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%�&��	������, Chef Hisingens bibliotek, Göteborg

%��	��$����, Bibliotek och IT, Malmö högskola. Har tidigare jobbat på LiUB och LUB.
Arbetar fn med övergripande förvärvsfrågor på halvtid och med kvalitetsfrågor på halvtid.
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Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik
http://www.biblioteksforeningen.org/

)&�������	% �����	�����$	(ordförande) Kungl. biblioteket/BIBSAM,

�!�����	�*���+,Allmänna biblioteket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

������	,�$!��, Kungl. biblioteket/BIBSAM, Stockholm (adjungerad)

Adress till specialgruppen; kvalitetsgruppen@biblioteksforeningen.org
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Vi vill sprida kunskap om kvalitetsarbete och statistik på bibliotek, stimulera till debatt och
erfarenhetsutbyte inom området och främja samarbete mellan olika typer av bibliotek och
mellan bibliotek och andra institutioner i samhället. En handbok i utvärderingsarbete har
utformats och en inventering av kvalitetsprojekt på svenska bibliotek är påbörjad.

kvalitetsprojektet@biblioteksforeningen.org
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Specialgruppens nätverk består av ca 100 personer från alla typer av bibliotek.
Diskussionsfora för specialgruppen är e-postlistan sg.kvalitet.
sg.kvalitet@biblioteksforeningen.org
Kontakta Peter Axelsson på svensk biblioteksförening om du vill delta.
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Specialgruppen inventerar pågående och avslutade kvalitetsprojekt på svenska bibliotek.
Informationen kommer att sammanställas på specialgruppens webbplats. Inventeringen syftar
till att stimulera utbytet av idéer och erfarenheter mellan olika bibliotek.
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Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik har utarbetat en
handbok i utvärdering som är tänkt att fungera som en språngbräda för bibliotek som är
intresserade av att arbeta med kvalitetsutveckling. Handboken är främst utformad med tanke
på mindre bibliotek utan resurser att bygga upp ett eget kvalitetsarbete men den kan användas
av alla typer av bibliotek.
Handboken innehåller tolv indikatorer för biblioteksverksamhet och med dessa som grund
startades i januari 2002 ett samarbetsprojekt. 54 bibliotek av olika typ och från olika delar av



landet deltar i projektet. Samarbetet bygger på att man under tre år kommer att samla data till
de tolv indikatorerna och jämföra resultatet över tiden och med varandra. De deltagande
biblioteken kommer på så sätt att bygga upp en utvärderingskompetens inom organisationen
och få redskap att gå vidare med sitt kvalitetsarbete

I handboken finns beskrivningar av tolv indikatorer som täcker in olika delar av bibliotekets
verksamhet, både traditionella biblioteket och det elektroniska. Varje mått beskrivs ingående
med syfte, insamlingsmetod och tillhörande exempel. När enskilda bibliotek arbetar med
indikatorer utgår man oftast från verksamhetens mål och väljer mått för att följa upp dessa.
När samma indikatorer ska användas av många olika bibliotek måste utgångspunkten bli en
annan och därför har man valt ut mått som täcker in många olika verksamheter inom
biblioteket. För att måtten ska vara relevanta och praktiskt användbara har det slutliga urvalet
av mått skett genom en omröstning bland svenska bibliotek. Ett krav har varit de tolv
indikatorer som är med i handboken inte ska medföra en alltför tidskrävande datainsamling.
Antalet är hanterligt med tanke på att det ska vara möjligt att samla in material till dem på
årlig basis. Handboken är tänkt att ligga till grund för ett samarbete mellan bibliotek där de
medverkande biblioteken tar fram viss statistik på årsbasis, utför några stickprovsmätningar
och genomföra en enkätundersökning varje år. Man förbinder sig att upprepa detta under tre
år och rapportera resultatet till specialgruppen. Tanken är att handboken ska fungera som en
språngbräda; arbetet med att samla in data till indikatorerna ger värdefulla erfarenheter, ökad
kompetens och kunskap som kan föda många nya tankar och idéer till ett fortsatt
kvalitetsarbete.

