förespråkar därför ett viktat biblioteksindex för ett mer korrekt underlag för bedöm-
ningar på såväl nationell som lokal nivå.170 
Det skulle vara av stort intresse att snarast ta fram ett sådant viktat biblioteksindex, speciellt 
med tanke på kommande tuffa budgetförhandlingar med stadens politiker. Kanske kunde 
det bidra till att huvudstadens bibliotek fick en högre resursandel? 

                                                 
166 Ekbom 2005, s. 47. 
167 Enligt Riksbankens hemsida www.riksbank.se/svenskstat visar NPI utvecklingen av den del av konsu-
mentpriserna som återstår sedan nettot av indirekta skatter minus subventioner räknats bort.  
168 Via SCBs hemsida www.scb.se kan man få fram tabeller över både KPI och NPI. 
169 Ekbom har fått uppgifterna genom SCB. Vad gäller löner och lokalhyror saknas uppgifter för 1995, men 
där har Ekbom räknat fram en rimlig kostnadsutveckling och beskriver hur, se s. 15. 
170 Ekbom 2005 s. 45ff. 
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8. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att studera resursfördelningen mellan 38 av stadsdels-
biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek (SSB) vid tre olika tillfällen för att undersöka 
om det existerade någon bristande överensstämmelse mellan hur resursfördelningen såg ut 
och vad som kan anses vara en rimlig fördelning utifrån politiska beslut i styrdokument 
som budget och verksamhetsplaner. 
Med utgångspunkt i bibliotekens kostnader för personal, lokaler och media har jag jämfört 
resursfördelningen mellan biblioteken, men även satt resursfördelningen i relation till olika 
verksamhetsmått och därigenom fått fram lämpliga nyckeltal. 
De frågeställningar jag utgick ifrån var: 

• Finns det diskrepanser vad gäller resursfördelningen mellan biblioteken inom SSB 
vid de tre tidpunkterna – 1996, 2001 och 2005?  

• Om det finns diskrepanser, i så fall vilka och varför? 
 

Jag har gjort en kvalitativ dokumentanalys utgående från politiska måldokument, utred-
ningar, budget, verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter och försökt ta reda på 
vilka faktorer som påverkat resursfördelningen, och under hand har jag även intervjuat vis-
sa nyckelpersoner inom Kulturförvaltningen för att stämma av att min tolkning av doku-
ment och budgetunderlag stämmer. 
Efter en omfattande genomgång av tidigare forskning och litteratur valde jag till slut att 
göra en variant utifrån Alf Wahlgrens analysmetod genom att först fastställa resurserna som 
de direkta kostnaderna eller driftkostnader/nettokostnader för personal, lokaler, media och 
övrigt. Lämpliga verksamhetsmått för att mäta resursfördelningen mellan biblioteken blev 
då invånarantalet i ansvarsområdet, andelen barn och ungdomar 0-19 år, andelen invånare 
med utländsk bakgrund, årsöppettimmar och lokalyta. Lämpliga nyckeltal blev då netto-
kostnad/invånare exklusive och inklusive lokalkostnader/hyror, öppettimmar/1 000 invåna-
re och lokalyta/1 000 invånare. 
Utifrån sammanställningarna gjorde jag tabeller eller diagram för att presentera resultatet 
på ett så åskådligt sätt som möjligt och underlätta analysarbetet. 
Jag kom fram till att vissa kvantitativa mått är mer relevanta än andra för att få veta om re-
sursfördelningen är rimligt rättvis. 
Det enskilda bibliotekets andel av den totala budgeten för SSB säger ingenting i sig om den 
inte sätts i relation till olika verksamhetsmått som befolkningsunderlag och befolkningens 
sammansättning. 
Andelen invånare i relation till hela staden har varit nästan oförändrad i de olika stadsdelar-
na mellan 1996 och 2005 och störst andel invånare har funnits i innerstadsbibliotekens an-
svarsområden och just innerstadsbiblioteken har även haft störst budgetandel. 
Men när det gäller andel barn och unga och invånare med utländsk bakgrund var det istället 
bibliotek i Västerort och Söderort som haft den största andelen i sitt ansvarsområde - Rin-
keby, Tensta, Husby och Skarpnäck. 
Undersöker man sedan vad invånarna i bibliotekens ansvarsområden fick ta del av vad gäll-
er biblioteksservice såg det ut så här: 
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Mest tillgång till öppethållande per 1 000 invånare hade de som råkat bo i Gamla stan, 
Hjorthagen och Kista medan de som råkat bo i Alvik, på Östermalm, Kungsholmen eller 
Södermalm hade minst tillgång till öppethållandet per 1 000 invånare. 
Mest biblioteksyta per 1 000 invånare hade de som råkat bo på Järvafältet i Västerort och i 
Skärholmen i Söderort medan de som råkat bo i Spånga och Mälarhöjdens hade minst 
biblioteksyta. 
Eftersom budgetunderlagen inte anger nettokostnaden exklusive hyror för alla tre åren val-
de jag att utgå från nettokostnad/invånare inklusive lokalkostnader/hyror och sätta den i re-
lation till verksamhetsmåttet de prioriterade gruppernas andel av befolkningen i bibliote-
kens ansvarsområden för att kunna mäta om resursfördelningen mellan stadsdelsbiblioteken 
var rimligt rättvis. För att göra det extra tydligt har jag redovisat gruppen barn och unga för 
sig, invånare med utländsk bakgrund för sig, men även sammantaget, dvs. andelen barn och 
unga plus andelen invånare med utländsk bakgrund, för att åskådliggöra vilka samband som 
fanns med hjälp av den icke-parametriska metoden Spearmans rangkorrelationskoefficient, 
som är den vanligaste rangkorrelationskoeffiecienten. 
Vad gäller kvalitativa mått skulle jag ha behövt haft tillgång till fler brukarundersökningar 
än de jag redovisat i min litteraturgenomgång för att kunna bedöma vilka mått som skulle 
vara lämpliga över hela tidsperioden.  
När jag nu har jämfört resursfördelningen inom SSB mellan åren 1996, 2001 och 2005 kan 
jag se vissa samband mellan resursfördelningen i proportion till folkmängdens storlek i bib-
liotekens ansvarsområden, men inte någon tydlig prioritering för gruppen barn- och ung-
domar och inte heller för invånare med utländsk bakgrund.  
Det mönster som framträdde var att de flesta av de bibliotek som under åren haft en funk-
tion, som region/bas/resurs/enhetsbibliotek genomgående har haft en högre resurstilldelning 
än övriga bibliotek i förhållande till sin andel av befolkningen, oavsett befolkningens sam-
mansättning. Men även de tre biblioteken som deltog i sdn-försöket har haft en högre re-
surstilldelning än övriga bibliotek i förhållande till sin andel av befolkningen. En tredje 
grupp bibliotek som sticker av från mängden är några små bibliotek som under årens lopp 
flera gånger varit föreslagna till nedläggning, men räddats av den lokala folkopinionen – 
befolkningen i Hjorthagen, Gamla stan och Gröndal har visat prov på brukarmakt – och be-
lönats med lite större resurstilldelning än vad som motsvaras av befolkningsunderlaget och 
dess sammansättning. 
Inför den kommande omorganisationen inom SSB under 2008 blir det bli intressant att se 
om det äntligen går att lösa den ”gordiska knuten” med att få till en rättvis resursfördelning. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Kulturförvaltningens organisation 2005 
 
Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Verksamheten omfattar Kultur-
huset, Kulturskolan, Konstkansliet, Liljevalchs konsthall och Stadsbiblioteket inkl stads-
delsbiblioteken.  
Kulturförvaltningen svarar också för stadens kulturstöd och för en rad projekt m m. 

