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Abstract:  The aim of this Bachelor´s thesis is to investigate how 

library statistics, performance measurement and indicators 

represent the modern public library activity. During the last 

decades the public library has gone through a lot of changes. 

Information overall has increased and new technology has 

been introduced into the library. This new development has 

had effects on the library users. The statistics reported to the 

Statens kulturråd (National Arts Council) has not changed in 

the same way. My aim is to find out if the performance 

measurement and indicators are up to date, and to what 

extent. Through qualitative interviews with two library 

managers and a small study of documents my aim is to 

answer the main questions of this thesis:  

 What performance measurement and indicators are used 

in the libraries examined? 

 To what extent do performance measurement 

and indicators relate to development and 

decision making?   

 How useful do library managers think that 

performance measurement and indicators are?  

 

The theoretical framework consists of Library and 

Information science literature address performance 

measurement and evaluation in public libraries. The 

analysis has shown that it is difficult to evaluate the 

public library purpose and goals, due to the difficult 

task of setting clearly definable goals in public 

libraries. Result shows that present library statistics 

collected by the Statens kulturråd (National Arts 

Council) is not up to date. Present library statistics 

do not represent the modern public library activity.  

 

Nyckelord: Biblioteksstatistik, nyckeltal, mätmetoder, folkbibliotek, 

utvärdering, bibliotekschefer, verksamhetsmätning.   
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1. Inledning 

Att rutinmässigt samla in och rapportera statistik utan att tänka på vad man ska använda 

den till, är inte bara slöseri med tid utan kan rent av ge en missvisande bild av vad som 

försiggår i biblioteket. (Jönsson 2000, s. 22)  
 

Bibliotek i Sverige är av tradition duktiga på att föra statistik (Viveca Nyström 

& Linnéa Sjögren 2008, s. 41). Christina Jönsson Adrial (2000) säger att 

statistik rutinmässigt rapporteras utan att några reflektioner görs. Jag undrar om 

biblioteksstatistiken ger en relevant bild av bibliotekens verksamhet.  

 

Årligen fyller folkbibliotek i Statens kulturråds webbenkät om 

biblioteksstatistik som sammanställs och publiceras i Kulturen i siffror. 

Enkäten består av 22 huvudfrågor som i stort sett är de samma år från år och 

statistiken syftar till att redovisa bibliotekens verksamhet och resurser. 

Frågorna utgår från bibliotekets organisation, personal, ekonomi, bestånd, lån, 

öppettider, besök och publika aktiviteter. Det flesta bibliotek hämtar 

uppgifterna direkt från sina interna datasystem. På uppdrag av kulturrådet är 

det Statistiska centralbyrån (SCB) som samlar in statistik från folkbiblioteken. 

Kulturrådet är fortfarande huvudman för biblioteksstatistiken men Kungliga 

Biblioteket (KB) kommer att ta över ansvaret (Prop. 2009/10:3). Till Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) rapporteras statistik löpande på grund av 

SKL:s uppdrag att ge en samlad bild av kommunernas satsningar inom olika 

verksamhetsområden däribland biblioteken. De uppgifter SKL samlar in är till 

stora delar de samma som rapporteras till kulturrådet. Det är med andra ord en 

hel del statistik som rapporteras till olika intressenter varje år. 

Statistikuppgifterna har dock inte utvecklats i takt med biblioteksverksamheten 

som under senare år har genomgått stora förändringar. Den kraftiga 

informationsökningen i samhället, den tekniska utvecklingen och nya 

kommunikationsmönster har förändrat människors förutsättningar att hämta 

information. Detta tillsammans med den växande andelen distans- och 

vuxenstuderande som ställer stora krav på ett digitalt tillgängligt bibliotek har 

påverkat bibliotekens roll. Nya medier har förts in i biblioteken och 

konkurrerar med böcker om lokalutrymme och ekonomiska resurser (Anna-

Lena Höglund 1992, s. 7). Denna utveckling har påverkat låntagarnas 

användning av biblioteken utan att det egentligen syns i statistiken.  

1.1 Bakgrund  

Folkbibliotek har en bred verksamhet och en komplicerad roll. Uppdragen 

beskrivs ofta som många och målen otydliga (Cecilia Bodelsson & Catarina 

Jacobsson 2008, s. 59-60) och det har länge efterfrågats en nationell 

bibliotekspolitik (Sverige – så in i Norden efter 2007, s. 5). Folkbiblioteken har 

hela befolkningen som målgrupp och enligt folkbiblioteksutredningen från 

1980 har biblioteken två huvuduppgifter, informationsförsörjning och 

kulturspridning. Bibliotekens informationsförsörjning ska vara öppen, fri och 

tillgänglig för alla. Kulturpolitiskt handlar folkbibliotekens målsättningar om 

att vinna nya målgrupper och att värna om äldre tiders kultur (SOU 1984:23). 
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På nationell nivå är bibliotekens mål formulerade i en bibliotekslag, 

(1996:1596) en ny bibliotekslag är under arbete. I bibliotekslagen beskrivs 

folkbibliotekens syfte att främja läsning och litteratur, upplysning och bildning. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och ungdomar, invandrare och 

funktionshindrade. Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner i Sverige ha ett 

folkbibliotek. Kommunerna ska ansvara för biblioteksverksamheten och 

kommunen ska även utforma en biblioteksplan. Biblioteksplanen ska vara ett 

politiskt styrdokument för den lokala biblioteksverksamheten men fortfarande 

finns det många kommuner som inte har en färdig biblioteksplan. På 

kommunnivå styrs biblioteken av en politiskt tillsatt nämnd och i 

kommunallagen (1991:900) står det att kommunerna i sin budget ska ta fram 

mål och riktlinjer för de olika verksamheterna och att förvaltningsberättelsen 

ska innehålla en utvärdering om målen uppnåtts (Lindgren 2008, s. 14).  

Sveriges kommuner har gått från regel- och procedurinriktad styrning till 

resultatstyrning (Ibid., s. 16) och kraven från bibliotekens huvudmän ökar på 

att biblioteken ska kunna redovisa resultat och resursutnyttjande.  

1.2 Den svenska biblioteksstatistiken  

Bibliotek behöver statistik för att kunna analysera och utvärdera den egna 

verksamheten. En av fördelarna med statistik är att det utgör ett stort underlag, 

det är faktabaserat och relativt lätt att redovisa och förändringar över tid syns 

tydligt. En nackdel med statistik är att den kan vara svårtolkad och den anger 

inte orsaker till förändringar (Nyström & Sjögren 2008, s. 41). När det gäller 

den svenska biblioteksstatistiken finns det framförallt tre intressenter, staten, 

regionen och kommunen men deras användning och behov av statistiken ser 

olika ut (Ekbom 2005, s. 38). Statens Kulturråd är fortfarande ansvariga för 

folkbiblioteksstatistiken och skyldiga att regelbundet ta fram statistik. Det är 

frivilligt för bibliotek att medverka i statistiska undersökningar eftersom 

statistik inom kulturområdet inte är tvingande. Det betyder att bibliotek kan 

avstå från att rapportera in uppgifter, vilket naturligtvis får negativa 

konsekvenser för resultatens tillförlitlighet (Johansson 2009, s. 12). Det finns 

ett uttalat problem med bortfallet, men det är oklart vad det beror på. Bibliotek 

kanske saknar motivation till att medverka eller har svårt att få fram de 

uppgifter som krävs (Ibid., s. 31-32). Det ojämna insamlandet ger en 

ofullständig bild av biblioteken (Den svenska biblioteksstatistiken 2009 s. 3).  

Jag undrar om man kan lita på det resultat som redovisas om flera bibliotek 

väljer att inte rapportera in uppgifter och de bibliotek som rapporterar in inte 

gör det konsekvent.  

 

Kulturrådet har ett eget behov av att följa bibliotekens utveckling utifrån sitt 

uppdrag. Statistiken spelar en viktig roll för att kulturrådet ska kunna göra 

bedömningar och rikta sina insatser på bästa sätt. Enligt den statliga 

bibliotekspolitiken ska alla medborgare ha tillgång till litteratur och 

information oavsett bostadsort och ekonomiska förutsättningar. Kulturrådet 

arbetar med litteraturstöd för läsfrämjande och litteraturutgivning och har 

intresse av bibliotekens redovisning av utbud och användning (Ekbom 2005, s. 

38).  
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När det kommer till regionnivå ser behovet av statistiken annorlunda ut. 

Ansvaret ligger på läns- och regionbiblioteken att stödja utvecklingen av 

biblioteksverksamheten i länets kommuner för att alla invånare ska ha en 

likvärdig tillgång till biblioteksservice. Biblioteksstatistiken finns som bas och 

är en viktig källa för analys av behoven och utvecklingen inom det egna länet 

(Ibid., s. 40). Det är en omfattande statistik som årligen rapporteras till olika 

instanserna och man kan undra hur mycket som används och om statistiken 

verkligen speglar bibliotekens verksamhet. 

 

Till sist på kommunalnivå ser behovet av statistik ut på ett annat sätt. Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) är ansvariga för att producera statistik för 

sina medlemmar (Johansson 2009, s. 17). SKL har till uppdrag att ge sina 

medlemmar en samlad bild av kommunernas satsningar inom olika 

verksamhetsområden. Kommunpolitikerna är ofta intresserad av att se hur 

satsade resurser används och vilken servicenivå biblioteken erbjuder i relation 

till andra bibliotek i landet (Ibid., s. 41). Kommunerna tillsammans med 

statistikansvariga myndigheter ger ut ett antal skrifter varje år till exempel Vad 

kostar verksamheten i Din kommun? och Kommunal personal (Ekbom 2005, s. 

39). De statistikuppgifter som redovisas på kommunnivå är tänkta att vara till 

nytta som jämförelse mellan olika bibliotek. Statistikuppgifterna är även tänkta 

att kunna ligga till grund för bibliotekens planering och budgetering (Nyström 

& Sjögren 2008, s. 18, 20-21). Med så många inblandade intressenter som 

dessutom har olika syfte och behov av statistik undrar jag om nuvarande 

statistik speglar bibliotekens verksamhet på ett relevant sätt.  

 

2. Problembeskrivning  

Biblioteksverksamheten i Sverige, som nämndes i föregående avsnitt, har 

under senare år varit med om stora förändringar men statistiken som samlas in 

är i stort sett densamma. Fortfarande mäts framförallt antal utlån och besök, 

och ju högre siffror desto bättre och helst ska siffrorna öka för varje år.  

 
Den nuvarande statistiken med tonvikt på utlåningssiffror säger ingenting om vilken roll 

biblioteken spelar i lokalsamhället. Vi behöver nya mått som bättre beskriver bibliotekens 

betydelse så att den blir tydlig för beslutsfattare och personal. (Skoglund i Evers 2007, s. 

17).   

 

Lena Skoglund, före detta chef vid regionbiblioteket Västra Götaland uttryckte 

i regiontidningen Framsidan: ”Utlåning får uppmärksamhet i pressen, men hög 

utlåning är inte detsamma som bra bibliotek”. Skoglund uttalar sig vidare i 

samma artikel: ”Fokusering på utlåningssiffror kan bli kontraproduktivt; man 

vågar inte ändra sin verksamhet för att siffrorna kan gå ned” (Ibid., s. 17). 

Betyder uttalandet att bibliotek främst köper in litteratur utifrån efterfrågan för 

att få höga utlåningssiffror? Ska filialbiblioteken känna sig hotade av 

nedläggning så fort utlåningssiffrorna går ned? Vågar biblioteken inte förändra 

verksamheten eller öppettiderna av rädsla för att få minskade antal besök och 

utlån? Jag tycker att Skoglunds uttalande om biblioteksstatistiken är intressant 

och det är mot den bakgrunden jag undrar om nuvarande statistik verkligen ger 

en relevant bild av dagens bibliotek. 
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2.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att ta reda på i vilken utsträckning nuvarande 

biblioteksstatistik i form av nyckeltal och mätmetoder ger en relevant och 

aktuell bild av biblioteksverksamheten. För studies syfte har jag formulerat tre 

frågeställningar:  

 

 Vilka mätmetoder och nyckeltal används på folkbibliotek?  

 I vilken mån relateras nyckeltal till mål, utveckling och beslut?   

 Hur användbara bedöms mätningar och nyckeltal för verksamheten?  

 

I det här avsnittet har jag presenterat studiens syfte och frågesällningar. I nästa 

avsnitt går jag in på studiens avgränsningar och tankar kring urval.  

2.2 Avgränsningar och urval  

Studien avgränsas till mätmetoder och nyckeltal på folkbibliotek. Då det rör sig 

om en mindre studie har jag av tidsmässiga och geografiska skäl valt att 

avgränsa mig till att göra ett nedslag på två folkbibliotek i Västsverige. 

Folkbiblioteken tillhör inte samma kommun och det ena biblioteket är något 

större än det andra. Jag är framförallt intresserad av bibliotekschefernas 

uppfattningar, tankar och idéer om mätningar och nyckeltal kopplade till 

verksamheten. En mindre dokumentstudie av respektive biblioteks 

verksamhetsberättelse komplettera intervjuerna då jag är intresserad av att se i 

vilken utsträckning nyckeltal och mätmetoder kopplas till verksamheten.  