Support till biblioteken sker genom en sluten e postlista. Denna e-postlista, där en
kontaktperson från varje deltagande bibliotek finns med, fungerar som projektets primära fora
för informationsutbyte och diskussion.
Resultaten sammanställs kontinuerligt efter att varje mätning.
Resultatet publiceras på specialgruppens webbplats.
Löpande information om projektet finns på specialgruppens webbplats.
Efter projektets första år kommer en utvärdering att ske.
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1. Användartillfredsställeslse

2. Öppettider i förhållande till behoven

3. Andel av målgruppen som nås av bibliotekets tjänster

4. Användningen av de elektroniska tjänsterna utanför biblioteket

5. Antal söksessioner på varje elektronisk tjänst per person i målgruppen

6. Antal biblioteksbesök per person i målgruppen

7. Antal referensfrågor per person i målgruppen

8. Antal deltagare i bibliotekets arrangemang per person i målgruppen

9. Mediantid för förvärv- från beställning till hylla



10. Proportionen mellan antal fjärrinlån och antalet lån

11. Samlingarnas omsättning

��� Andel feluppställda böcker i bibliotekets samlingar

Indikatorerna kan till viss del grupperas efter vad de mäter:

Det första, och kanske viktigaste, är att ta reda på vad användarna tycker. Om servicen,
utbudet, bemötandet etc. Användare är de yttersta uppdragsgivarna och de som i sista hand
skall avgöra i vilken riktning biblioteket skall utvecklas.

Det andra är att ta reda på hur folk använder biblioteket. I dag, med förändrad teknik och
förändrat utbud av tjänster, räcker tidigare traditionella mått inte till. Vi måste ta reda på hur
folk använder våra växande digitala samlingar, hur våra datorarbetsplatser används, hur de
tryckta samlingarna används på plats, hur mycket undervisning som ges i biblioteket och
mycket annat.

Det tredje är att för våra anslagsgivare beskriva vår verksamhet. Inte i termer av alla de olika
aktiviteter som bedrivs i ett bibliotek utan mer i termer av vad och hur mycket de får för sina
pengar. Sköts biblioteket på sådant sätt att de uppsatta målen uppnås på ett kostnadseffektivt
sätt?

Det fjärde är att ta reda på hur effektiva de inre processerna i ett bibliotek är: Att mäta hur
lång tid ett förvärv eller en katalogisering tar. Att mäta hur effektivt cirkulations- och
referensprocesserna fungerar. Att inte bara göra rätt saker utan att också göra dem rätt.

Ytterligare två skäl att mäta bibliotek finns:

 Detta ger en annan dimension än det som beskrivs ovan; det är inte resultaten som är det
viktiga utan vägen dit. Under en mätningsprocess där många i personalen är inblandade och
där man "vänder på varje sten" kommer alla att förutom en massa resultat i siffror och
diagram, få en ökad medvetenhet om organisationens sätt att fungera. Kompetensen och
intresset hos personalen ökar.

Dessutom är det alltid roligt och nyttigt att kunna jämföra med andra bibliotek. Genom att
välja ut ett mindre antal indikatorer och försöka se till så att alla använder samma mätmetod
hoppas vi att det skall gå att få fram någorlunda rättvisa jämförelser bibliotek emellan. Det
roligaste med att mäta är nog det intresse som kommer att visas resultaten. Många, både
användare och uppdragsgivare, både kollegor inom organisationen och de på andra bibliotek,
kommer att kasta sig över resultatet, nagelfara och jämföra, rosa och risa. Kort sagt, intresset
för det vi sysslar med och hur vi gör det kommer att öka markant.
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7. Antal referensfrågor per person i målgruppen
12. Andel feluppställda böcker i bibliotekets samlingar

samt en enkätundersökning, utförd på olika sätt vid olika bibliotek, innehållande följande
indikatorer:

1. Användartillfredsställelse



2. Öppettider i förhållande till behoven
3. Andel av målgruppen som nås av bibliotekets tjänster
4. Användningen av de elektroniska tjänsterna utanför biblioteket
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Under september kommer
9. Mediantid för förvärv – från beställning till hylla
att mätas

Underlaget till nedanstående indikatorer tas fram löpande under hela året:

5. Antal söksessioner på varje elektronisk tjänst per person i målgruppen
6. Antal biblioteksbesök per person i målgruppen
8. Antal deltagare i bibliotekets arrangemang per person i målgruppen
10. Proportionen mellan antal fjärrinlån och antalet lån
11. Samlingarnas omsättning
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Specialgruppen kommer att arrangera ett 45-minuters seminarium på Bok och
biblioteksmässan kring SIQ modellen och biblioteksverksamhet.
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•  Högskoleverkets utvärderingar som redskap för högskolebibliotekens
kvalitetsutveckling. Docent Göran Gellerstam, Lunds universitet

•  Om kvalitetshandboken - ett BIBSAM-projekt vid Karlstad Universitetsbibliotek
Biblioteksdirektör Eva Hesselgren Mortensen, Karlstad universitet

•   Språngbrädan – en hjälp i förbättringsarbetet Professor Bengt Klevsjö, Avd
kvalitetsteknik och statistik, Luleå Tekniska universitet Överbibliotekarie Terje
Höiseth, Luleå universitetsbibliotek

•  Om Benchmarking. Sven-Martin Åkesson, KPMG
•  On LIBQUAL. Julia Blixrud, ARL