Kulturdirektören leder förvaltningens arbete och ansvarar för verksamheten inför kultur-
nämnden. Kulturstaben, som fungerar som kulturdirektörens kansli, arbetar med över-
gripande utredningar, internationella frågor med mera. Under kulturstaben ligger även kul-
turnämndens sekretariat. 
För kulturförvaltningens gemensamma administration ansvarar ekonomi- och IT-
avdelningen respektive personal- och informationsavdelningen. 

 

Kulturförvaltningens hemsida 
http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?id=1381&PTID=&refid=1048 [2006-03-03] 
 
Kulturförvaltningens hemsida 26 mars 2008 – samma adress men med annat innehåll 
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Bilaga 2 Kulturen i siffror och som diagram 
 
I Kulturrådets omvärldsanalys 2006 – ”Tillgänglighet i hela landet ” redovisas kulturens 
kostnader i ett regionalt perspektiv. 
På nationell nivå avsatte det offentliga 2005 ca 19 miljarder kronor (inklusive folkbildning 
och mediefrågor) och av detta stod staten för 47 procent, landstingen/regionerna för 10 pro-
cent och kommunerna för 43 procent. Men tillför man de privata kulturutgifterna om nästan 
45 miljarder kronor, dvs. det hushållen själva stod för, blir bilden en annan. Sammantaget 
står då hushållen för 70 procent av de totala kulturutgifterna i riket medan staten står för 14 
procent, kommunerna för 13 procent och landstingen för 3 procent under år 2005. 
Ser man till hushållens totala konsumtion utgör kultur- och medieutgifterna ungefär 4 pro-
cent.171 
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Diagram 2:1 Fördelning av kulturutgifter 1996 och 2005 
 
Procentuellt har det inte skett några större förändringar mellan 1996172 och 2005 i fördel-
ningen mellan statens, landstingens, kommunernas och hushållens utgifter för kultur. 
 
I Kulturrådets omvärldsanalys finns även en redogörelse för hur de offentliga kulturutgif-
terna har utvecklats mellan 1998 och 2005 (i 2005 års priser). De statliga kulturutgifterna 
ökade med 11, 7 procent (från 903 till 988 kronor per invånare), landstingens/regionernas 

                                                 
171 Kulturrådet 2006, s. 9. 
172 Uppgifterna för 1996 kommer från Kulturförvaltningens Kulturrapport 1997. 
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med 38, 8173 procent (från 55 till 153 kronor per invånare) och kommunernas med 8 procent 
(från 851 till 900 kronor per invånare).174 
Kommunernas största kulturutgift är biblioteken med 41 procent av totalutgifterna. 
Medelvärdet för antalet lån per invånare vid folkbiblioteken i landet var 7,9 år 2005 och 
medianvärdet för lån per invånare vid folkbiblioteken länsvis var 8,3.175 
I redovisningen län för län redogörs även för Stockholms län176 där folkmängden i de 26 
kommunerna uppgick till 1 889 945, befolkningstätheten var 290 inv/kvkm, andelen med 
utländsk bakgrund var 24, 6 procent, dvs. en fjärdedel. 22 procent var under 18 år och 14 
procent över 65 år. 
Av de offentliga kulturutgifterna stod kommunerna i Stockholms län för 74 procent (en 
ökning med 6, 1 procent i 2005 års priser sedan 1998177), landstinget för 10 procent (en 
minskning med 4,9 procent sedan 1998 räknat i 2005 års priser) och staten för 17 procent. 
Utlåningen per invånare vid folkbiblioteken i Stockholms län var den lägsta i landet med 
5,9 lån/invånare. 
Hur ser det då ut i Stockholm? 
Kulturens andel av stadens totala budget har utgjort mellan 4 och 5 procent sedan 1999. 
Innan dess ökade dess andel från 3, 4 procent 1995 till 5 procent 1997 inför Stockholm som 
Europas Kulturhuvudstad 1998. 
Under den senaste 10-årsperioden har kulturkostnaderna per invånare rört sig mellan 1 265 
och 1 470 kronor (i 2007 års penningvärde) och högst var det såklart runt Kulturhuvud-
stadsåret.178 
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Diagram 2:2 Kulturkostnad per invånare i Stockholms stad 1997 - 2006 
 
Det som ingår i Stockholms kulturbudget är kostnaderna för kulturbidrag, Kulturnämnden, 
Stadsteatern (inklusive Parkteatern från 1996), Kulturskolan (tidigare Musikskolan och Vår 
Teater), Arkivnämnden, Stadsmuseinämnden, Stadsdelsnämnder, Gatu- och fastighets-
nämnden (subventionering av hyror), stadsdelsförnyelse, stipendier och stadens andel av 
landstingets kulturkostnader. 
                                                 
173 Under perioden överfördes GöteborgsOperan och Göteborgs symfoniorkester från kommunalt till regionalt 
huvudmannaskap, vilket motsvarar över 80 procent av ökningen sammantaget med en ökad satsning på kultur 
i Västra Götalandsregionen. 
174 Kulturrådet 2006, s. 11-14. 
175 Kulturrådet 2006, s. 21. 
176 Kulturrådet 2006, s. 44. 
177 1998 var Stockholm Europas kulturhuvudstad och då satsade kommunen och staten extra. 
178 Kulturförvaltningens Kulturrapport 2007. 
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Kulturnämndens andel av stadens kulturkostnader har varierat något över tid, från 48 
procent 1995 till 54 procent 2005 och med som mest 57 procent 1999. Men räknar man 
ihop Kulturnämndens andel med stadsdelsnämndernas andel av kulturbudgeten blir bilden 
delvis en annan. Då har andelen ökat från 50 procent 1995 till 58 procent 2005, och under 
åren 1997 till 2001 var andelen densamma då en stor del av kulturverksamheten, som 
stadsdelsbiblioteken, organisatoriskt tillhörde stadsdelsnämnderna. 
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Diagram 2:3 Kulturnämndens andel i procent av Stockholms kulturkostnader 1995 - 2005 
 
SSBs andel av Kulturnämndens budget har även den varierat något över tid. Från 44 
procent 1994 till 38 procent 1996 och till mellan 23 och 27 procent åren 1997 till 2000 då 
stadsdelsbiblioteken tillhörde sdn och endast den centrala biblioteksverksamheten ingick i 
Kulturnämndens budget. När biblioteken återfördes till Kulturnämnden 2001 blev andelen 
för SSBs del 41 procent för att sedan minska till 37 procent 2003 och till 35 procent 2005. 
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SSBs andel i procent av Kulturnämndens budget 
1994 - 2005
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Diagram 2:4 SSBs andel i procent av Kulturnämndens budget 1994 - 2005 
 
Nettokostnaden per invånare i Stockholm för biblioteksverksamheten (inkl. hyror) var 
233 kronor år 1996, 283 kronor år 2001 och 289 kronor år 2005.  
Men enligt Regionbibliotekets uppgifter i ”Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror” är 
driftkostnaderna per invånare för samma år istället 272, 341 respektive 355 kronor. Skillna-
den beror på att Regionbiblioteket utgår från ett annat budgetunderlag än jag har gjort. Jag 
har utgått från boksluten i SSBs verksamhetsberättelser för respektive år medan Regionbib-
lioteket även har räknat in biblioteken i Kulturhuset (Läsesalongen, Rum för barn och Seri-
eteket) i sin statistik. Det gör att siffrorna också kan skilja mot SCBs i den nationella stati-
stiken.179 
Men för att jämföra Stockholm med övriga kommuner i länet fungerar Regionbibliotekets 
underlag utmärkt. 
 