Studien syftar inte till att vara heltäckande utan jag avser att skapa förståelse 

runt ett problem och ett sammanhang varför jag har valt att göra mer 

uttömmande intervjuer med två bibliotekschefer. 

 

I det här stycket har jag presenterat studiens avgränsningar och tankar kring 

urval. I nästa avsnitt presenterar jag kort studiens disposition och definitioner. 

2.3 Disposition  

Uppsatsen är disponerad så att jag i de föregående två kapitlen presenterar 

inledning och bakgrund till studien. En kort inblick i den svenska 

biblioteksstatistiken samt en problembeskrivning. En presentation av studiens 

syfte och frågeställningar samt avgränsningar och urval.  

I kapitel 3 presenteras en genomgång av tidigare forskning inom ämnet, studier 

om mätmetoder och nyckeltal, folkbibliotekens utvärderingsarbete samt en kort 

introduktion till kvalitetsperspektivet. En genomgång av projekt och pågående 

utredningar inom biblioteksstatistikarbetet. 

I kapitel 4 presenteras teori och studiens analysram, kvalitets- och 

resultatmätning (KRM) och i kapitel 5 studiens metodval, kvalitativa 

intervjuer.  

I kapitel 6 redovisas genomförda intervjuer, en sammanfattning samt studiens 

komparativa del. I kapitel 6 redovisas även en mindre dokumentstudie.  
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I kapitel 7 analyseras studiens empiriska resultat dels utifrån de fyra momenten 

inom kvalitets- och resultatmätning, samt även i relation till tidigare forskning 

och studiens referensram.  

I kapitel 8 redovisas studiens slutsatser och jag gör några reflektioner kring 

studiens resultat samt en kort metodreflektion.  

2.4 Definitioner  

I detta avsnitt redovisar jag några relevanta definitioner och utgångspunkter. 

 

Innan jag går in på tidigare forskning vill jag redogöra för några av de begrepp 

jag använder i studien och jag vill här ge en förklaring till dem. Jag har valt de 

begrepp som frekvent förekommer i litteraturen och som de intervjuade 

cheferna ofta refererar till. Studiens fokus ligger på nyckeltal och mätmetoder 

därför har jag valt att inte gå närmare in på och definiera begrepp som 

prestationsindikatorer eller effektivitetsmätning.   

 

När jag i studien talar om mätmetoder syftar jag till de mätmetoder som 

används inom biblioteksverksamheten och som rör nyttjandet av bibliotekets 

resurser. De flesta bibliotek mäter antalet besök och antal utlån men 

mätmetoder kan dessutom röra sig om enkätundersökningar, observationer och 

skattning. I enkätundersökningar eller brukarundersökningar mäts NKI som är 

ett index för kundnöjdheten, i det här fallet hur nöjda brukarna är med 

biblioteket. 

 

Begreppet nyckeltal förekommer flitigt i studien och med nyckeltal menar jag 

mått som ger information om en organisation eller verksamhet. De används för 

att kunna jämföra verksamheten över tiden och dra slutsatser om hur 

verksamheten har utvecklats sig (www.kavlinge.se). Genom att använda 

nyckeltal kan biblioteken ta reda på hur effektivt bibliotekets resurser används 

(Inte bara att låna 1991, s. 7). Nyckeltal används som underlag vid utvärdering 

och för att kunna beskriva verksamheten. Biblioteken använder nyckeltal för 

att kunna jämföra olika bibliotek emellan (www.kavlinge.se). Enligt Bino 

Catasús i Boken om nyckeltal utgör ett nyckeltal per definition en förenklad 

konstruktion av verkligheten (Catasús 2008, s. 19). Catasús menar att nyckeltal 

har två inneboende komponenter, för det första måste nyckeltal vara tal, för det 

andra måste nyckeltalet beskriva något som vi är intresserade av (Ibid., s. 32). 

Författaren tar upp tre problem med nyckeltal. Det första handlar om delar 

kontra helheten. Nyckeltal är en förenkling av verkligheten och nyanser går 

förlorade, ”genomsnittet härskar” menar han. En lösning kan vara att arbeta 

med flera nyckeltal som beskriver flera aspekter. Det andra problemet enligt 

författaren är när nyckeltalen blir för omfattande, man får helt enkelt för 

mycket information. Det tredje problemet Catasús talar om handlar om när 

beräkningen av ett nyckeltal har förändrats något, han menar att individen har 

svårt att ta hänsyn till den förändringen vilket leder till problem vid 

bedömningen av nyckeltalet (Ibid., s 28-29).  

 

Statistik i min studie syftar på de mätetal som beskriver bibliotekets 

verksamhet utifrån parametrar som tjänster, medier, aktiviteter och kostnader 
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(Johansson 2009, s. 8). Enligt Statistiska centralbyråns definition av statistik 

har ordet två olika betydelser. Statistik kan dels betyda sifferuppgifter som 

beskriver en företeelse eller en verksamhet. Statistik kan även betyda de 

metoder som används för att samla in, bearbeta och analysera statistiska 

material (www.scb.se). Folkbibliotek använder statistik i form av nyckeltal och 

olika mätmetoder som underlag vid utvärderingsarbete och när jag i min studie 

talar om utvärdering utgår jag ifrån Evert Vedungs numera klassiska definition 

att utvärdering är en i efterhand noggrann bedömning av utfallet. Vedung 

menar att utvärdering är bedömning i efterhand, att utvärdering blickar tillbaka 

och bedömer det som redan har beslutats eller avslutats (Vedung 2009, s. 22).  

 

I det här stycket har jag presenterat de begrepp och definitioner som jag anser 

vara relevant för uppsatsen. I nästa avsnitt går jag in på tidigare forskning, 

gällande mätmetoder och nyckeltal, utvärdering och folkbibliotek samt kort om 

kvalitetsperspektivet.  

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som även får fungera som teoretiska 

ram genom vilken jag analyserar mitt empiriska material.   

3.2 Mätmetoder och nyckeltal  

Två teoretiska utgångspunkter för min uppsats är två intressanta 

magisteruppsatser i ämnet. Den första är Mätmetoder och nyckeltal en 

kvalitativ studie om hur bibliotekschefer mäter bibliotek. Studien handlar om 

hur bibliotekschefer använder mätmetoder och nyckeltal i allmänhet samt vid 

uppföljning och ledning av verksamheten i synnerhet. Författarna vill få en bild 

av bibliotekschefers inställning till mätningar och vilka mätmetoder och 

nyckeltal de skulle vilja utveckla (Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 4). 

Intressanta slutsatser författarna gör är att det saknas greppbara och operativa 

mål när biblioteksansvariga ska beskriva sin verksamhet (Ibid., s. 57). 

Författarna menar att det är svårt att skapa både tydliga målsättningar och 

mätbara mål. De skriver att folkbibliotekens uppdrag ofta beskrivs med hjälp 

av en uppsättning komplexa och abstrakta mål. Det är därför viktigt att lära sig 

att analysera dessa och omvandla dem till mätbara delmål (Ibid., s. 59-60). Det 

visar sig att de bibliotek i studien som arbetar mer med målformuleringar får 

större anledning till uppföljning av verksamheten och därigenom ett bättre 

underlag för beslut (Ibid., s. 59-60). Resultaten i uppsatsen pekar på att 

bibliotekscheferna anser att det är viktigt att använda olika mätmetoder för 

styrning av verksamheten, men att det upplevs som svårt. Både statistiken och 

möjligheten att hitta bättre mätmetoder och mått upplevs som svårt. Det leder 

till att de mätningar som görs inte blir fullständiga och därmed inte helt 

relevanta. Vidare skriver författarna att det är främst det som efterfrågas av 

kulturrådet som mäts. Kulturrådets statistikrapportering upplevs som 

tidskrävande och statistiken uppfattas som bristfällig och att den inte visar alla 

aspekter av bibliotekens verksamhet (Ibid., s. 55).  
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Tellervo Salomonsson (2003) nämner liknande problematik i sin 

magisteruppsats, Att mäta bibliotek: en studie av två biblioteks 

verksamhetsberättelse som handlar om hur verksamhetsmätningar presenteras i 

verksamhetsberättelser. Salomonsson skriver om de problem som uppstår när 

styrmodeller hämtade från vinstdrivande verksamheter ska appliceras på 

biblioteken. Bibliotek är ”mjuka” organisationer det vill säga icke-

vinstdrivande organisationer. Orsaken till att det är så svårt menar han hänger 

samman med svårigheter att bryta ned politiska mål som reglerar offentlig 

verksamhet till operativa mål. För det andra menar han, finns det svårigheter 

med att utveckla prestationsmått som kan ställas i relation till verksamhetens 

mål (Salomonsson 2003, s. 61). Enligt Salomonsson kännetecknas ”hårda” 

organisationer just av att det finns prestationsmått som kan användas för att 

beskriva verksamheten. Medan ”mjuka” organisationer kännetecknas av att det 

inte går att hitta prestationsmått som kan användas för att tydligt beskriva 

verksamheten (Ibid., s. 6-7). Enligt Salomonsson kan man genom att ställa 

biblioteksverksamhetens resurser, system och service i relation till användarnas 

behov ändå ta reda på hur bra verksamheten är (Ibid., s. 12). Intressanta 

slutsatser författaren gör vad gäller mätningarnas användbarhet handlar om 

kommunikation med bibliotekens huvudmän. Enligt Salomonsson 

kommunicerar bibliotek sin verksamhetsredovisning till uppdragsgivare på två 

sätt. Det första sättet handlar om att biblioteket måste visa resultat för att säkra 

sin fortsatta existens. Det andra sättet handlade om att biblioteken måste visa 

resultat för att bevisa att de genomför sitt uppdrag (Salomonsson 2003, s. 54).  

 

Salomonsson (2003) har utifrån några teoretiska teman inom biblioteks- och 

informationslitteraturen som beskriver mätningar jämfört 

verksamhetsberättelser från ett folkbibliotek och ett universitetsbibliotek. Min 

och Salomonssons studie har olika fokus men denna studie är ett bra underlag 

för mig i min förståelse av bibliotekens verksamhetsberättelse. Min studie delar 

i likhet med Cecilia Bodelsson och Catarina Jacobssons studie (2008) liknande 

frågeställningar och syfte. Jag finner deras resultat intressanta och deras studie 

fungerade som utgångspunkt för mig då jag formulerat mitt syfte. Det är mot 

den här bakgrunden jag vill undersöka om biblioteksstatistiken i form av 

nyckeltal och mätmetoder ger en relevant bild av biblioteksverksamheten idag. 

3.3 Utvärdering och folkbibliotek  

Bibliotek använder statistik, nyckeltal och olika mätmetoder som underlag vid 

utvärderingsarbete. Angela Zetterlund, fil.dr och universitetslektor i biblioteks- 

och informationsvetenskap vid Växjö universitet har intresserat sig för vad det 

är som kännetecknar utvärderingens praktik inom kommunala folkbibliotek 

(Zetterlund 2004, s. 279). Zetterlund kunde i sin avhandling Att utvärdera i 

praktiken, en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal 

folkbiblioteksutveckling se tre strategier inom bibliotekens utvärderingsarbete. 

Hon kallar dem för deltagarinriktad utvärdering, rationell-administrativ 

utvärdering och pragmatisk-politisk utvärdering. I deltagarinriktad utvärdering 

går utvärderingsarbetet ut på att förbättra relationen till användarna och öka 

tillgängligheten för allmänheten (Zetterlund 2004, s. 279). I den här typen av 

utvärderingar är användarstudier så som enkäter och intervjuundersökningar att 
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föredra (Ibid., s. 280). I rationell-administrativ utvärdering handlar det om att 

undersöka om verksamheten är ändamålsenlig. Utvärderingen ses som ett 

verktyg i planerings- och beslutsprocesser och resultaten relateras till olika 

måldokument (Ibid., s. 282). Inom den här typen av utvärdering är statistiska 

metoder att föredra och enligt Zetterlund ger regelmässigt insamlad kvantitativ 

data entydiga resultat i form av fakta och bevis. Zetterlund menar vidare att 

utvärderingsresultat av den här typen har störst legitimitet på politisk och 

administrativ nivå (Ibid., s. 283). En rationell-administrativ utvärdering bygger 

på att utvärderingsresultatet dokumenteras och publiceras, lämpligast i 

förvaltningsrapporten (Ibid., s. 284). Inom pragmatisk-politisk utvärdering 

handlar det om att utvärdera bibliotekens utveckling och roll i samhället. Det 

handlar om utvärdering av biblioteksverksamhetens kvalitet. Enligt Zetterlund 

fungerar utvärderingen som ett kommunikationsmedel och resultaten bör 

dokumenteras och publiceras offentligt (Ibid., s. 287). Utvärderingsresultatens 

målgrupp kan vara tjänstemän i andra delar av förvaltningen, handläggare på 

myndigheter eller samhällsdebattörer (Ibid., s. 288).  