                                                 
179 Enligt uppgift från Regionbibliotekets chef Krister Hansson i ett mail 30 oktober 2007. 
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Diagram 2:5 Jämförelse mellan 26 kommuner i Stockholms län och SSB 1996, 2001 och 
2005 
En jämförelse mellan de 26 kommunerna i Stockholms län vad gäller antal öppettimmar per 1 000 invånare, 
kostnaderna per lån och besök, driftkostnaderna med eller exklusive lokalkostnaderna per invånare samt per-
sonalkostnaderna per invånare för åren 1996, 2001 och 2005. OBS! I SSBs siffror ingår även kostnaderna för 
biblioteken i Kulturhuset (Läsesalongen, Rum för barn och Serieteket). 
 
Av sammanställningen framgår att kostnaden per lån och besök liksom kostnaden per invå-
nare för driften och personalen är högre för Stockholms kommun samtidigt som öppethål-
landet är mindre per 1 000 invånare vid de tre mättillfällena. 
 
Alla som bor i Stockholms kommun betalar samma kommunalskatt oavsett var de bor, men 
vad får de ut av det de betalar till biblioteken i form av medier, öppethållande, personaltät-
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het där de råkar bo, dvs. hur blir den reella nettokostnaden per invånare i respektive biblio-
teks ansvarsområde? 
Det är det jag vill ta reda på. 
 
SSBs budget fördelas i stort mellan kostnader för personal, lokaler, media och övrigt. Det 
är personalkostnaderna som ökat mest samtidigt som kostnaderna för media och övrigt har 
minskat och lokalkostnaderna nästan inte har förändrats. Som kuriosa kan man jämföra 
med den rådande fördelningen i slutet av 1950-talet då personalkostnaderna endast utgjorde 
36 procent, lokaler så mycket som 42 procent, media 21 procent och övrigt 2 procent.180 
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Diagram 2:6 SSBs kostnadsfördelning 1996, 2001 och 2005 
 
 
 

                                                 
180 Min uträkning efter uppgifter ur Utredning angående Stadsbibliotekets filialsystem inom ytterområdena 
1959, s 30-32. 
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Bilaga 3 Om Stockholm, stadens tillväxt i årsringar 
och bibliotekens placering 
Sveriges huvudstad Stockholm, som idag är drygt 750 år och har närmare 800 000 invåna-
re, var länge en helt obetydlig ort jämfört med nutidens städer. Under de senaste 150 åren 
ökade folkmängden med först det fyrdubbla och sedan med det dubbla i takt eller otakt med 
stadens utbyggnadsexplosion.181 
Fram till 1912 omfattade Stockholm endast nuvarande Inre staden (Gamla stan och city, 
Vasastan, Östermalm, Kungsholmen och Södermalm).Yttre staden med Söderort (Häger-
sten, Brännkyrka, Vantör, Enskede, Skarpnäck, Farsta och Skärholmen) och Västerort 
(Bromma, Västerled, Vällingby, Spånga, Hässelby och Kista) tillkom efterhand som sta-
dens ”årsringar”. Följande sammanställning bygger på uppgifter ur USKs ”Befolkningen i 
Stockholm 1252 – 2005”, USKs områdesdatabas med befolkningsuppgifter och uppgifter 
från bibliotekens hemsidor. 
 
Inre staden 
I Gamla stan och city har befolkningen minskat från som mest drygt 45 000 invånare 1879 
till drygt 4 000 år 2004. Flest invånare har Gamla stan – nästan 3 000. 
2005 var 15 procent av invånarna barn och ungdomar och 18  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. 
Gamla stans bibliotek är beläget i Storkyrkoskolan, som ligger i närheten av Tyska kyrkan. 
Biblioteket genomgick en renovering under sommaren 2002, och har nu en fräsch lokal.  
 
I Vasastan har det inte byggts mycket sedan 1930-talet182 och befolkningen har minskat 
från som mest drygt 123 000 invånare 1930 till nästan 58 000 år 2004. 
2005 var 15 procent av invånarna barn och ungdomar och 17  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. 
Här finns sedan 1928 Stadsbiblioteket – SSBs huvudbibliotek, som nu är föremål för en 
planerad utbyggnad under de närmaste åren. 
 
Inte heller på Östermalm har det byggts mycket sedan 1930-talet och befolkningen har 
minskat från som mest 100 000 invånare 1943 till nästan 64 000 år 2004. Här finns Öster-
malms bibliotek i fräscha lokaler, centralt beläget i Fältöversten, köpcentret vid Karlaplan. 
Biblioteket ligger 1 trappa upp på terrassplanet som vetter mot Valhallavägen.  
2005 var 15 procent av invånarna barn och ungdomar och 17  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. 
I Hjorthagen finns ett litet och gemytligt familjebibliotek som öppnade redan 1957. Biblio-
teket fungerar både som kulturförmedlare och träffpunkt för invånarna i området. 
 
På Kungsholmen däremot har det hela tiden byggts nytt på utfyllnader och i olika förtät-
ningsprojekt och planering pågår för nya utbyggnader. Trots det har befolkningen minskat 
från som mest drygt 98 000 invånare 1944 till drygt 54 000 år 2004. 

                                                 
181 USK, Befolkningen i Stockholm 1252-2005 2005, s. 0. 
182 Området vid Norra Station kommer att bebyggas med några tusen lägenheter inom en snar framtid. 
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2005 var 13 procent av invånarna barn och ungdomar och 16  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. 
Kungsholmens bibliotek är centralt beläget på S:t Eriksgatan, nära Fridhemsplan. Stora Es-
singens bibliotek ligger i Essingeskolan och ger service till både allmänhet och skolelever 
på Stora Essingen. 
 
Södermalm har en mycket mångfacetterad bebyggelse som tillkommit i olika omgångar, 
först genom rivning-nybyggnad, men senare även genom ombyggnader och sammanslag-
ningar av smålägenheter till större. Södermalm fortsätter att expandera genom pågående 
och planerade nybyggnationer i Södra Hammarbyhamnen. Trots det har befolkningen 
minskat från som mest nästan 65 000 invånare på Västra Södermalm 1945 till knappt 
50 000 år 2004. På Östra Södermalm har befolkningen minskat från som mest nästan 
87 000 invånare 1936 till drygt 55 000 år 2004.  
2005 var 17 procent av invånarna barn och ungdomar och 16  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. 
Det finns två bibliotek på Södermalm och bägge ligger på Västra Södermalm: Centralt men 
ändå avskilt ligger Hornstulls bibliotek i en vacker röd tegelbyggnad som en gång varit sko-
fabrik. Då hette gatan Brännkyrkagatan. Nu heter den Hornsbruksgatan och går parallellt 
med Hornsgatan mot Långholmsgatan strax nedanför Högalidskyrkan. Biblioteket har fun-
nits under drygt 100 år på Södermalm, men på olika adresser. Medborgarplatsens bibliotek 
finns sedan snart 70 år i Medborgarhuset på Medborgarplatsen, som ligger intill Götgatan 
och är den gata som utgör ”gränsen” mellan Västra och Östra Södermalm.  
 