 

Zetterlund konstaterade också i sin avhandling att bibliotekens mål när det 

gäller kunskap och bildning inte går att redovisa i någon slutgiltig bemärkelse 

(Ibid., s. 48). Hon menar att det finns ett glapp mellan abstrakta teorier och de 

praktiska vardagliga problemen inom verksamheten. Zetterlund skriver att det 

saknas medvetenhet och kompetens när verksamheter ska utvärderas internt 

och att det finns en ovilja att kritiskt granska den egna verksamhetens 

effektivitet. Zetterlund hävdar att det finns en osäkerhet bland både politiker 

och bibliotekschefer och bibliotekarier om vad utvärderingsuppgiften 

egentligen handlar om (Ibid., s. 310). Denna problematik finner jag intressant 

utifrån min studies forskningsfråga.    

Min studies syfte är att ta reda på i vilken utsträckning nuvarande 

biblioteksstatistik i form av nyckeltal och mätmetoder ger en relevant bild av 

biblioteksverksamheten. Detta skiljer denna studie från Zetterlunds syfte 

eftersom hennes avhandling handlar om hur folkbiblioteken tar sig an och 

förstår utvärderingsuppgiften i samband med program för lokal 

verksamhetsutveckling. Zetterlunds avhandling kring bibliotekens 

utvärderingsarbete är ändå av intresse för min studie. De strategier hon 

presenterar inom bibliotekens utvärderingsarbete fungerar som ett bra underlag 

för mig i förståelsen av bibliotekens organisation, styrning och utveckling i 

relation till kvalitets- och resultatmätning (KRM). 

3.4 Kvalitetsperspektivet  

Bibliotekens kvalitet, nytta och värde är någonting som Viveca Nyström och 

Linnéa Sjögren intresserat sig för, vilket resulterade i boken Nyttovärdering av 

bibliotek. Enligt författarna går det att mäta värdet och nyttan av biblioteken. 

De presenterar flera utvärderingsmetoder och modeller för uppföljningsarbete 

som är lätta att applicera på bibliotek. Författarna menar att positiva effekter av 

verksamheten är synonymt med nyttan av verksamheten, vilket de kallar för 

nyttovärdering, effektivitetsmätningar eller kvalitetsanalys. Bibliotekens 

positiva effekter på samhället handlar om ökad läskunnighet, integration och 

informationstillgång. Bibliotekens positiva effekter på den enskilda individen 
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handlar om behovstillfredsställelse som kompetenshöjning, underhållning och 

friskvård (Nyströn 2008, s. 12). Författarna skiljer på inre effektivitet och yttre 

effektivitet. Med inre effektivitet menas bibliotekens resurser, aktiviteter, 

prestationer och produktivitet. Med yttre effekter menas bibliotekens effekt, 

värde nytta och kvalitet. Den inre effektiviteten kan biblioteken mäta själva. 

Den yttre effektiviteten är det brukaren som värderar (Ibid., s. 32-33). Men 

författarna poängterar att nyttovärderingen av biblioteken är subjektiv, varför 

utvärderingen ska göras utifrån bibliotekens egna mål (Ibid., s. 12).  

 

Fokus i min studie ligger på nyckeltal och mätmetoder därför kommer jag inte 

att behandla nyttovärdering eller effektivitetsmätning men jag finner att 

kvalitetsperspektivet har en naturlig plats i diskussionen kring 

biblioteksstatistiken.  

 

I nästa avsnitt presenterar jag några projekt och pågående utredningar kring 

svensk biblioteksstatistik som jag bedömer som relevanta för min studie.  

3.5 Projekt och pågående utredningar  

Enligt litteraturen finns det egentligen inga större skillnader mellan hur olika 

länder mäter sin biblioteksverksamhet. En del länder har kommit längre vad 

gäller mätning av elektroniska medier och nättjänster (Johansson 2009, s. 29). 

De flesta länder använder den internationella standarden med 

prestationsindikatorer avsedda för bibliotek. Standarden finns översatt till 

svenska SS-ISO 11620 Dokumentation – Prestationsindikatorer för bibliotek, 

innehållande 29 stycken prestationsindikatorer för mätningar. 

Prestationsindikatorer är intressanta men jag har istället valt att fokusera på 

nyckeltal och mätmetoder.  

 

Arbetet kring den svenska biblioteksstatistiken är högst aktuell. Kungliga 

Biblioteket (KB) Sveriges nationalbibliotek har tillsammans med Statens 

Kulturråd tillsatt en expertgrupp för biblioteksstatistik. Gruppens uppdrag är att 

utveckla en gemensam biblioteksstatistik med gemensamma mätetal för olika 

bibliotek. Gruppens arbete beräknas vara klart 2013 (Johansson 2009, s. 16). 

Enligt KB:s hemsida handlar uppdraget om att se över den statistik som samlas 

in idag. KB ställer frågan om statistiken är relevant, tillförlitlig och speglar den 

bibliotekens verksamhet? Gruppen kommer att undersöka hur bibliotekschefer, 

andra beslutsfattare och uppdragsgivare utnyttjar statistik. Vad är användbart, 

vad fungerar inte och vad saknas? Vilka andra underlag för 

verksamhetsutveckling önskar de att de ha tillgång till (www.kb.se)?  

 

Huruvida dagens biblioteksstatistik är relevant har även Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) intresserat sig för. På osäker grund, en skrift från SKL är 

en kritisk granskning av den svenska folkbiblioteksstatistiken. Författarna 

hävdar att betydande skillnader har upptäckts i den biblioteksstatistik som 

Statens Kulturråd och före detta Kommunförbundet (SK) redovisat (Ekbom 

2005, s. 6). För att få en förklaring till skillnaderna fick Christina Ekbom i 

uppgift att analysera materialet och en av utgångspunkterna i uppdraget var att 

reflektera över om dagens biblioteksstatistik är relevant. Uppdragets 
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huvudfråga är synnerligen intressant utifrån min studies syfte. Hur kan man på 

ett rättvisande sätt mäta bibliotekens verksamhet? Ekbom skriver att boklån 

och besöksantal är sedan länge de viktigaste måtten, men bokutlåning är bara 

en del av verksamheten på dagens bibliotek. Ekbom menar att man borde börja 

mäta antalet besök på bibliotekens hemsidor (Ibid., s 45). Samma problematik 

nämner Annette Johansson i Dikt eller verklighet (2009) att nuvarande statistik 

utgår till från de aktiviteter som sker i det fysiska biblioteket och att det 

virtuella och interaktiva biblioteket 2.0 är helt obefintligt i dagens 

biblioteksstatistik (Johansson 2009, s. 33). Biblioteket 2.0 har utvecklats snabbt 

under de senaste åren och handlar om användardelaktighet och 

kommunikation. Olika webbtjänster och sociala medier som bloggar och 

communities har introducerats på biblioteken. Jag undrar varför bibliotekens 

nättjänster inte redovisas i folkbiblioteksstatistiken. Å ena sidan ska biblioteken 

satsa på interaktion med användarna och användardelaktighet samtidigt som 

det inte efterfrågas och uppmärksammas av kulturrådet. Jag undrar vad det får 

för konsekvenser och vad ger det för signaler till politiker, användare och 

beslutsfattare? 

 

Ekbom kunde i sin studie lyfta fram ett antal felkällor i biblioteksstatistiken 

såväl när det gällde kulturrådet/SCB som före detta Kommunförbundet (SK).  

En av anledningarna till felkällorna är att kulturrådet och SK använder olika 

redovisningsmetoder. Uppgifterna kan variera beroende på vem som har 

lämnat in dem (Den svenska biblioteksstatistiken 2009, s. 3). Ekbom menar att 

olika människor som fyller i uppgifter i formulär, tänker på olika sätt och är 

olika insatta i frågorna. Jag undrar om detta betyder att man får olika 

information beroende på var man studerar? Ekbom menar att allt som kan 

tolkas kan missuppfattas vilket innebär att jämförbarheten mellan olika 

kommuner minskar (Ibid., s. 29). Jag undrar dessutom hur väl ifylld statistik är 

grundad i data och hur mycket som är skattning? Ekboms uppfattning är att 

statistiken ändå speglar utvecklingen i den enskilda kommunen år från år, men 

konstaterar däremot att det kan vara svårt att göra jämförelser mellan olika 

kommuner (Ibid., s 37).  

 

Svensk Biblioteksförening som är en ideell förening, har en specialgrupp för 

kvalitetsarbete och statistik. Under perioden 2002-2005 drevs projektet 

”Handbok för utvärdering” vilken också resulterade i en skrift med samma 

namn. Syftet med projektet var att höja medvetenheten bland svenska bibliotek 

om kvalitetsarbete (Harnesk 2005, s. 8). Relevant för min studie är de fyra 

huvudskäl författarna tar upp till varför man ska mäta bibliotekens verksamhet 

och författarna lyfter användarperspektivet. Författarna menar att huvudskälet 

till att mäta bibliotek är att ta reda på vad användarna, bibliotekens främsta 

”uppdragsgivare” tycker om servicen, utbudet och bemötandet. Det andra 

skälet är att ta reda på vad låntagarna gör och hur de använder biblioteket. De 

menar att idag med förändrad teknik och förändrat utbud av tjänster räcker inte 

längre de tidigare traditionella måtten. I det tredje skälet tar de upp 

institutionsperspektivet, man behöver en rättvis bild av biblioteken och 

möjlighet för att kunna beskriva verksamheten för politiker och 

uppdragsgivare. Det fjärde och sista skälet till varför man ska mäta bibliotek är 

för att ta reda på hur effektiva de inre processerna i bibliotek är. Statistiken 

utgör här en grund för utvärderingar av det interna arbetet (Edgren 2005, s. 4).  
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I det här avsnittet har jag redogjort för några projekt och pågående utredningar 

inom svensk biblioteksstatistik. I nästa avsnitt presenterar jag studiens teori och 

analysram.  

 

4. Teori 

Studiens teori och analysram hämtas från samhällsvetenskapen och utgår från 

Lena Lindgrens bok Utvärderingsmonstret kvalitets- och resultatmätning i den 

offentliga sektorn. Lena Lindgren är fil.dr i statsvetenskap och docent i 

offentlig förvaltning. Lindgren översätter engelskans ”performance measures” 

med Kvalitets- och Resultatmått eller – Mätning, KRM (Lindgren 2008, s. 10). 

Lindgren beskriver KRM som ett verktyg för verksamhetsstyrning och 

utveckling, enligt henne är KRM ofta tillämpad inom offentlig sektor (Ibid., s. 

24). KRM går ut på att rutinmässig samla in kvantitativ information om 

verksamheten i form av statistik och nyckeltal. Statistiken kan oftast hämtas 

direkt från befintliga databaser. Även kvalitativ information samlas in till KRM 

ett exempel på det är brukarundersökningar där nöjdkundindex mäts. Måtten 

ska sedan sammanställas och kan användas som underlag vid beslut och 

resultaten kan användas vid verksamhetsutveckling (Lindgren 2006, s. 10). 

Enligt Lindgren går KRM ut på att mäta något som kan anges med siffror och 

en vanlig KRM-process delar hon in i fyra olika moment: 

 

1. Målen för verksamheten formuleras/tolkas, och utifrån denna tolkning 

bestäms vilka målområden som ska mätas.  

2. Mått konstrueras för varje målområde.  

3. Verksamheten mäts på avsett vis, resultatet av mätningen jämförs mot 

någon form av referenspunkter.  

4. Mätresultatet används som underlag för kontroll och/eller för beslut om 

förbättringsåtgärder (Ibid., s. 54). 

 

KRM går att applicera på biblioteksverksamheten, KRM kan användas för att 

göra jämförelser av den egna verksamheten över tid eller med andra 

verksamheter inom samma område. KRM- momenten kan användas för att 

förstå varför mätresultaten ser ut som de gör och KRM kan användas för att 

skapa förståelse för samband (Ibid., s. 71). Därför anser jag Lindgrens KRM-

process som ett bra analysverktyg för min studies syfte, eftersom syftet med 

studien är att ta reda på om biblioteksstatistiken i form av nyckeltal och 

mätmetoder ger en relevant bild av biblioteksverksamheten. Jag vill undersöka 

vilka nyckeltal och mätmetoder som används på folkbiblioteken. Jag vill även 

ta reda på i vilken mån nyckeltalen relateras till mål, utveckling och beslut. 

Slutligen studerar jag hur bibliotekscheferna bedömer mätningarnas 

användbarhet.  

 

I följande stycke presenterar jag de fyra momenten i kvalitets- och 

resultatmätning.  
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4.1 Formulera/tolka mål och avgöra vad som skall mätas 

”En tydlig målformulering är en förutsättning för ett fungerande KRM system” 

(Lindgren 2008, s. 55). Mål utgör själva grundstommen i all KRM som till stor 

del innebär en form av måluppfyllelseanalys. Lindgren skriver att målen måste 

tolkas och tydliggöras för att KRM ska kunna genomföras, mått på kvalitet och 

resultat måste konstrueras (Ibid., s. 55). I det här första momentet tar jag fasta 

på att verksamhetens mål tydligt måste formuleras. Hur har biblioteken jag har 

studerat arbetat med målformuleringar? Finns det några måldokument som 

innehåller mätbara målsättningar?   

4.2 Konstruera mått 

Lindgren skriver att mål i politik och förvaltning ofta är många och vaga och 

det skapar problem för dem som mäta kvalitet och resultat. För att kunna mäta 

måluppfyllelse är det viktigt att måtten som används är valida och på ett giltigt 

vis mäter uppfyllelsen av de mål som angivits i verksamhetens styrdokument 

(Ibid., s. 62-63). I detta andra moment tar jag fasta på vad det är som 

biblioteken vill mäta och funderar de på att göra försök med andra 

mätmetoder?  

4.3 Samla in, bearbeta och analysera måtten 

Enligt Lindgren kan den praktiska datainsamlingen göras på olika sätt. 

Statistiska data finns ofta tillgängliga i olika datasystem, men enligt författaren 

måste man ta ställning till om befintliga data mäter det som avses. Det 

befintliga informationssystemet kan behöva kompletteras för att få en klarare 

bild av vilken information som finns, vad den visar och vad som saknas i 

förhållande till verksamhetens mål. Enligt författaren är regelbundna 

enkätundersökningar ett vanligt sätt att samla in data till KRM systemet. Men 

att bara se till att mått konstrueras och mätningar kommer till stånd räcker inte 

skriver Lindgren. Mätresultaten måste också bearbetas och analyseras för att 

det ska kunna användas (Ibid., s. 68-69). I detta tredje moment tar jag fasta på 

hur datainsamlingen rent tekniskt har gått till vid de två undersökta biblioteken. 

Hur stor del kan de extraheras direkt ur bibliotekssystemet? Vart tar resultaten 

från mätningarna vägen? I vilken utsträckning används resultaten som underlag 

vid beslut?  

4.4 Användbarhet  

Lindgren skriver vidare: ”för att det ska vara någon mening med att samla in 

och analysera KRM bör mätresultatet förstås också användas”. Användning av 

KRM för kontroll är starkt kopplad till frågan om politikers ansvar för 

skattemedel och viktiga samhällsfunktioner (Ibid., s. 70-71). I detta fjärde 

moment tar jag fasta på vad bibliotekscheferna anser om mätningarna som 

beslutsunderlag. Är utveckling av mätmetoder och nyckeltal ett område som 
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intresserar dem? Vad anser de rent allmänt om de verksamhetsmätningar som 

används på biblioteken idag? Saknar de några mätmetoder?  

 

I det här avsnittet har jag presenterat studiens analysram och de fyra momenten 

inom KRM. I nästa avsnitt presenteras studiens metodval.  

 

5. Metodval   

Studien syftar till att skapa fördjupad förståelse för ett problem varför jag har 

valt att använda en kvalitativ metod. Enligt Karin Widerberg professor vid 

Oslo universitet, syftar kvalitativ forskning till att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper medan kvantitativ forskning handlar om att fastställa 

mängder (Widerberg 2002, s. 15). För att på bästa sätt besvara mina 

frågeställningar har jag valt kvalitativ intervju som metod. Intervjuer ger 

möjligheten att förstå en annan människas perspektiv och hennes förståelse av 

olika fenomen. Intervju anses vara en vanlig metod för att samla in just 

kvalitativ information (Merriam 1994, s. 86). Jag har valt en delvis strukturerad 

intervju och enligt litteraturen styrs dessa intervjuer av ett antal frågor eller 

frågeställningar som skall utforskas men varken formulering eller ordningsföljd 

bestäms i förväg. Fördelen med kvalitativa intervjuer jämfört med exempelvis 

enkätundersökning eller observation är att man kan följa upp informantens 

berättelse vilket också gör det möjligt för forskaren att svara på situationen som 

den utvecklas, på informantens bild av världen och på nya idéer som dyker upp 

(Ibid., s.88). En nackdel med kvalitativa intervjuer och med forskning som 

handlar om människor är att det kan vara svårt att se människor som en del av 

en social verklighet vilken påverkar människors beteenden. Som forskare är det 

viktigt att försöka ta hänsyn till de faktorer som eventuellt påverkar människors 

uppfattningar. Som forskare är det också viktigt att försöka förhålla sig så 

neutral som möjligt och göra objektiva tolkningar, men forskare är också 

människor färgade av tidigare erfarenheter och kunskaper (Bryman 2002, s. 

25). Det här är viktiga aspekter att tänka på och ha med sig i mötet med 

informanterna, vid intervjuarbetet och i den viktiga analysfasen.  

 

En intervjuguide har utformats (se bilaga) och användes som stöd under 

intervjuerna. Intervjufrågorna är indelade i tre delar och följer de moment inom 

KRM som presenterades i kapitel 4. Jag förstår vikten att söka och välja 

relevant informant vars svar kan tillföra användbar kunskap och synvinklar till 

det vetenskapliga problemet (Repstad 2007, s. 89). Informanten informeras om 

intervjuns syfte, att samtalet är konfidentiellt samt att både informanten och 

biblioteket ges fingerade namn i uppsatsen. Med informantens godkännande 

bandas intervjun. Informanten informeras om att ljudupptagningen raderas så 

snart examinationen är klar. Litteraturen rekommenderar att man använder sig 

av bandspelare vid avtalade kvalitativa intervjuer. Fördelarna med att ta upp 

intervjun på band är många, intervjuaren kan koncentrera sig på vad 

informanten säger och slipper ägna tiden åt att skriva. I analysfasen är en stor 

fördel att ha ordagrann återgivning av intervjun, utan den filtrering som 

anteckningar och minne kan innebära. En nackdel med bandspelare kan vara att 

vissa informanter ogillar att bli inspelade och att informanten kan blir hämmad 

och hela situationen kan bli konstlad (Ibid., s. 93-94).  
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Studiens empiriska material består till huvudsak av kvalitativa intervjuer samt 

av en mindre dokumentstudie. Dokumentstudien fungerar som ett komplement 

till intervjuerna och jag avser att ta del av respektive biblioteks 

verksamhetsberättelse och eventuella måldokument. Jag vill se i vilken 

utsträckning mätmetoder och nyckeltal omnämns och figurerar i 

verksamhetsberättelserna. Dokumentstudien kopplar jag främst till min tredje 

frågeställning rörande nyckeltalens och mätningarnas användbarhet för 

verksamheten. Enligt litteraturen kan dokument vara värdefulla att studera då 

de sällan skapas ur forskningssyfte (Merriam 1994, s. 117).  

 

Vid insamling av material har jag använt ämnesbibliografin Library and 

Informations Science Abstracts, (LISA) och forskningsdatabasen Borås 

Academic Digital Archive, (BADA). För att söka uppsatser från andra 

högskolor har jag sökt i www.uppsatser.se. Jag har använt mig av LIBRIS, de 

svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst. För att söka aktuella 

projekt och pågående utredningar inom den svenska folkbiblioteksstatistiken 

har jag använt www.google.se.  Jag har tagit del av Kungliga Bibliotekets, 

kulturrådets och Svensk Biblioteksförenings hemsidor vilka jag har funnit 

informativa. Det förekommer internationell forskning inom LIS, Library and 

Information science kring utvärdering av nyckeltal och mätmetoder men det 

har inte funnits utrymme för mig inom ramen av min studie att ta del av 

forskning utanför Sverige. Det urval av material jag har valt handlar om svensk 

litteratur kring biblioteksstatistik, mätmetoder och nyckeltal och är publicerade 

under 2000-talet.  

 

I detta avsnitt har jag presenterat studiens metodval och i nästa avsnitt 

redovisar jag genomförda intervjuer.  

 

6. Redovisning av genomförda intervjuer 

I detta avsnitt presenteras intervjuresultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna som tog dryga timmen genomfördes på 

respektive informants arbetsrum. Intervjuerna bandades och ljudupptagningen 

transkriberades. Intervjuresultatet består av två intervjuer med bibliotekschefer 

från två folkbibliotek i Västsverige. Det första biblioteket har jag valt att kalla 

biblioteket Bokskogen och min informant kallas här Bengt. Det andra 

biblioteket kallas Granskogen och min informant kallas Anna. Bokskogen är 

ett relativt nytt bibliotek, två mindre bibliotek har slagits ihop och flyttat till 

större lokaler. Detta förutsätter jag har påverkat dem på flera sätt, bland annat 

har arbetet med målformuleringar och måldokument inte riktigt kommit igång, 

kommunen saknar dessutom en färdig biblioteksplan. Någon 

verksamhetsberättelse fanns tyvärr inte för mig att ta del av. Biblioteket 

Granskogen hade inte heller någon färdig biblioteksplan men däremot tydliga 

måldokument och verksamhetsberättelse som jag har studerat.  

 

I följande stycke och utifrån mina frågeställningar redovisas intervjuresultatet.  
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6.1 Mätmetoder och nyckeltal som används på folkbibliotek  

Bengt berättar att biblioteket Bokskogen använder delvis samma nyckeltal som 

skickas till kulturrådet.”Mätområdena är ju relativt små trots allt” säger han. 

Nyckeltalen de använder är; besökare, öppethållande tim/v, medielån, 

utskrivna nya lånekort, antal aktiva lånekort/mån, antal elever på klassbesök, 

antal klasser på klassbesök, besök i samarbete med BVC, antal på BVC-träff, 

varav barn, varav vuxna. Antal barn på sagostunder, antal sagostunder och 

netloan som är ett reservationssystem.  

 

Alla folkbibliotek i kommunen ligger samlade under kommunens webbportal.  

Bengt berättar att det idag inte finns något bra sätt att ta fram webbstatistik för 

de enskilda biblioteken. Enligt Bengt kan biblioteket bara uppskatta 

aktiviteterna på webben och det är heller inte några nyckeltal eller mått som de 

använder sig av. Vad jag förstår har Bokskogen svårt att se till exempel hur 

många omlån och reservationer som har gjorts och de kan inte heller se hur 

många som har besökt bibliotekets hemsida.   

 
Nya utskrivna lånekort är en lite vansklig siffra. Det handlar om nya kort, de som inte 

har kort sedan innan. I början var det flera tusen, nyhetens behag och nu har vi inte 

samma tillströmning. Bengt.   

 

Enligt Bengt är det många variabler som mäts men sammantaget tycker han att 

de på biblioteket kan säga att de har en rätt kvalitativ verksamhet, ”men det går 

ju inte att mäta” säger han. Det som går att mäta fortsätter han är nöjdheten hos 

brukarna och en gång per år har de en brukarenkät. Målet är att få som många 

svarande så att resultatet blir statistiskt säkert. Men det är svårt att få folk att 

svara menar han. När enkäten finns i pappersform har biblioteket lättare att få 

in svar men å andra sidan skapar det mycket merarbete för personalen att 

bearbeta svaren från pappersenkäterna. Vid elektroniska enkäter är det svårt att 

få brukarna att svara men betydligt lättare för biblioteket att administrera. 

Bengt berättar att problemet med brukarenkäten är att den gäller hela 

kulturhuset som biblioteket ingår i och att biblioteket ofta får rätt höga värden. 

Bengt hade gärna sett att biblioteket gjorde en egen enkät men 

kommunpolitikerna har sagt att det skulle bli för dyrt, berättar Bengt.   

 

Bokskogen har en förslagslåda på biblioteket, där brukarna kan lämna förslag 

eller kommentarer. Den fungerar lite som ett komplement säger Bengt men 

”det går ju inte heller att mäta” fortsätter han. ”Det ger i alla fall någon form av 

feedback, någon respons på vad vi gör” fortsätter han. Biblioteket har en 

besöksräknare vid entrén, men det tog ett tag innan den fungerade 

tillfredsställande.   

 

Anna på biblioteket Granskogen berättar att de också till stor del använder 

samma nyckeltal som skickas till kulturrådet. Nyckeltalen de använder är; antal 

sagostunder av egen personal, antal bokprat av egen personal, antal 

föreläsningar, antal utställningar i biblioteket, antal författarbesök, antal 

inläsningar och antal hembesök. Vad gäller bibliotekspedagogik använder de; 

BVC-grupper, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, 

föräldramöten, lärarmöten och övrigt. Biblioteket har en besöksräknare i 
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entrén. Det finns en möjlighet för brukarna att lämna anonyma kommentarer, 

antingen i pappersform eller via webbsidan. Årligen har biblioteket på uppdrag 

av kommunen en brukarenkät. ”Enkäterna är statiska, de ser likadana ut år från 

år för att vi ska kunna mäta resultat” berättar Anna. Det är nöjdkundindex som 

mäts i brukarenkäterna.  

 
Ofta ligger vi väldigt bra till, vi får höga betyg men de är svårt att göra någonting med 

de resultaten. Anna.  

 

Om brukarna hela tiden är nöjda är det naturligtvis svårt för biblioteken att 

kunna ta reda på vad användarna tycker om servicen, utbudet och bemötandet 

och om något saknas. Anna såväl som Bengt säger att brukarenkäterna i 

pappersform ger flest svar. Hon berättar att de har på försök haft enkäten 

elektroniskt men då är det ännu svårare att få in svar. Kommunen har en central 

enhet som sammanställer enkäterna och resultaten och det medför därför inget 

extra arbete för biblioteket.  