Yttre staden: Söderort183 
 
Hägersten och Skärholmens församlingar 
I och med att en spårvägslinje öppnades 1911 satte byggnationen fart med villabyggande i 
Hägersten och Mälarhöjden och byggande av stenstadskvarter i Midsommarkransen, Asp-
udden och Gröndal. I slutet av 1930-talet flyttade LM Ericssons industrier ut till Telefon-
plan och det byggdes smalhus för Ericssons anställda i Midsommarkransen och Häger-
stensåsen. På 1950–60talen förlängdes spårvägen till Västertorp innan den ersattes av tun-
nelbana till Fruängen. En andra T-banegren gick från Liljeholmen mot Mälarhöjden och 
vidare genom Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Varje stadsdel skulle ha sitt cent-
rum vid T-banestationen med höga hus närmast och småhusbebyggelse en halv km längre 
ut. Hägersten och Skärholmens församlingar nådde sitt högsta invånarantal 1969 med näs-
tan 90 000 invånare jämfört med nästan 80 000 år 2004. 
2005 var 23 procent av invånarna barn och ungdomar och 33  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. Men det är stora skillnader mellan stadsdelarna: i Skärholmen var 29 
procent barn och ungdom och 68 procent av invånarna hade utländsk bakgrund medan Mä-
larhöjden hade 32 respektive 16 procent. 
Sedan 1944 har det funnits ett bibliotek i Gröndal och med central placering. Även Aspud-
dens bibliotek ligger centralt, liksom Telefonplans bibliotek som är beläget i Midsommar-
gården, medan Mälarhöjdens bibliotek är mer undanskymt i Mälarhöjdens skola. Bredängs 

                                                 
183 Söderorts 53 stadsdelar upptar i stort området för Brännkyrka socken (Stockholm utanför tullarna, s. 11) 
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bibliotek ligger visserligen i centrum, men en trappa upp och mittemot skolan. Även Skär-
holmens bibliotek ligger en trappa upp och utanför det stora och inglasade köpcentret. 
 
Brännkyrka församling 
I Älvsjö, Långbro, Långsjö och Herrängen började utbyggnaden av villastäder utanför sten-
staden utifrån de nya järnvägsstationerna innan buss- och spårvägstrafiken kom igång. På 
1940-talet kom småstugeutbyggnaden på tomträttsmark igång, men även flerbostadshusom-
råden uppfördes. Sedan har det byggts radhus, kedjehus och kollektivhus. Förtätning har 
hela tiden pågått, men även ombyggnad av tidigare sjukhus till bostäder. Som mest har in-
vånarantalet varit drygt 45 000 år 1961 jämfört med 38 000 år 2004. 
2005 var 24 procent av invånarna barn och ungdomar och 23  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. Men det skiljer mycket mellan stadsdelarna: Östberga hade 28 procent 
barn och ungdomar och 50 procent av invånarna hade utländsk bakgrund medan Långsjö 
hade 32 respektive 10 procent. 
Fruängens bibliotek har en bra placering i Fruängens centrum och Älvsjö bibliotek har nu-
mera en mycket bra placering i stadsdelsförvaltningshuset vid järnvägsstationen. 
 
Enskede och Vantörs församlingar 
Genom tomträttsupplåtelser för egnahem gav Stockholms stad nya kategorier stadsbor en 
möjlighet till bättre bostad. Nu breder villastäderna ut sig med inslag av hyreshus och fler-
bostadshus, men även ytterstadens första centrum i Årsta. I Vantör gjorde T-banan det möj-
ligt för nya delar av staden att växa upp utanför villaområdena. Till skillnad från sovstäder-
na skulle de nya områdena kunna erbjuda Arbete, Bostad och Centrum. Så byggdes Band-
hagen, Högdalen, Rågsved och Hagsätra mellan 1950 och 1960. Som mest bodde det drygt 
108 000 invånare i dessa församlingar 1963 jämfört med drygt 76 000 år 2004. 
2005 var 22 procent av invånarna barn och ungdomar och 27  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. Men det skiljer en del mellan stadsdelarna: Rågsved hade 27 procent 
barn och ungdomar och 57 procent av invånarna hade utländsk bakgrund medan Årsta hade 
16 procent respektive 17 procent. 
Biblioteken i Hagsätra och Högdalen ligger centralt placerade i sina respektive centrum 
medan Örby bibliotek ligger vid Örbyskolan och Årsta ligger undanskymt i Folkets hus i 
Årsta centrum. 
 
Skarpnäcks församling 
När spårvägen förlängdes ut mot Enskededalen och till Skarpnäck på 1920-talet byggdes 
Skarpnäcks trädgårdsstad och småstugeområde. När Inre staden blev fullbyggd på 1930-
talet började man att bygga smalhus och genomgående lägenheter ute i skogsbackarna. Då 
inkorporerades även Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp. I takt med att bussför-
bindelser och T-banan förlängdes byggdes Bagarmossen på 1950-talet och Skarpnäcksfältet 
på 1980-talet. Det högsta invånarantalet var drygt 48 000 år 1957 jämfört med drygt 40 000 
år 2004. 
2005 var 23 procent av invånarna barn och ungdomar och 24  procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. Men det är stora skillnader mellan stadsdelarna: Skarpnäcks gård hade 
31 procent barn och ungdomar och 33 procent av invånarna hade utländsk bakgrund medan 
Hammarbyhöjden hade 16 respektive 17 procent. 
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Skarpnäcks bibliotek ligger centralt placerat i det blå Kulturhuset. Enskede bibliotek och 
Bagarmossens bibliotek ligger i sina respektive centrum medan Björkhagens bibliotek lig-
ger i Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings lokaler. 
 
Farsta församling 
Även här upplät kommunen tomträtter för självbyggda småstugor varav många så små som 
2 rum och kök och mycket tätt byggda. Under 1940-50 byggdes även flerbostadsområden i 
avgränsade stadsdelar kring var sitt centrum i takt med T-banans utbyggnad. Som mest 
bodde här nästan 67 000 invånare 1964 jämfört med knappt 46 000 år 2004. 
2005 var 21 procent av invånarna barn och ungdomar och 25 procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. Men det skiljer mellan stadsdelarna: i Farsta var andelen barn och ung-
domar 22 procent och 32 procent av invånarna hade utländsk bakgrund medan det i Tall-
krogen var 26 respektive 15 procent. 
Farsta bibliotek ligger tillsammans med Vår Teater i Farsta centrum. Gubbängens och 
Sköndals bibliotek finns i sina respektive centrum. 
 
Yttre staden: Västerort184 
 
Bromma församling (utom Blackeberg) 
1916 inkorporerades Bromma i staden och privat villabyggande började, men även byggan-
de av flerbostadshus. Bromma flygplats togs i bruk 1936. På 1930-talet startade en storut-
byggnad med flerbostadshus. Busstrafiken ersattes av spårvägstrafik som 1952 blev tunnel-
banan till Vällingby. Som mest bodde här 41 000 invånare 1948 jämfört med drygt 27 000 
år 2004. 
2005 var 23 procent av invånarna barn och ungdomar och 16 procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. 
Brommaplans bibliotek ligger i närheten av Brommaplans t-banestation, en trappa upp i 
samma hus som apotek, systembolag och närakut.  
 