 
Mycket av datainsamlingen sker manuellt, räkna besök på sagostunderna, författarbesök 

och så vidare. Ibland måste man skatta, till exempel hur många i åldrarna 13-18 deltog i 

kulturverksamheten. Anna.  

 

Ganska många uppgifter kan bibliotekspersonalen hämta direkt från det interna 

datasystemet men inte så mycket som de skulle önska. Enligt Anna är 

biblioteket missnöjda med datasystemet, förut kunde de få ut mer finfördelad 

statistik ”hur många utlån har vi på signum N?” Mer finfördelad data vilket är 

viktigt för medieplaneringen fortsätter hon. Även Bengt berättade att statistiken 

var viktig för bibliotekets medieplanering.  

 

I det här stycket har jag redogjort för vilka mätmetoder och nyckeltal som 

används på de två biblioteken. I nästa stycke ska jag redogöra för nyckeltalen i 

relation till mål, utveckling och beslut. 

6.2 Nyckeltalen i relation till mål, utveckling och beslut?   

Bengt på Biblioteket Bokskogen berättar att de fortfarande inte har någon 

färdig biblioteksplan och på grund av tidigare sammanslagning finns det inte 

heller några färdiga måldokument. Från och med årsskiftet 2010/2011 kommer 

det att finnas färdiga måldokument säger Bengt. Än så länge har vi ingenting vi 

kan utvärdera emot fortsätter han.  

Bokskogen har ändå bestämt sig för ett mätbart mål för 2010. Nyckeltalet de 

använder är antal aktiva lånekort/månad. ”Antal aktiva lånekort per månad ska 

inte vara lägre än förra året, det är vårt mål, det enda vi har satt som mål” säger 

Bengt. ”På biblioteket har vi sagt att det är bättre att ha ett riktigt bra mål än en 

massa halvflummiga mål” fortsätter han.  De kan plocka fram uppgifterna, hur 

många lånekort som har använts den här månaden från det interna 

datasystemet. Bengt berättar att biblioteket har ändrat sina öppettider, tidigare 

hade de öppet sju dagar i veckan. Nu håller de stängt på lördagar. Bengt 

beskriver även att de vill se om de har tappat i utlån på att ha stängt en dag i 

veckan. ”Har vi tappat folk?” Bengt menar att de ska jämföra snittsiffran för 

antal använda lånekort från 2009 med snittsiffran för 2010. ”Det har vi som 
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enda mål men jag tycker att det är jäkligt bra” fortsätter Bengt. Bokskogen vill 

vara alerta med mediebestånd och bemötande, vilket ska locka så pass mycket 

att de inte tappar låntagare och utlån. Även om användarna har en dag mindre 

på sig att gå till biblioteket ska det helst inte synas i statistiken. Att de kommer 

att öka, tror inte Bengt, men de ska i alla fall försöka hålla nivån det är 

målsättningen fortsätter han.  

 
Huruvida mätningarna fungerar som beslutsunderlag är en bra fråga. Ganska bra skulle 

jag vilja svara, eller olika bra på olika nivåer. För politikerna måste vi förklara siffrorna. 

Kulturnämnden kan feltolka siffrorna. Risken för feltolkningar är högre ju högre upp i 

beslutshierarkin man kommer. Vi som håller på med siffror dagligen har lättare att läsa 

ut och tolka dem på mer rätt sätt. Bengt. 

 

Anna på biblioteket Granskogen berättar att kommunfullmäktige i texten 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål för kulturnämnden anger de 

övergripande mål som alla inom kulturförvaltningen ska arbeta mot. Några mål 

är särskilt riktade mot biblioteket. Till exempel är målet att 80 % av 

ungdomarna i åldrarna 13-20 år ska vara nöjda med sin fritid i 2010 års 

fritidsvaneundersökning.  

I nämndes resultatmål för kulturnämnden som berör biblioteket handlar om att 

antalet besök av ungdomar 13-20 år till kulturprogramutbud ska öka med 5 % 

årligen fram till 2012. Antalet besök av barn 0-6 år till kulturprogram ska öka 

med 5 % årligen fram till 2012.  

I nämndens verksamhets- och genomförandeplan formuleras bibliotekets mål. I 

den står också bibliotekets kvalitetsdeklarationer. De fungerar som mål för 

biblioteket att arbeta utifrån men även som en deklaration inför brukarna vad 

de kan förvänta sig av biblioteket. 

 

Anna berättar att de ofta får färdiga mål från nämnden formulerade i tydliga 

måldokument men ibland måste de själva skapa nyckeltal för målen ”vilket inte 

alltid är så lätt” säger Anna. Nämnden har resultatmål och de målen ska vara 

mätbara. Bibliotekens enheter har varsin nyckeltalsblankett som fylls i varje 

månad. De redovisas vid delårsbokslut och vid årsbokslut fortsätter hon.  

 

Beträffande kulturrådets webbenkät säger Anna ”kulturrådet är ju en trög 

koloss, vissa frågor kan vi tycka är lite gamla” fortsätter hon. Vissa frågor kan 

enligt Anna biblioteket undra över väsentligheten i och de känner att det är en 

viss eftersläpning av frågorna. Till exempel ”hur många datorer var tillgängliga 

för allmänheten under 2009?” Anna berättar att de har tagit bort många datorer 

för folk har sina egna. Problemet idag är inte att biblioteket inte har tillräckligt 

med datorer de har inte tillräckligt med kontakter. Biblioteket har köpt in 50 

nya grenuttag och förlängningssladdar som de får placera ut fortsätter hon.  

 

Jag har nu redogjort för i vilken mån nyckeltal relateras till mål, utveckling och 

beslut. Nu går jag över till att beskriva mätningarnas och nyckeltalens 

användbarhet, enligt bibliotekschefernas uppfattningar.   
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6.3 Mätningar och nyckeltalens användbarhet enligt 

bibliotekscheferna  

Det är problem med att mäta kvalitet på bibliotek och Bokskogen har inget 

verktyg för att kunna mäta kvalitet idag säger Bengt. Då måste man värdera 

saker hela tiden fortsätter han. ”Är den här tiden mer värd som man lägger här, 

än den tiden man lägger där och då blir det ju subjektivt” fortsätter han.  

 

Bengt berättar att resultaten från mätningarna redovisas för nämnden men att 

de inte brukar få så mycket feedback. ”En klapp på axeln kanske, nu har ni 

varit duktiga igen” säger han. Det är sällan politikerna reagerar på resultaten 

men bibliotekspersonalen försöker själva analysera resultaten på årsbasis för att 

se vad de kan göra, om de kan förbättra sig. Bengt berättar att han kan tänka sig 

att lägga ganska mycket tid på statistikarbete om det kommer fram ett 

”jättebra” sätt att mäta kvalitet på, ett sätt att mäta om låntagaren är nöjd, 

möjlighet att mäta om låntagaren har fått svar på sin fråga fortsätter han. Då 

skulle han kunna tänka sig att lägga mycket tid, mer än vad de gör idag menar 

Bengt. Han tycker att det är roligt med statistik. Det är ett bra sätt att se trender 

över tid, men man ska inte ha en övertro på siffrorna poängterar han. 

Statistiken har kommit att bli allt intressantare och viktigare dels beroende på 

att man i högre grad har fått börja slåss för sina pengar och motivera sin 

existens inför politiker, berättar Bengt. Men också att biblioteket har fått flera 

saker att mäta fortsätter han. 

 
Om man lägger ihop alla saker vi mäter kan jag ändå säga att vi gör bra saker. Jag som 

har lång erfarenhet kan tolka resultaten till någon form av kvalitetsmått. Bengt  

 

Anna på biblioteket Granskogen tycker att diskussionen kring statistiken och 

om den ger någon rättvis bild av verksamheten är gammal. ”Den här 

diskussionen har vi haft i hur många år som helst” säger hon, men ”ingenting 

händer” fortsätter hon. ”Det är verkligen jättesvårt att komma på nya mått” 

säger Anna. Ett nyckeltal som biblioteket har diskuterat och som inte skickas 

till kulturrådet är antal nyregistrerade låntagare berättar Anna. Det är en 

intressant uppgifter menar hon. Jag tror att det har att göra med att det är en 

barnrik kommun och en kommun som snabbt växter på grund av stor 

inflyttning. Jag tror att nyckeltalet, antal nyregistrerade låntagare blir ett sätt 

för biblioteket att se hur bra de har marknadsför sig. Det borde bli ett intressant 

mål för biblioteket att få nyblivna föräldrar med barn och nyinflyttade att hitta 

till biblioteket.  

 

Anna berättar att det hon är intresserad av är att kunna mäta effekterna av vad 

biblioteket gör.  ”Vad blir effekterna av alla författarbesök, alla bokprat och så 

vidare” fortsätter hon.  

 
Vi vet ju att det resulterar i något. Det finns ju undersökningar som visar att ju mer barn 

läser ju lättare har de att ta in andra skolämnen. Men hur sjutton mäter vi det? Anna.  

 

I och med debatten kring kultur på recept vet vi ju att människor mår bra av 

kultur fortsätter hon. ”Att komma på några effektmått när det gäller detta hade 
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varit bra” avslutar hon. Jag tycker att Annas uttalanden om kultur på recept är 

intressant. Men jag undrar om det ansvaret ska ligga på biblioteken.  

 
Ibland känner man att det blir lite för mycket, alla mått och kvalitetsgranskningar, vi 

måste hinna jobba också. Speciellt inför delårsbokslut och speciellt inför bokslut är det 

jättemycket jobb att sammanställa och räkna, dra slutsatser. Det gör sig inte självt. 

Anna.  

 

Anna berättar samtidigt att hon tycker att det är roligt med statistik, att kolla 

och jämföra över tid och med andra bibliotek. Det är viktigt att kunna mäta 

verksamheten säger hon. Mätningarna bli inte bara pappersprodukter, försäkrar 

Anna, de går igenom resultaten på arbetsplatsträffarna fortsätter hon. 

”Samtidigt är det viktigt att veta vad det är som ligger bakom siffrorna, man 

måste veta vad siffrorna innehåller” avslutar Anna.  

 

Jag har nu redogjort för mätningarnas och nyckeltalens användbarhet enligt 

bibliotekschefernas uppfattningar. I nästa avsnitt sammanfattar jag 

intervjuerna.  

6.4 Sammanfattning av intervjuer  

De båda biblioteken i studien använder i stort sett samma nyckeltal som de 

skickar till kulturrådet. De har besöksräknare i entrén och varje år genomförs 

på initiativ av kommunen en brukarenkät där de mäter nöjdkundindex. Båda 

bibliotekscheferna menar att det är sidokommentarerna i brukarenkäten som är 

mest intressanta. Här har brukarna möjlighet att anonymt uttrycka sig fritt. 

Cheferna är intresserade av att ta del av statistikresultaten för folkbibliotek 

över hela landet och redovisar dessa uppgifter till personalen. Biblioteken 

beskriver svårigheter med att mäta kvalitet och svårigheter med att komma på 

nya mått. De nämner båda hur svårt det är att mäta effekterna av det som 

biblioteken gör, effekter på både individer och samhälle. Båda biblioteken 

nämner antal nyregistrerade låntagare som ett intressant nyckeltal för 

verksamheten, även om det inte kan öka hur mycket och hur länge som helst. 

Att nyregistrerade låntagare inte kan öka hur länge som helst antar jag har att 

göra med befolkningstillväxten. Om inflyttningen och barnafödandet stannar 

av kommer det inte heller några nya låntagare till biblioteket.  

Bibliotekscheferna tar upp svårigheter med brukarenkäten, det är exempelvis 

svårt för biblioteken att få in svar så att enkäten blir statistiskt säker. Det är ett 

uttalat problem för biblioteken att brukarna oftast är mycket nöjda. Enbart 

nöjda brukare gör det svårt för biblioteken att genomföra 

verksamhetsförbättringar. Biblioteken i studien beskriver hur viktigt det är att 

kunna mäta verksamheten och de bedömer flertalet mätningar och nyckeltal 

som relevanta för verksamheten. Statistiken med nyckeltalen är bra att ha, bra 

att ta till och titta på ibland, men om de fungerar som underlag vid beslut är de 

mer tveksamma till. De nämner båda att statistik är roligt och att de flesta på 

biblioteket ser nyttan med mätningarna. Båda cheferna poängterar vikten av att 

förstå vad som ligger bakom siffrorna och att man inte har någon övertro till 

dem. Erfarenhet ger större förståelse och möjlighet att se och kunna tyda 

trender över tid menar de. Cheferna är insatta i debatten kring 

biblioteksstatistiken. De läser fackpress, olika biblioteksforum och 
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biblioteksbloggar. De uppfattar inte debatten som särskilt ny utan anser att den 

har pågått ett tag. Några större framsteg inom biblioteksstatistiken vad gäller 

nyckeltal och mätmetoder kunde de inte se i nuläget. Båda bibliotekscheferna 

skulle vilja nå icke-användarna och fråga dem varför de inte kommer till 

biblioteket. Bokskogen hade fått svar från politiker i kommunen att en sådan 

undersökning helt enkelt kostar för mycket. Biblioteken upplever att 

statistikarbetet tar tid, men menar att arbetet är värt det. Statistiken är ett bra 

sätt att mäta verksamheten och jämförelser med andra bibliotek är särskilt 

uppskattandet.  