Västerleds församling 
1913 hade den kommunala exploateringen på tomträttsmark börjat i Alvik och Äppelviken 
och under 1920-talet då spårvägen successivt förlängdes till Nockeby fortsatte utbyggnaden 
av trädgårdsstäder. På 1930-talet började även en utbyggnad med flerbostadshus. En viss 
förtätningsbebyggelse har ägt rum från 1980-talet och framåt. Tranebergsbron öppnades 
1934 och tio år senare kunde busstrafiken ersättas av spårvägstrafik på den nya banan som 
sedan blev tunnelbana. År 2000 fick Alvik även spårförbindelse med Söderort då tvärbanan 
öppnade. 1946 bodde det som mest nästan 32 000 invånare här jämfört med drygt 26 000 år 
2004. 
2005 var 26 procent av invånarna barn och ungdomar och 11 procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. 
Alviks bibliotek är centralt beläget en trappa upp vid Alviks torg. 
 
Hässelby och Vällingby församlingar samt Blackeberg 

                                                 
184 Västerorts 44 stadsdelar ligger på mark som hör till de forna socknarna Bromma och Spånga (Stockholm 
utanför tullarna, s. 11) 
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Hässelby Villastad började sin utbredning redan på 1890-talet, men först 1949 inkorporera-
des Spånga och Hässelby Villastad i Stockholm. Här kunde man bygga den första nya 
stadsdelsgruppen utanför villastadsbältet med hjälp av den snabba T-banan. Man planerade 
stadsdelar med centrum vid en T-banestation, höga hus närmast och småhus en halv km 
bort. Och enligt ABC-principen, dvs. att erbjuda både Arbete, Bostad och Centrum. Däref-
ter har utbyggnaden mest varit förtätning, framförallt i villastadsdelarna. Befolkningsantalet 
ligger rätt konstant med som mest drygt 65 000 invånare 1962 jämfört med drygt 64 000 år 
2004. 
2005 var 25 procent av invånarna barn och ungdomar och 28 procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. Men det skiljer mellan stadsdelarna: i Hässelby gård var andelen barn 
och ungdomar 21 procent och 40 procent av invånarna hade utländsk bakgrund jämfört med 
32 respektive 20 procent i Hässelby Villastad. 
Blackebergs bibliotek ligger centralt intill T-banan på Blackebergsplan. Hässelby strands 
bibliotek är beläget i Hässelby strands centrum, mittemot tunnelbanan. Hässelby villastads 
bibliotek ligger i Åkermyntans köpcentrum. Vällingby bibliotek invigdes 1956. Biblioteket 
har under 2005 renoverats för ökad tillgänglighet och lokalen har fått en allmän uppfräsch-
ning. Vällingby bibliotek är beläget i eget hus direkt ovanför kulturlokalen Trappan i Väl-
lingby Centrum. 
 
Spånga och Kista församlingar 
1949 då Spånga socken inkorporerades i Stockholm fanns knappt tretusen lägenheter och 
knappast några i Kista. 1962 nåddes en uppgörelse med staten som gjorde det möjligt att 
börja bygga på Järvafältet, som dessförinnan involverade 5 kommuner. På södra Järvafältet 
bildade Tensta-Rinkeby en stadsdelsgrupp vid tre stationer på en ny t-banelinje. Här ville 
man bygga tätare och lade stor vikt vid biltillgänglighet och trafikseparering. På norra Jär-
vafältet antogs en generalplan för stadsdelsgruppen Kista-Husby-Akalla med tre stadsdelar 
vid en ny t-banegren. Man drog även lärdom av de problem som visat sig vid utbyggnaden 
av Tensta-Rinkeby och såg till att god service fanns på plats redan vid inflyttningen. Här 
byggs fortfarande och just nu Kista arbetsområde med högskolor och studentbostäder. In-
vånarantalet ökar fortfarande, från knappt 13 000 år 1950 till drygt 70 000 år 1989 och år 
2004 var det drygt 80 000 invånare. 
2005 var 29 procent av invånarna barn och ungdomar och 64 procent av invånarna hade 
utländsk bakgrund. Men det var stora skillnader mellan stadsdelarna: i Rinkeby var andelen 
barn och ungdomar 35 procent och 89 procent av invånarna hade utländsk bakgrund jäm-
fört med 21 respektive 53 procent i Kista. 
Biblioteket i Rinkeby ligger i Rinkeby centrum i samma byggnad som Folkets hus. Tensta 
bibliotek ligger i närheten av t-banestationen. Akalla bibliotek ligger på Sibeliusgången, i 
Akalla Träff. Husby bibliotek ligger på Edvard Griegsgången i Husby Träff. Kista bibliotek 
ligger på Kista Torg, i anslutning till Kista Galleria. 
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Kartan är inskannad med tillstånd från USK. (Befolkningen i Stockholm 1252-2005, s. 18)  
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Bilaga 4 Stadsdelsbibliotekens organisatoriska 
placering 1996, i sdn och från 2001  
 
Stadsdelsbibliotekens organisatoriska placering 1996 
 
Basområde 1 Basområde 4 Basområde 7
Östermalm(B) Högdalen(B) Kungsholmen(B)
Hjorthagen(N) Hagsätra(N) Brommaplan(S)
Gamla stan(N) Örby(N) Alvik(N)
Basområde 2 Basområde 5 Stora Essingen(N)
Medborgarplatsen(B) Hornstull(B) Basområde 8
Bagarmossen(S) Gröndal(N) Vällingby(B)
Årsta(S) Telefonplan(N) Hässelby Villastad(S)
Hammarbyhöjden/Björkhagen(N) Fruängen(N) Blackeberg(N)
Basområde 3 Basområde 6 Hässelby Strand(N)
Farsta(B) Skärholmen(B) Spånga(N)
Enskede(S) Älvsjö(S) Basområde 9
Gubbängen(N) Bredäng(S) Kista (B)
Sköndal(N) Mälarhöjden(N) Tensta (S)

Akalla (N)
Husby (N)

(B) Basbibliotek
(S) Stadsdelsbibliotek
(N) Närbibliotek  
 
1996 var biblioteken ute i stadsdelarna organiserade i 9 basområden.  
Det fanns bibliotek av tre olika kategorier: Basbibliotek, som hade de största resurserna och 
ett stort upptagningsområde och öppet minst 45tim/v, närbibliotek som hade öppet minst 
24tim/v och stadsdelsbibliotek som var en mellankategori och hade öppet 33 tim/v. 
Sammanlagt fanns det 9 basbibliotek,185 8 stadsdelsbibliotek,186 18 närbibliotek187 och 3 
bibliotek som deltog i sdn-försöket sedan 1991188. Men kostnaderna för de bibliotek som 
deltog sdn-försöket ingick inte i SSBs budget för 1996. 

                                                 
185 Östermalm, Medborgarplatsen, Farsta, Högdalen, Hornstull, Skärholmen, Kungsholmen, Vällingby, och 
Kista 
186 Bagarmossen, Årsta, Enskede, Älvsjö, Bredäng, Brommaplan, Hässelby Villastad och Tensta 
187 Hjorthagen, Gamla stan, Hammarbyhöjden/Björkhagen, Gubbängen, Sköndal, Hagsätra, Örby, Gröndal, 
Telefonplan, Fruängen, Mälarhöjden, Alvik, Stora Essingen, Blackeberg, Hässelby Strand, Spånga, Akalla 
och Husby 
188 Aspudden, Rinkeby och Skarpnäck 
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Stadsdelsbibliotekens organisatoriska placering i sdn  
 