 

Efter sammanfattningen kommer nu studiens komparativa del där jag gör en 

viss jämförelse mellan de två undersökta biblioteken.  

6.5 Jämförelse av intervjuer 

Utifrån de intervjuade bibliotekens likheter och skillnader presenteras studiens 

komparativa del. Jag har iakttagit följande likheter. De två biblioteken i studien 

hade inte någon färdig biblioteksplan och bibliotekscheferna trodde inte att den 

färdiga biblioteksplanen kommer att innehålla några mätbara mål för 

biblioteken. Bibliotekscheferna tycker att det är roligt, intressant och viktigt 

med statistik och de menar att bibliotekspersonalen förstår nyttan av alla 

mätningar. Biblioteken använder delvis samma nyckeltal som skickas till 

kulturrådet och SCB och informanterna är båda engagerade i debatten kring 

biblioteksstatistiken. En stor del av datainsamlingen sker manuellt, till exempel 

räknar de barn på sagostunder och så vidare. En hel del statistik kan tas ur det 

interna datasystemet samtidigt måste många uppgifter skattas. Till exempel hur 

många ungdomar i åldrarna 13-20 deltog på kulturevenemanget. Informanterna 

redovisar mätningarnas resultat och diskuterar dem vid personalmöten. 

Resultaten används för att se hur biblioteket ligger till jämfört med andra 

bibliotek i kommunen, i länet och resten av landet. De vill även se om de har 

tappat och om de kan bli bättre på någonting. Båda informanterna uppger att de 

önskar att de kunde mäta effekterna av det arbete biblioteken gör, effekter på 

både individer och samhälle. Båda uttrycker avsaknaden av effektmått, och 

möjligheter att kunna mäta kvalitet. Biblioteken har olika bibliotekssystem och 

båda var missnöjda med sina nuvarande bibliotekssystem. De får inte fram den 

statistik de skulle vilja ha. Granskogen önskade mer finfördelad statistik och 

Bokskogen hade svårt att ta fram statistik över vad låntagarna gör via webben. 

Båda biblioteken använder statistiken och anser den vara en viktig del i 

medieplaneringen. 

 

De skillnader jag kunde iaktta var att biblioteken har olika förutsättningar.  

Granskogen har tydliga måldokument och mätbara mål medan Bokskogen 

hittills har saknat tydliga måldokument. Jag kunde se resursskillnader då 

Granskogens kommun har en central enhet som sammanställer bibliotekets 

brukarenkäter och resultaten, enkätförfarandet medför därför inget extra arbete 

för biblioteket. Enkätförfarandet på Bokskogen skapade merarbete för 

biblioteket och personalen. Ibland behövde Granskogen arbeta med att ta fram 

egna nyckeltal utifrån nämndens måldokument. Granskogens nämnd hade 

mätbara resultatmål för biblioteket och alla enheter på biblioteket fyllde i en 
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nyckeltalsblankett varje månad. Nyckeltalsblanketterna sammanställs och 

redovisades vid delårsbokslut och vid årsbokslut. Bokskogen redovisar 

resultaten från mätningarna för nämnden men de inte fick så mycket feedback. 

Bokskogen menade att det är sällan som politiker reagerar på resultaten. 

Granskogen upplevde ett större gehör från politikerna vilket kan bero på att de 

hade flera och tydligare måldokument med mätbara mål. Granskogen hade en 

tydlig organisationsplan och de uppgav att de arbetade nära de förtroendevalda.   

 

I detta avsnitt har jag redovisat studiens komparativa del, i nästa stycke 

redovisar jag en mindre dokumentstudie.  

6.6 Redovisning av mindre dokumentstudie 

Studiens syfte är att ta reda på i vilken utsträckning nuvarande 

biblioteksstatistik i form av nyckeltal och mätmetoder ger en relevant och 

aktuell bild av biblioteksverksamheten. En mindre dokumentstudie har utförts 

och får fungerar som ett komplement till intervjuerna då jag vill se i vilken 

utsträckning mätmetoder och nyckeltal omnämns i verksamhetsberättelsen. 

Kopplat till framförallt studiens tredje frågeställning rörande hur användbara 

mätningarna och nyckeltalen är för verksamheten.  

 

I det här avsnittet redovisar jag enbart Granskogens verksamhetsberättelse 

eftersom Bokskogen tyvärr inte hade någon verksamhetsberättelse som jag fick 

ta del av. I Granskogens verksamhetsberättelse redovisas nämndens 

måluppfyllelse i jämförelse med verksamhetsplanen. Nämndens egna 

resultatmål och uppdrag redovisas och här kan man läsa att två av fyra mål har 

uppfyllts. Uppdrag från det handikappolitiska programmet presenteras. 

Biblioteken har genom en inläsningsservice utvecklat sitt utbud till synskadade 

i kommunen. Biblioteken har genomfört flera bokpresentationer för personal 

inom kommunens handikappomsorg. I kvalitetsredovisningen presenteras 

brukarnas subjektiva uppfattningar enligt den genomförda 

brukarundersökningen. Resultatet redovisas utifrån fyra kriterier, bemötande, 

inflytande, tillgänglighet och trygghet i vilka biblioteket genomgående får höga 

betyg. Även nöjdbrukarindex presenteras och även här ligger biblioteket högt. 

Synpunkter från brukarundersökningen redovisas samt vidtagna åtgärder. 

Inkomna kommentarer till kommunen angående biblioteket redovisas samt 

vidtagna åtgärder.  

 

Med utgångspunkt i barnkonventionen redovisas kommunala satsningar, för 

bibliotekens del handlar det om boklådor till förskolor, sagostunder på 

biblioteken, bokprat och utställningar för barn.  

I verksamhetsberättelsen presenteras även resultat från medarbetarenkäten. 

Kommunen genomför regelbundet enkätundersökningar bland sina anställda. 

Det är personalens subjektiva uppfattningar som utifrån 10 påståenden 

anonymt redovisas. Verksamhetens egenskaper med kvalitativa nyckeltal 

redovisas. Likaså de nyckeltal som politikerna i kommunen är intresserade av 

är: antal medielån/invånare, biblioteksbesök per invånare, medieanslag per 

invånare och antal program, därav barn samt antal besök på webben. 
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Bibliotekens ekonomiska nyckeltal redovisas här. Det handlar om 

medieanslag/invånare och kostnader för biblioteksverksamhet/utlån. 

 

Jag har även tagit del av bibliotekets verksamhets- och genomförandeplan.  

Genomförandeplanen beskriver förvaltningens konkreta aktiviteter för att 

uppfylla nämndens inriktningsmål, resultatmål, kommungemensamma mål och 

övriga strategiska utvecklingsinsatser. Enligt den ska kulturförvaltningen 

erbjuda ett brett kulturutbud tillgängligt för alla samt ge förutsättningar för 

delaktighet och kreativt skapande för kommunens invånare. I verksamhets- och 

genomförandeplanen presenteras kommunbibliotekens kvalitetsdeklaration. 

Kvalitetsdeklarationerna för biblioteken gäller verksamheten mot allmänheten 

och den handlar om att:  

 
Du ska på biblioteket få professionell hjälp med litteraturvägledning, hjälp med sökning 

på Internet och i databaser. Du ska på bibliotekens webbplats kunna ta del av 

bibliotekens nättjänster 24 timmar per dygn. Du ska kunna ta del av bibliotekens utbud 

även om du har någon form av funktionsnedsättning. Du har möjlighet att lämna 

inköpsförslag och du ska få besked om dina förslag inom 14 dagar (Granskogens 

verksamhets- och genomförandeplan 2010).  

 

I det här stycket har jag redovisat Granskogens verksamhetsberättelse samt 

verksamhets- och genomförandeplan för 2010. I nästa avsnitt analyserar jag 

mitt resultat och för en diskussion kring frågeställningarna.  

 

7. Analys och diskussion  

I detta avsnitt analyseras studiens empiriska resultat dels utifrån Lena 

Lindgrens moment inom kvalitets- och resultatmätning KRM presenterade i 

kapitel 4 och även till tidigare forskning presenterad i kapitel 3.  

7.1 Mått och nyckeltal 

Studiens två bibliotek använder i stort sett samma nyckeltal som de skickar till 

kulturrådet/SCB. Detsamma visade Bodelssons och Jacobssons studie att det är 

främst det som efterfrågas av kulturrådet som blir mätt (Bodelsson & 

Jacobsson 2008, s. 59). Bokskogen som inte hade några färdiga måldokument 

valde att fokusera på ett nyckeltal, antal aktiva lånekort/månad. Målet var att 

snittsiffran inte ska vara lägre än föregående år. Nyckeltalet formulerades då 

biblioteket valde att stänga en dag i veckan, från att ha öppet sju dagar i veckan 

till att ha öppet sex dagar. Biblioteket ville vara så pass attraktiva, alerta med 

mediebeståndet och bemötande att de inte skulle tappa i besöksantal och utlån. 

De menade att måttet antal aktiva lånekort/månad säger mycket om hela 

verksamheten och som min informant uttryckte det är det bättre att ha ett bra 

mått än många och dåliga. Bodelsson & Jacobsson menar att utan mål går det 

inte att konstruera mått och utan mått går det inte att utvärdera målen 

(Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 54). Nyström och Sjögren menar att en 

förutsättning för att kunna mäta nyttan av verksamheten är att man arbetar mot 

ett mål (Nyström & Sjögren 2008, s. 32).  
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Studiens två bibliotekschefer påtalade hur ”vanskliga” nyckeltal som antal 

utlån och antal besök kan vara. När biblioteket är nytt strömmar folk dit, med 

tiden avtar tillströmningen. Januari och februari 2010 visade studiens två 

bibliotek dåliga besökssiffror och låga utlåningssiffror. Detta berodde enligt 

dem antagligen på den kalla, isiga och snörika vinter Västsverige hade vilket 

kan ha medfört att människor valde att stanna hemma. Det isiga väglaget gjord 

det svårt för både rullatorer och barnvagnar att ta sig fram. Granskogen fick 

dessutom stänga biblioteket i ett par dagar medan snö från taket skottades ned. 

Det är med andra ord viktigt att ha förståelse för och veta vad som ligger 

bakom siffrorna. Det är dessutom enligt cheferna väsentligt att veta hur 

brukarna använder biblioteket. En del brukare kan sitta på biblioteket i flera 

timmar, läsa, fika eller kanske spela spel men det syns inte direkt i statistiken. 

Gör besökarna inga utlån räknas bara ett besök i besöksstatistiken vilket ger en 

missvisande bild. Enligt Bodelsson och Jacobsson bedöms bibliotek 

fortfarande till stor del utifrån antal utlån och antal besökare (Bodelsson & 

Jacobsson 2008, s.49).  

 

Granskogen har valt att ta bort flera publika datorer på grund av att brukarna 

har med sig sina egna datorer och surfar på bibliotekets trådlösa nätverk. 

Samtidigt efterfrågar Kulturrådsstatistiken årligen hur många datorer som var 

tillgängliga för allmänheten under föregående år. Det ger en missvisande bild i 

statistiken. Andra ”vanskliga” siffror är till exempel driftskostnader som kan 

skilja sig betydligt mellan olika bibliotek i olika delar av landet. Hyran kan 

vara högre i ett nybyggt hus beläget i centrum i en större stad, vilket torde 

påverkar jämförelsemöjligheten bibliotek emellan.  

 

Studiens två bibliotek använde resultat från de olika mätmetoderna och 

nyckeltalen i diskussionen med kommunpolitikerna. Bokskogen upplevde dock 

ett svagt intresse från politikernas håll. Bodelssons och Jacobssons informanter 

tyckte att det kändes tryggt att kunna luta sig mot statistik i kommunikation 

med politiker. Bodelsson och Jacobsson påpekar dock en oro hos deras 

informanter om att politikerna bedömer bibliotekens verksamhet enbart utifrån 

den traditionella statistik som utgörs av utlån och besökarantal. Författarna tar 

upp att deras informanter upplevde svagt intresse från politikerna och att 

informanterna var rädda för att politikerna uppfattar höga utlåningssiffror 

detsamma som bra bibliotek och tvärt om (Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 

54). Jag undrar varifrån denna osäkerhet kommer som Bodelssons och 

Jacobssons informanter kände. Bibliotek idag erbjuder en lång rad olika 

tjänster förutom bokutlån.  

Lars Höglund professor i biblioteks- och informationsvetenskap tar upp flera 

skäl till biblioteksbesök exempelvis biblioteket som mötesplats, fika eller läsa 

tidningar och tidskrifter. Brukare kan besöka biblioteket för att ta del av 

kulturprogram, utställningar och föredrag (Höglund 2009, s. 12). Enligt 

Höglund utförs flera biblioteksärenden på nätet vilket kanske gör en del 

biblioteksbesök onödiga (Ibid., s. 11).  

 

Studiens två bibliotek hade svårigheter att ta fram statistikuppgifter kring 

trafiken på webbplatsen. De var inte heller helt nöjda med sina 

bibliotekssystem, de fick inte fram den statistik de önskade. Bokskogen hade 

inga nyckeltal för webben och de uppgav att de inte heller saknade några. 
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Granskogen däremot var mer intresserad av att se hur brukarna använder 

webben och de hade även formulerat ett nyckeltal, antal besök på webbplatsen. 

Edgren skriver att i och med förändrad teknik och förändrat utbud av tjänster 

räcker inte de tidigare traditionella måtten till. Han menar att problemet med 

dagens statistik är att den ger en förlegad bild av biblioteken (Edgren 2005, s. 

4). Även Johansson påpekar att det virtuella och interaktiva biblioteket 2.0 är 

obefintligt i biblioteksstatistiken. Hon menar också att nuvarande statistik utgår 

till stora delar från vad som sker i det fysiska biblioteket och folkbiblioteken 

beskrivs utifrån sina fysiska samlingar och olika aktiviteter i det fysiska 

rummet (Johansson 2009, s. 33). Även Bodelssons och Jacobssons informanter 

efterfrågade möjligheter att kunna mäta aktiviteten på bibliotekens hemsidor 

(Bodelsson & Jacobsson  2008, s. 57). Jag anser att biblioteken borde ställa 

högre krav på leverantörerna av bibliotekssystemen. Möjligheten att ta fram 

statistik från bibliotekskatalogen borde inte vara så svår. Möjligheten att ta 

fram uppgifter om hur brukarna använder nättjänster så som omlån, 

reservationer eller strömma böcker eller musik borde inte heller vara så svår. 

Jag tycker inte att det är några orimligt krav att ställa på leverantörerna. Om 

flera bibliotek ställde krav och fick möjligheten att integrera katalogen och 

hemsidan borde möjligheten för bibliotek att ta fram statistik bli betydligt 

bättre.  

 

Granskogen hade tydliga måldokument och de arbetade nära nämnden kring 

målformuleringar, ibland fick biblioteket formulera egna nyckeltal. Det 

stämmer överens med vad Lindgren beskriver att politikerna formulerar mål 

som förvaltningen ska verkställa och själva besluta om hur målen ska uppnås 

(Lindgren 2008, s. 45-46). Min informant uppgav att det inte alltid är så lätt att 

formulera om målen till mätbara mål och nyckeltal. Det stämmer överens med 

vad Lindgren hävdar att det är svårt att omvandla de oftast abstrakta och 

övergripande politiska målen till konkreta mätbara målsättningar (Lindgren 

2008, s. 56).  

 

Båda bibliotekscheferna i studien ansåg att statistik var både roligt och viktigt 

och att medarbetarna förstår nyttan med mätningarna. Catasús menar att för att 

nyckeltalen ska komma till nytta måste människorna bry sig om siffrorna och 

ha en uppfattning om hur de kan påverkas i en positiv riktning (Catasús 2008, 

s. 4-5). Detta tycker jag stämmer in med mina informanters uppfattningar kring 

arbetet med nyckeltalen. Bodelssons och Jacobssons informanter upplevde 

dock statistik som svårt. De upplevde arbetet med mätningarna som känsligt 

och kände obehag då det egna arbetet kontrollerades (Bodelsson & Jacobsson 

2008, s. 44). Även Zetterlund säger att det saknas medvetenhet och kompetens 

när verksamheterna ska utvärderas internt och att det finns en ovilja att kritiskt 

granska den egna verksamhetens effektivitet. Zetterlund hävdar att det finns en 

osäkerhet bland både politiker och bibliotekschefer och bibliotekarier om vad 

utvärderingsuppgiften egentligen handlar om (Ibid., s. 310). 

Sammanfattningsvis stämmer intervjuresultatet överens med tidigare studier 

med det här undantaget, mina informanter upplever arbetet med statistiken som 

både roligt, intressant och viktigt. Deras medarbetare var införstådda och 

delaktiga i utvärderingsarbetet.  



 

 

 

25 

7.2 Målutveckling och beslutsunderlag   

Användarna är i praktiken bibliotekens huvudsakliga ”uppdragsgivare” och det 

är användarna som ska avgöra hur biblioteket ska utvecklas (Edgren 2005 s. 4). 

Användarperspektivet får biblioteken fram framförallt genom brukarenkäter. 

Båda biblioteken i studien genomför årligen en brukarenkät där nöjdkundindex 

(NKI) mäts. Bibliotekscheferna i studien beskriver svårigheter kring 

brukarenkäter, bland annat att det är svårt för biblioteken att få in tillräckligt 

med svar så att enkäten blir statistiskt säker. De tar upp problemet med att 

brukarna ofta är mycket nöjda och att det egentligen är sidokommentarerna 

som är mest intressanta. Enligt Höglund har allmänhetens förtroende för 

biblioteken både som samhällsinstitution och sätt att sköta sin uppgift alltid 

varit högt (Höglund 2009, s. 18). Vilket jag tror är en anledning till varför 

brukarna i brukarenkäterna ofta är så nöjda. I sidokommentarerna kan brukarna 

anonymt skriva och uttrycka sig fritt. Här blir önskemålen och eventuell kritik 

tydlig, det kan handla om längre öppettider, inköpsförslag eller önskemål om 

fler studieplatser. Enligt Nyström och Sjögren säger NKI ingenting om nyttan 

med verksamheten (Nyström & Sjögren 2008, s. 95). Zetterlund menar å sin 

sida att användarstudier som brukarenkäter går ut på att förbättra relationen till 

användarna och att öka tillgängligheten för allmänheten. Hon kallar det 

deltagarinriktad utvärdering (Zetterlund 2004, s. 279-280). Granskogen har 

efter en brukarenkät där många brukare önskade längre öppethållande, ändrat 

och förlängt sina öppettider. Det är ett bra exempel på hur brukarenkäten kan 

användas för att förbättra bibliotekens service.  

 

Båda biblioteken i studien är intresserade av icke-användarna och önskar nå 

dem i enkätundersökningar men av kostnadsskäl har detta inte gjorts. Jag tror 

inte att en sådan undersökning behöver bli så kostsam. Biblioteket skulle kunna 

köpa tjänsten av ett företag som gör ett representativt urval ur gruppen icke-

användare och intervjuer dem. Jag tror att intervjuer av icke-användare ger så 

pass värdefull information att politikerna borde vara intresserade.   

 

Båda biblioteken i studien var osäkra på huruvida mätresultaten fungerar som 

direkta underlag för beslut. Mätningarna uppfattade de som bra, nyckeltalen 

fungerade och statiken ansågs viktig, men om resultaten fungerar som 

beslutsunderlag var inte klarlagt genom intervjuerna. Biblioteken i studien 

ansåg att mätresultaten var bra att ta till, stämma av emot och titta på ibland. 

Det stämmer ganska väl överens med Bodelssons och Jacobssons informanter 

som hävdade att de inte använda sina egna mätresultat som direkta underlag för 

beslut eftersom de ansåg att dessa inte ger tillräckligt med information. 

Författarna drar slutsatsen att det finns en koppling mellan brist på 

målformulering, konstruktion av mått och användningen av egna mätningarna 

för beslut. Författarna talar om brist på återkoppling vilket de menar blir en 

naturligt följd i fall målsättningar saknas (Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 50). 

Enligt Nyström och Sjögren måste resultaten av mätningarna problematiseras 

för att de ska kunna fungera som underlag för verksamhetsutveckling (Nyström 

& Sjögren 2008, s. 9). Jag tror att den problematik som Bodelsson och 

Jacobsson nämner känns igen hos biblioteket Bokskogen. Bokskogen som 

saknade både färdig biblioteksplan och tydliga måldokument. Bokskogen som 
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valde att arbeta med endast ett mål, ett nyckeltal för hela verksamheten 2010. 

Bokskogen som uppgav att de inte i någon större utsträckning använde 

resultaten från mätningarna som beslutsunderlag. Jag tror att det finns ett 

samband till att Bokskogen också var det bibliotek i studien som uppgav brist 

på feedback från politikerna.  

 

Utvärderingsarbetet med olika mätmetoder och nyckeltal som ska fyllas i tar 

tid men båda bibliotekscheferna i studien tycker att det är väl värt arbetet. 

Bodelsson och Jacobsson menar att syftet med mätmetoderna är att de ska leda 

till effektivisering av verksamheten. Om bibliotekscheferna inte upplever 

mätresultaten tillräckligt informativa för att fungera som beslutsunderlag hur 

motiverar man då till fortsatt arbete med mätningar (Bodelsson & Jacobsson 

2008, s. 53). Jag tror att bibliotekens utvärderingsarbete med mätningar och 

nyckeltal ger en tillräckligt tillfredställande bild av biblioteken för att cheferna 

ska nöja sig med den. Det råder en gemensam uppfattning om att 

biblioteksstatistiken inte ger en rättvis bild av verksamheterna men att det finns 

en uppgivenhet om hur nya mått ska kunna konstrueras. Mätningarnas 

jämförbarhet är uppskattad och anställda med längre erfarenhet inom 

biblioteksorganisationen vet att biblioteken är trendkänsliga och att 

mätresultaten ska tolkas med vissa reservationer.  

7.3 Användbarheten 

Båda biblioteken i studien talar om hur viktigt det är att kunna mäta 

verksamheten. Kulturrådsstatistiken bedöms som bristfällig och inte riktigt 

spegla alla aspekter av bibliotekens verksamhet. En av mina informanter kallar 

kulturrådet för en ”trög koloss” och undrar över relevansen hos vissa av 

webbenkätens frågor. Biblioteken i studien uppskattar statistikens möjlighet att 

jämföra sin verksamhet med andra bibliotek och möjligheten att se trender över 

tid. Resultaten redovisar de regelbundet till personalen. Detta stämmer väl 

överens med vad Bodelsson och Jacobsson kunde se i sin studie, att 

Kulturrådsstatistiken anses ha fel och brister men att det ändå råder en 

acceptans för den då den anses fungera hjälpligt som jämförelseinstrument 

(Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 55).  

 

Båda biblioteken i studien påtalar att statistiken i form av nyckeltal och 

mätmetoder är bra att ha i diskussion med kommunpolitikerna. Det stämmer 

överens med vad Bodelssons och Jacobssons informanter uppgav, att det är en 

trygghet att kunna luta sig mot statistik i kommunikation med politiker 

(Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 54). Kommunpolitikerna är ofta intresserade 

av att se hur satsade resurser används och vilken servicenivå biblioteken 

erbjuder (Ekbom 2005, s. 41). Bokskogens bibliotek upplevde bristande 

feedback från politikerna vilket även Bodelssons och Jacobssons informanter 

uppgav (Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 54). Jag tror att Bokskogens bristande 

respons från politikerna kan bero på att de inte har arbetat fram några färdiga 

måldokument. Politikernas bristande engagemang kan bero på Bokskogens 

brist på mål och deras arbete med endast ett nyckeltal. Dessutom tror jag att det 

är en bidragande anledning till att bibliotekschefen inte anser mätresultaten 

tillräckligt informativa eller tjänliga som beslutsunderlag.  
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Båda biblioteken i studien påtalar svårigheter med att mäta kvalitet på 

biblioteket. De efterfrågar även effektmått, möjligheten att se vilka effekter 

bibliotekens tjänster och produkter har skapat. Möjligheten att utvärdera 

läsupplevelse och därmed visa på positiva effekter bortom lånestatistiken. 

Lindgren menar att effekterna inte är vad som görs i en verksamhet utan 

konsekvenserna av vad som görs (Lindgren 2008, s. 50). Bodelsson och 

Jacobsson menar att det som mäts på biblioteket handlar om vad biblioteket har 

och vad det gör, det är sällan biblioteken mäter hur de gör eller effekterna av 

vad det gör (Bodelsson & Jacobsson 2008, s. 55). Nyström och Sjögren skiljer 

på inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten, bibliotekens resurser 

menar de att biblioteken kan mäta själva. Den yttre effektiviteten som 

bibliotekens kvalitet är de brukaren som värderar (Nyström & Sjögren 2008, s. 

32-33). Enligt Salomonsson är det svårt för mjuka organisationer så som 

bibliotek att mäta organisationens påverkan på enskilda eller på samhället 

(Salomonsson 2003, s. 15). Zetterlund kunde i sin avhandling se att 

bibliotekens mål när det gäller kunskap och bildning inte går att uppfylla i 

någon slutgiltig bemärkelse. Hon menar att det finns ett glapp mellan abstrakta 

teorier och de praktiska vardagliga problemen inom verksamheten (Zetterlund 

2004, s. 48). Jag undrar om det är bibliotekens uppgift att utreda bibliotekens 

förtjänster eller om det är upp till forskarna att studera. Mina informanter tar 

upp att de av erfarenhet vet att biblioteket har en positiv inverkan på både 

brukare och lokalsamhälle. Min informant nämner att bibliotek är positivt för 

läskunnigheten och att barn som tidigt lär sig läsa har lättare att ta in andra 

ämnen i skolan. Studiens informanter nämner att bibliotek är en god 

investering och att biblioteken ger mer till samhället än vad de kostar. 