SDN 1 Kista SDN 8 Kungsholmen SDN 14 Enskede-Årsta
Akalla Kungsholmen Enskede
Husby Stora Essingen Årsta
Kista SDN 10 Östermalm SDN 15 Skarpnäck
SDN 2 Rinkeby Östermalm Bagarmossen
Rinkeby Hjorthagen Hammarbyhöjden/Björkhagen
SDN 3 Spånga-Tensta SDN 12 Gamla stan Skarpnäck
Tensta Medborgarplatsen SDN 18 Farsta
Spånga Hornstull Sköndal
SDN 4 Hässelby-Vällingby Gamla stan Gubbängen
Vällingby Farsta
Hässelby Villastad SDN 20 Vantör
Hässelby Strand Hagsätra
SDN 6 Bromma Högdalen
Alvik Örby
Blackeberg SDN 21 Älvsjö
Brommaplan Älvsjö

SDN 22 Liljeholmen
Gröndal
Aspudden 
Telefonplan
SDN 23 Hägersten
Mälarhöjden
Fruängen
SDN 24 Skärholmen
Skärholmen
Bredäng  

 
SDN 1 – 6 var i Västerort, SDN 8 – 12 i Inre staden och SDN 14 – 24 i Söderort. 
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Stadsdelsbibliotekens organisatoriska placering från september 
2001  

Enhet 1 Enhet 5 Enhet 9
Akalla Kungsholmen Mälarhöjden
Husby Stora Essingen Fruängen
Kista Enhet 6 Aspudden 
Enhet 2 Östermalm Telefonplan
Tensta Hjorthagen Enhet 10
Rinkeby Enhet 7 Skärholmen
Enhet 3 Medborgarplatsen Bredäng
Vällingby Gamla stan Enhet 11
Hässelby Villastad Luma (från 2003) Älvsjö
Hässelby Strand Enhet 8 Hagsätra
Enhet 4 Hornstull Högdalen
Spånga Gröndal Örby
Alvik Årsta Enhet 12
Blackeberg Sköndal
Brommaplan Gubbängen

Farsta
Enhet 13
Enskede
Bagarmossen
Björkhagen
Skarpnäck  

 
När stadsdelsbiblioteken återfördes till Kulturnämnden organiserades de från september 
2001 i 13 enheter så att SSBs organisation tillsammans med stadsbibliotekets enheter och 
uppsökande verksamheten utgjorde 20 enheter, se bilaga 6 för den övergripande organisa-
tionen. 
Enheterna 1 till 4 befinner sig geografiskt i Västerort, enheterna 5 till 8 finns i Inre staden 
(förutom Gröndal, Årsta och Luma [i Hammarby sjöstad från 2003] som finns i Söderort) 
och enheterna 9 till 13 är belägna i Söderort. Och nu finns även biblioteken från sdn-
försöket med i SSBs organisation och budget – Aspudden, Rinkeby och Skarpnäck. 
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Bilaga 5 Andel invånare, budget, barn och unga 
och utländsk bakgrund 1996/97, 2001 och 2005 
 
 
 

1996 Barn 1997 2001 Barn
Bibliotek Invånare Budget och unga Utl bakgr Invånare Budget och unga Utl bakgr
Akalla/V 1.2% 1.1% 25% 51% 1.1% 1.0% 23% 56%
Husby/V 1.5% 1.2% 29% 74% 1.6% 0.9% 30% 78%
Kista/V 1.2% 5.1% 30% 39% 1.2% 4.6% 26% 43%
Tensta/V 2.3% 5.0% 34% 82% 2.4% 4.2% 32% 83%
Rinkeby/V 2.0% 6.0% 35% 89% 2.1% 5.3% 35% 88%
Vällingby/V 3.5% 6.1% 24% 19% 3.5% 4.4% 25% 22%
Hässelby Villastad/V 2.3% 2.5% 31% 15% 2.3% 2.1% 31% 17%
Hässelby Strand/V 1.9% 1.2% 16% 25% 1.9% 0.7% 17% 30%
Spånga/V 2.2% 0.9% 28% 19% 2.2% 1.4% 28% 20%
Alvik/V 3.9% 1.2% 23% 12% 3.8% 2.3% 24% 11%
Blackeberg/V 1.6% 2.0% 24% 15% 1.6% 1.7% 25% 16%
Brommaplan/V 2.3% 2.2% 18% 17% 2.4% 2.0% 19% 17%
Kungsholmen/I 5.9% 8.5% 11% 15% 6.1% 7.9% 11% 15%
Stora Essingen/I 0.8% 0.8% 11% 16% 0.9% 0.7% 12% 15%
Östermalm/I 8.4% 6.2% 14% 17% 8.2% 6.9% 14% 16%
Hjorthagen/I 0.3% 0.6% 12% 14% 0.3% 0.5% 13% 15%
Medborgarplatsen/I 9.3% 10.8% 16% 17% 9.4% 8.7% 16% 15%
Gamla stan/I 0.4% 0.8% 15% 15% 0.4% 0.6% 15% 14%
Hornstull/I 4.1% 5.3% 15% 16% 3.9% 3.8% 15% 15%
Gröndal/S 1.3% 1.6% 19% 19% 1.3% 1.6% 19% 20%
Årsta/S 3.3% 2.5% 14% 21% 3.3% 2.3% 15% 21%
Mälarhöjden/S 1.6% 0.8% 27% 17% 1.6% 1.2% 27% 16%
Fruängen/S 2.4% 1.5% 14% 19% 2.5% 1.8% 15% 20%
Aspudden/S 1.1% 1.8% 19% 19% 1.0% 1.5% 18% 19%
Telefonplan/S 1.5% 1.0% 13% 22% 1.6% 1.0% 14% 22%
Skärholmen/S 2.9% 5.8% 27% 43% 3.0% 5.3% 27% 49%
Bredäng/S 1.2% 2.0% 27% 44% 1.2% 2.0% 26% 51%
Älvsjö/S 2.8% 2.6% 26% 16% 2.8% 2.3% 27% 17%
Hagsätra/S 1.0% 1.6% 23% 29% 1.0% 1.3% 24% 32%
Högdalen/S 3.0% 4.8% 20% 30% 3.0% 4.2% 20% 35%
Örby/S 0.6% 0.8% 25% 14% 0.6% 0.6% 26% 14%
Sköndal/S 0.9% 1.0% 21% 13% 0.9% 1.1% 22% 13%
Gubbängen/S 2.5% 1.5% 18% 19% 2.6% 1.4% 20% 21%
Farsta/S 2.6% 4.7% 21% 25% 2.6% 4.4% 22% 28%
Enskede/S 2.8% 2.8% 26% 18% 2.7% 2.6% 26% 19%
Bagarmossen/S 2.2% 2.2% 22% 20% 2.1% 2.0% 23% 23%
Björkhagen/S 1.7% 1.4% 15% 16% 1.7% 1.5% 16% 15%
Skarpnäck/S 1.5% 3.3% 34% 27% 1.4% 2.3% 32% 30%

Ingick i sdnförsöket från 1991
Basbibliotek och enhetsbibliotek
Litet bibliotek med högre tilldelning än sin andel av befolkningsantalet

Notera att budgeten för sdnförsöksbiblioteken ej ingick i SSBs budget 1996
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2005 Barn
Bibliotek Invånare Budget och unga Utl bakgr
Akalla/V 1.1% 1.0% 22% 61%
Husby/V 1.5% 1.1% 29% 80%
Kista/V 1.4% 3.9% 21% 53%
Tensta/V 2.2% 4.0% 34% 85%
Rinkeby/V 2.0% 4.6% 35% 89%
Vällingby/V 3.5% 2.2% 26% 27%
Hässelby Villastad/V 2.2% 2.0% 32% 20%
Hässelby Strand/V 2.0% 1.2% 19% 37%
Spånga/V 2.3% 1.3% 29% 23%
Alvik/V 3.8% 2.0% 25% 12%
Blackeberg/V 1.6% 1.5% 27% 18%
Brommaplan/V 2.4% 1.8% 20% 18%
Kungsholmen/I 6.1% 5.5% 13% 16%
Stora Essingen/I 1.0% 0.7% 14% 16%
Östermalm/I 8.0% 6.4% 15% 17%
Hjorthagen/I 0.3% 0.5% 14% 17%
Medborgarplatsen/I 10.0% 10.4% 17% 16%
Gamla stan/I 0.4% 0.7% 16% 14%
Hornstull/I 3.8% 4.2% 15% 16%
Gröndal/S 1.5% 1.6% 19% 21%
Årsta/S 3.3% 2.1% 16% 23%
Mälarhöjden/S 1.5% 0.8% 27% 17%
Fruängen/S 2.4% 1.5% 16% 20%
Aspudden/S 1.0% 1.4% 19% 19%
Telefonplan/S 1.5% 1.0% 14% 21%
Skärholmen/S 2.8% 4.1% 28% 56%
Bredäng/S 1.2% 2.1% 27% 57%
Älvsjö/S 2.8% 2.1% 28% 19%
Hagsätra/S 1.0% 1.3% 25% 39%
Högdalen/S 2.9% 3.7% 21% 41%
Örby/S 0.6% 0.6% 29% 15%
Sköndal/S 0.9% 0.8% 23% 15%
Gubbängen/S 2.5% 1.5% 20% 22%
Farsta/S 2.6% 3.9% 22% 32%
Enskede/S 2.7% 2.2% 27% 21%
Bagarmossen/S 2.1% 1.9% 23% 25%
Björkhagen/S 1.8% 1.4% 18% 17%
Skarpnäck/S 1.4% 2.2% 30% 33%

Ingick i sdnförsöket från 1991
Basbibliotek och enhetsbibliotek
Litet bibliotek med högre tilldelning än sin andel av befolkningsantalet

Notera att andelen av budgeten 2005 är uppdelad biblioteksvis plus en summa 
motsvarande 0, 7 % per enhet för gemensamma kostnader, 
men proportionerna stämmer sinsemellan.
Notera att vissa bibliotek var stängda för renovering och ombyggnad under 2005, 
nämligen Kungsholmen och Medborgarplatsen i Inre staden och 
Blackeberg och Vällingby i Västerort.
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Bilaga 6 Organisationsschema Stockholms stadsbibliotek/Kulturförvaltningen 2006*  

 
 

 
 

20 Biblioteksenheter plus Virtuella enheten 
* mars 2006 efter samråd med controller Martin Hafström 
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Bilaga 7 Organisationsschema kulturförvaltningen 1996189    
   
 
 

 

                                                 
189 Modifierad från verksamhetsprogram 1996 av Ulrika Berg-Suurwee i IKE-rapport 12 ”Styrning i kultur- och fritidsförvaltningen innan SDN-reformen 
och återgiven av uppsatsförfattaren med vissa förtydliganden. 

Kulturnämnden 

Kultur Stockholm (förvaltningen) 

Administrativa avdelningen 

Avd för kulturstöd, 
stipendier och 

ytterstadsverksamhet

Liljevalchs konsthall Stockholms konstkansli Kommittén för Stock-
holmsforskningen 

Kulturhuset Stockholms Stadsmuseum
Medeltidsmuseum 

Stockholms stadsbibliotek Konsument Stockholm

Huvudbibliotek Basområden 9st 

Stadsdelsbibliotek 
Närbibliotek 
26 st 
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Bilaga 8 Stockholms stadsbibliotek utifrån nätverkstanken 1996190 
 

 
 
 
 

                                                 
190 Kultur Stockholms förslag till budget 1996, sid. 30, Dnr 95-391/122  
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Bilaga 9 Differens i rangordning mellan biblioteken 1996 - Barn och 
unga + Invånare med utländsk bakgrund 

-30 -20 -10 0 10 20 30

Hjorthagen/I
Gamla stan/I

Kungsholmen/I
Hornstull/I

Aspudden/S
Medborgarplatsen/I

Stora Essingen/I
Sköndal/S

Kista/V
Vällingby/V

Björkhagen/S
Skarpnäck/S

Gröndal/S
Farsta/S

Blackeberg/V
Örby/S

Skärholmen/S
Östermalm/I

Brommaplan/V
Rinkeby/V

Tensta/V
Högdalen/S
Fruängen/S

Årsta/S
Hagsätra/S

Bagarmossen/S
Telefonplan/S

Bredäng/S
Hässelby Villastad/V

Enskede/S
Älvsjö/S

Gubbängen/S
Alvik/V

Hässelby Strand/V
Akalla/V

Mälarhöjden/S
Husby/V

Spånga/V
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Bilaga 10 Differens i rangordning mellan biblioteken 2001 - Barn och 
unga + Invånare med utländsk bakgrund 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Gamla stan/I
Hjorthagen/I

Kungsholmen/I
Hornstull/I

Aspudden/S
Sköndal/S

Medborgarplatsen/I
Gröndal/S

Björkhagen/S
Stora Essingen/I

Kista/V
Östermalm/I

Farsta/S
Skärholmen/S
Blackeberg/V

Örby/S
Vällingby/V

Skarpnäck/S
Brommaplan/V

Bredäng/S
Rinkeby/V

Högdalen/S
Fruängen/S

Tensta/V
Enskede/S
Hagsätra/S

Alvik/V
Bagarmossen/S

Årsta/S
Telefonplan/S

Hässelby Villastad/V
Älvsjö/S

Mälarhöjden/S
Gubbängen/S

Spånga/V
Akalla/V

Hässelby Strand/V
Husby/V
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Bilaga 11 Differens i rangordning mellan biblioteken 2005 - Barn och 
unga + Invånare med utländsk bakgrund 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Gamla stan/I
Hjorthagen/I

Medborgarplatsen/I
Hornstull/I

Kungsholmen/I
Aspudden/S

Gröndal/S
Östermalm/I

Stora Essingen/I
Kista/V
Örby/S

Björkhagen/S
Sköndal/S

Farsta/S
Skarpnäck/S

Blackeberg/V
Bredäng/S

Brommaplan/V
Telefonplan/S

Rinkeby/V
Tensta/V

Högdalen/S
Skärholmen/S

Hagsätra/S
Hässelby Villastad/V

Bagarmossen/S
Fruängen/S
Enskede/S

Årsta/S
Alvik/V

Älvsjö/S
Akalla/V

Gubbängen/S
Vällingby/V

Mälarhöjden/S
Spånga/V

Hässelby Strand/V
Husby/V
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Bilaga 12 Differens i rangordning mellan biblioteken 1996 - Barn och 
unga  

-30 -20 -10 0 10 20 30

Hjorthagen/I
Telefonplan/S

Kungsholmen/I
Gamla stan/I

Brommaplan/V
Hornstull/I

Stora Essingen/I
Högdalen/S

Gröndal/S
Medborgarplatsen

Aspudden/S
Blackeberg/V

Bagarmossen/S
Kista/V

Skärholmen/S
Björkhagen/S

Årsta/S
Östermalm/I
Fruängen/S

Skarpnäck/S
Alvik/V

Farsta/S
Rinkeby/V

Gubbängen/S
Tensta/V

Bredäng/S
Sköndal/S

Vällingby/V
Hässelby Strand/V

Mälarhöjden/S
Örby/S

Akalla/V
Enskede/S

Hässelby
Hagsätra/S

Husby/V
Älvsjö/S

Spånga/V
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Bilaga 13 Differens i rangordning i rangordning mellan biblioteken 2001 
- Barn och unga  