Bibliotekens legitimitet har också studerats i SOM-undersökningar och en 

specialbeställd studie av Sveriges Biblioteksförening. Enligt författarna anser 

allmänheten, både brukare och icke-användare biblioteken är viktiga för 

samhället (Höglund 2009, s. 13). Förtroendet för bibliotek som 

samhällsinstitution är högt, brukarna är nöjda och servicen anses mycket god 

(Ibid., s. 18, 25).  

7.4 Analys av mindre dokumentstudie   

Granskogens verksamhetsberättelse redogör för det gångna årets verksamhet.  

Verksamhetsberättelse innehåller både löpande text och statistik i form av 

nyckeltal. Salomonsson menar att det enda sättet att beskriva verksamheten i en 

mjuk organisation är genom en kombination av statstik och berättande 

(Salomonsson 2003, s. 34). Enligt Salomonsson upptar biblioteksstatistiken en 

förhållandevis stor del av verksamhetsberättelserna (Ibid., s. 52). I 

Granskogens verksamhetsberättelse redovisas nämndes måluppfyllelse och 

jämför med verksamhetsplanen. Nämndens resultatmål och uppdrag utvärderas 

utifrån nämndens styrande dokument. I Granskogens verksamhetsberättelse 

redovisas bibliotekets kvalitativa nyckeltal; antal medielån/invånare, 

biblioteksbesök per invånare, medieanslag per invånare, antal program, därav 

barn, antal besök på webben. Bibliotekets ekonomiska nyckeltal redovisas 

likaså; medieanslag/invånare och kostnader biblioteksverksamhet/lån. 

Granskskogens verksamhetsberättelse redovisar även den senaste 

brukarundersökningen. Det stämmer väl överens med vad Salomonsson 
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beskriver att traditionell biblioteksstatistik i form av utlån, besök, bestånd och 

nyförvärv fortfarande har stor betydelse i verksamhetsberättelsernas 

framställning (Ibid., s. 62).  

 

8. Slutsatser och reflektioner  

I detta avsnitt diskuteras slutsatser och reflektioner kring min undersökning 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte var att ta reda på i 

vilken utsträckning nuvarande biblioteksstatistik i form av nyckeltal och 

mätmetoder ger en relevant bild av biblioteksverksamheten. Uppsatsen gör en 

närstudie av två folkbibliotek för att skapa förståelse runt ett problem och ett 

sammanhang. Mitt urval kan inte ses som representativt för bibliotekschefer 

generellt. Min uppsats syftar varken till att vara heltäckande eller uttömmande 

och möjligheten att dra några generella slutsatser från en studie med ett så pass 

begränsat underlag är relativt små. 

8.1 Mätmetoder och nyckeltal som används på folkbibliotek  

Det är främst mätmetoder och nyckeltal som efterfrågas av kulturrådet som 

mäts och redovisas av biblioteken. Nyckeltalen och mätmetoderna som 

används och efterfrågas visar att fokuseringen fortfarande ligger på 

utlåningssiffror, bibliotekens fysiska bestånd och brukarnas fysiska besök.  

Arbetet med kulturrådets webbenkät upplevs tidskrävande då en hel del 

omräkningar krävs framförallt gällande driftskostnader och personal. 

Webbenkäten upplevs bristfällig, en del frågor anses vara föråldrade, men 

jämförelsemöjligheten den erbjuder är uppskattad av biblioteken. 

Statistikuppgifterna kan hämtas från det interna datasystemet, en del uppgifter 

rapporteras manuellt och en del är skattning. Statistikuppgifterna från det 

interna datasystemet är viktiga och används även av biblioteken i 

medieplaneringen. Studiens bibliotek var dock missnöjda med sina 

bibliotekssystem som inte gav dem den finfördelade statistik de önskade. Jag 

anser att biblioteken ska ställa högre krav på leverantörerna av 

bibliotekssystem. Det borde inte vara så svårt att få fram tillfredställande 

statistikuppgifter från ett fungerande datasystem.  

Studiens informanter uppger att nyckeltal som antal besök och antal utlån 

upplevs ”vanskliga” och att utlåningssiffror och besöksantal egentligen inte 

säger någonting om kvaliteten på verksamheten. En snörik vinter kan 

exempelvis ge färre besök och lägre utlåningssiffror på samma sätt som en 

regnig sommar ger fler besök och höga utlåningssiffror. Informanterna i 

studien tar upp att användningen av bibliotek ser annorlunda ut idag jämfört 

med tidigare. Brukare kan till exempel spendera timmar på biblioteket genom 

att läsa, fika eller kanske spela spel och denna användning syns inte i 

statistiken mer än som ett besök vilket ger en missvisande bild.  

Biblioteken i studien saknade enhetliga nyckeltal för webben och 

användningen av elektroniska medier och nättjänster var svår för biblioteken 

att klarlägga. Båda bibliotekscheferna i studien tog upp nyregistrerade 

låntagare som ett intressant nyckeltal utöver de som rapporteras till kulturrådet. 

Jag tror att det har att göra med befolkningstillväxten, att båda kommunerna 
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var barnrika och att de har en hög inflyttning. Jag tror att nyckeltalet antal 

nyregistrerade låntagare blir ett sätt för biblioteken att mäta hur bra de har 

marknadsfört sig.  

8.2 Nyckeltalens relevans till mål, utveckling och beslut  

Biblioteken i studien hade inte någon färdig biblioteksplan och informanterna 

trodde inte att den färdiga biblioteksplanen kommer att innehålla några mätbara 

mål för biblioteket. Bokskogen som tidigare var två mindre bibliotek och som 

nyligen slagits ihop hade inte några färdiga måldokument. Bokskogen valde ett 

mål, ett nyckeltal för verksamheten som skulle gälla under 2010, antal aktiva 

lånekort per månad. Målet var att de inte skulle tappa i utlån och besök då 

biblioteket var tvungna att stänga en dag i veckan. Bokskogen upplevde dåligt 

feedback från politikerna och jag tror att det finns ett samband mellan 

Bokskogens brist på måldokument och politikernas brist på engagemang i 

verksamhet. Studiens bibliotekschefer relaterar resultaten från mätningar och 

nyckeltal relativt dåligt till mål, utveckling och beslut. Bodelsson och 

Jacobsson hävdar otydliga målformuleringar och brist på återkoppling som 

orsaker till detta. Deras informanter ansåg att mätresultaten inte var tillräckligt 

informativa och att det råder en viss osäkerhet bland både bibliotekschefer och 

politiker angående hur statistiken ska användas för att förbättra och utveckla 

verksamheten. Min informant tog upp brukarenkäten som exempel på när en 

mätmetod har använts för verksamhetsutveckling. Brukarna i enkäten önskade 

längre öppethållande och Granskogen ändrade och förlängde sina öppettider.  

Granskogen fick ibland möjlighet att skapa egna nyckeltal. De uppgav 

svårigheter med att formulera om mål till mätbara mål och nyckeltal. Det 

stämmer överens med vad Lindgren hävdar att det är svårt att omvandla de 

oftast abstrakta och övergripande politiska målen till konkreta mätbara 

målsättningar (Lindgren 2008, s. 56).  

Bibliotekscheferna i studien anser att de med lång erfarenhet inom 

verksamheten kan uttala sig om kvaliteten på biblioteket utifrån alla de 

kvantitativa mått som samlas in. Bibliotekscheferna i studien saknade dock 

möjligheten att kunna mäta effekterna av det biblioteket gör, effekter på både 

individer och lokalsamhälle. Det är framförallt brist på effektmått och 

kvalitetsmått som påtalas och inte brist på nya nyckeltal eller andra 

mätmetoder. Jag undrar däremot om det är bibliotekens uppgift att mäta 

bibliotekens förtjänster och effekter på individer och samhället. 

8.3 Mätningarnas och nyckeltalens användbarhet  

Studiens bibliotekschefer anser att det är viktigt att kunna mäta verksamheten, 

det är viktigt att kunna analysera och utvärdera biblioteket. De menar att det är 

viktigt att kunna visa vad biblioteken gör för både politiker, uppdragsgivare 

och personal. Informanterna anser att det är intressant att se trender över tid 

och hur olika satsningar har gett resultat. Verksamhetsberättelsen med löpande 

text och statistik i form av nyckeltal används som ett sätt att kommunicera med 

de förtroendevalda. Mätningarna och nyckeltalen anses vara användbara 

verktyg men att de inte riktigt ger en aktuell och relevant bild av verksamheten. 
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Det upplevs svårt att ta fram nya mått och mätmetoder och studiens 

bibliotekschefer efterfrågar istället möjligheten att mäta kvalitet och effekterna 

av vad biblioteket gör.  

Jag tror att när KB tar över ansvaret för folkbiblioteksstatistiken kommer det 

att finnas en chans för biblioteken att lyfta problemen med nuvarande statistik. 

Jag tror att det kan innebär en möjlighet för bibliotekschefer i landet att gå 

samman, att läns- och regionbiblioteken går samman och påtalar de problem 

som finns och lyfter den osäkerhet som råder. Biblioteksstatistiken har inte 

förändrats i takt med att verksamheten har utvecklats. Användningen av 

biblioteken ser annorlunda ut idag, den gamla fokuseringen på utlåningssiffror 

ger en missvisande bild av verksamheten. Det interaktiva biblioteket 2.0, 

elektroniska medier och nättjänster måste introduceras i 

folkbiblioteksstatistiken. Statistik inom kulturområdet är fortfarande inte 

tvingande men problemet med bortfallet måste åtgärdas, de mätningar som 

görs blir inte fullständiga och resultaten blir inte relevanta. För KB blir det en 

utmaning att försöka skapa balans mellan behovet av statistik och bibliotekens 

möjlighet att rapportera rätt uppgifter (Johansson 2009, s. 35). Enligt KB:s 

ambition ska de utveckla nya rutiner, nya metoder och indikatorer för 

insamling, utvärdering och uppföljning samt bearbetning av statistik. KB 

beskriver visionen att kunna göra internationella biblioteksjämförelser (Plan för 

utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet 2010, s. 26). Jag anser att KB ska ta 

del av den statistik som SOM-undersökningarna samlar in, vilken borde bidra 

till att ge en betydligt mer nyanserad och rättvis bild av bibliotekens 

verksamhet.  

 

Slutreflektion   

Efter mailförfrågan till flera bibliotekschefer i Västsverige om intervju inför 

kandidatuppsats kring biblioteksstatistik var det två bibliotekschefer som 

svarade. Jag tror att anledningen till att de två bibliotekscheferna valde att 

ställa upp på intervju beror på deras egen positiva inställning till 

statistikarbetet, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Mitt urval kan inte ses 

som representativt för bibliotekschefer generellt. Intervjuarbetet har fungerat 

bra men nu i efterhand tänker jag att jag borde ha stått på mig och bett 

bibliotekscheferna utveckla några av svaren de gav. Eventuellt kunde jag ha 

haft flera följdfrågor. Dokumentstudien blev något liten i omfång då jag endast 

hade tillgång till det ena av de två bibliotekens verksamhetsberättelse, vilket 

också kan ha påverkat studiens resultat.   
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Bilaga, intervjuguide  

Jag har valt att dela in mina frågor i tre delar.  

Vilka mätningar/insamling av nyckeltal/statistik/metoder/teknik sker 

 

Arbetar ni med några mätmetoder och nyckeltal utöver de obligatoriska uppgifter 

som skickas till kulturrådet?  

Metod?  

Nyckeltal?  

Annat?  

 

Har biblioteket något måldokument som innehåller mätbara målsättningar?  

 

Var tar resultaten från mätningar och utvärderingar vägen?  

 

Använder du resultaten som underlag vid beslut?  

 

Hur går insamlingen av data till rent tekniskt?  

 

Hur stor del kan extraheras direkt ur bibliotekssystemet?  

 

Vilka nyckeltal används och i vilka sammanhang (till vem/vilka) 

används/redovisas de (kulturrådet, nämnden/kommunen)  

 

Funderar du ibland på att göra försök med andra mätmetoder?   

I så fall vilka?  

Nya nyckeltal?  

 

Hur mycket arbetstid tycker du kan/bör avsättas för mätningar?  

 

Hur tycker du att mätningarna fungerar? 

 

Vilka nyckeltal behövs och till vad? 

 

 

Används nyckeltal för att utveckla/planera verksamhet framöver - saknas några  

 

Hur väl fungerar mätningar som beslutsunderlag?  

 

Saknar du några nyckeltal eller mätmetoder?  

 

Är utveckling av mätmetoder och nyckeltal ett område som intresserar dig?  

 

Vad tycker du rent allmänt om de verksamhetsmätningar som används på biblioteken 

idag?  

 