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Hjorthagen/I
Kungsholmen/I

Gamla stan/I
Aspudden/S

Hornstull/I
Farsta/S
Kista/V

Högdalen/S
Gröndal/S

Stora Essingen/I
Medborgarplatsen/I

Östermalm/I
Bredäng/S
Sköndal/S

Björkhagen/S
Skärholmen/S

Hagsätra/S
Vällingby/V

Telefonplan/S
Brommaplan/V

Fruängen/S
Rinkeby/V

Tensta/V
Årsta/S

Blackeberg/V
Skarpnäck/S

Bagarmossen/S
Örby/S

Akalla/V
Enskede/S

Hässelby Strand/V
Gubbängen/S

Älvsjö/S
Alvik/V

Hässelby Villastad/V
Mälarhöjden/S

Spånga/V
Husby/V
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Bilaga 14 Differens i rangordning mellan biblioteken 2005 - Barn och 
unga  

-30 -20 -10 0 10 20 30

Hjorthagen/I
Gamla stan/I

Kista/V
Kungsholmen/I

Aspudden/S
Hornstull/I

Medborgarplatsen/I
Farsta/S

Högdalen/S
Gröndal/S

Östermalm/I
Stora Essingen/I

Bredäng/S
Telefonplan/S

Hagsätra/S
Björkhagen/S

Akalla/V
Skärholmen/S

Rinkeby/V
Tensta/V

Skarpnäck/S
Brommaplan/V

Årsta/S
Fruängen/S

Blackeberg/V
Bagarmossen/S

Sköndal/S
Hässelby Strand/V

Örby/S
Enskede/S

Gubbängen/S
Hässelby

Vällingby/V
Älvsjö/S
Husby/V

Alvik/V
Mälarhöjden/S

Spånga/V
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Bilaga 15 Differens i rangordning mellan biblioteken 1996 – Invånare 
med utländsk bakgrund 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Alvik/V
Hjorthagen/I
Gamla stan/I

Kungsholmen/I
Örby/S

Blackeberg/V
Sköndal/S
Hornstull/I

Aspudden/S
Hässelby

Skarpnäck/S
Kista/V

Vällingby/V
Medborgarplatsen

Telefonplan/S
Farsta/S

Stora Essingen/I
Älvsjö/S

Björkhagen/S
Skärholmen/S

Gröndal/S
Rinkeby/V
Enskede/S

Tensta/V
Brommaplan/V

Högdalen/S
Hagsätra/S
Bredäng/S

Bagarmossen/S
Östermalm/I

Mälarhöjden/S
Gubbängen/S

Fruängen/S
Årsta/S

Akalla/V
Spånga/V

Hässelby Strand/V
Husby/V
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Bilaga 16 Differens i rangordning mellan biblioteken 2001 – Invånare 
med utländsk bakgrund 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Gamla stan/I
Hjorthagen/I

Kungsholmen/I
Sköndal/S

Örby/S
Hornstull/I

Aspudden/S
Blackeberg/V

Medborgarplatsen/I
Kista/V

Farsta/S
Gröndal/S

Björkhagen/S
Stora Essingen/I

Skärholmen/S
Skarpnäck/S

Hässelby Villastad/V
Alvik/V

Vällingby/V
Enskede/S
Bredäng/S

Östermalm/I
Rinkeby/V

Tensta/V
Brommaplan/V

Högdalen/S
Älvsjö/S

Mälarhöjden/S
Hagsätra/S

Bagarmossen/S
Fruängen/S

Spånga/V
Årsta/S

Telefonplan/S
Gubbängen/S

Akalla/V
Hässelby Strand/V

Husby/V
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Bilaga 17 Differens i rangordning mellan biblioteken 2005 – Invånare 
med utländsk bakgrund 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Gamla stan/I
Hjorthagen/I

Örby/S
Medborgarplatsen/I

Hornstull/I
Kungsholmen/I

Aspudden/S
Sköndal/S

Blackeberg/V
Kista/V

Skarpnäck/S
Gröndal/S

Farsta/S
Björkhagen/S

Hässelby Villastad/V
Östermalm/I

Stora Essingen/I
Bredäng/S

Alvik/V
Rinkeby/V

Tensta/V
Brommaplan/V
Skärholmen/S

Högdalen/S
Hagsätra/S
Enskede/S

Älvsjö/S
Bagarmossen/S

Mälarhöjden/S
Telefonplan/S

Fruängen/S
Akalla/V
Årsta/S

Vällingby/V
Gubbängen/S

Spånga/V
Hässelby Strand/V

Husby/V

 



 

95 

Bilaga 18 Förkortningar och begrepp 
Ord Förklaring 
Ansvarsområde Det område där biblioteket aktivt ska ansvara för kontakt och service till skolor, barnstugor, andra institutioner, men även arbetsplat-

ser, föreningar och organisationer 
Diskrepans Bristande överensstämmelse  
ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
Icke-parametrisk metod* eller fördelningsfri metod. En metod som inte förutsätter att populationen har en viss specificerad fördelningsform 
Intervalldata* rangordning och ekvidistans men inte absolut nollpunkt. Ex: Temperatur Celsius. 
KF  Kommunfullmäktige - det högsta beslutande organet i Stockholms stad 
Korrelation* Vardagligt används ordet korrelation ofta ungefär som synonym för samband. I mera strikt mening talar man om korrelation som ett 

uttryck för riktningen och styrkan hos ett linjärt samband. 
Korrelationskoefficient* Ett mått på korrelationen mellan variabler. Två viktiga koefficienter är produktmomentkorrelationskoefficienten och Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. 
KPI Konsumentprisindex 
KuF Kulturförvaltningen 
KuN Kulturnämnden 
KUR Kulturrådet 
Kvotdata* Rangordning, ekvidistans och absolut nollpunkt. Ex: Barns födelsevikt i gram. 
NKB Attitydmåttet NKB är uppbyggt av differensen mellan andelen nöjda och missnöjda (NKB = % nöjda - % missnöjda 
NPI Nettoprisindex 
Ordinaldata* Rangordning men varken ekvidistans eller absolut nollpunkt. Ex: Skolbetyg med betygen 1, 2, 3, 4 och 5. 
Rangkorrelationskoefficient* Mått på sambandet mellan variabler baserat på rangordningar av observationerna, en för vardera variabeln.  
SCB Statiska Centralbyrån 
SDN Stadsdelsnämnder 
SK  Svenska Kommunförbundet. Är numera sammanslaget med Landstingsförbundet och heter Sveriges Kommuner och Landsting 
SKORG Stadskansliets organisationsavdelning  
SPO Stadens politiska organisation 
SSB Stockholms stadsbibliotek 
Upptagningsområde Det område varifrån brukarna/låntagarna huvudsakligen kommer 
USK Utrednings- och statistikkontoret. En uppdragsfinansierad förvaltning inom Stockholms stad 
Variabel* I statistik definieras en variabel ofta som en egenskap som kan variera mellan olika individer (eller andra element, enheter, objekt) i 

en population eller ett urval.  
VB Verksamhetsberättelse. T ex är VB01 verksamhetsberättelse för år 2001 
VP Verksamhetsplan. T ex är VP01 verksamhetsplan för år 2001 
Årsverke Verksamhet som omfattar heltidsarbete för en person under ett år el. motsvarande arbetsinsats 
 
* Olle Vejde: Ordbok i statistik 
 


