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Mäta och väga  
 
Mäta och Väga är ett projekt som drivs av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med 
Regionbibliotek Västra Götaland och med bidrag från Kulturrådet. 
Projektet har som syfte att 
… hitta nya mått som ger en bred och rättvisande bild av biblioteksverksamheten och redovisar 
omfattning, kvalitet och effektivitet som grund för verksamhetsutveckling.  
Resultatet ska bli en skrift om biblioteksstatistik, med en teoretisk och resonerande bakgrund 
och med praktiska förslag och tillämpningar.  
 
Projektet handlar om att få kunskap om teorier kring mått på folkbiblioteksverksamheten och 
att föreslå och resonera kring möjliga nyckeltal. Förhoppningsvis kan det leda till 
utvecklingsarbete i kommunerna och vid andra typer av bibliotek. Det teoretiska arbetet har 
handlat mycket om att förstå modeller och teorier kring effektivitet och hur dessa modeller 
kan (eller inte kan) tillämpas på biblioteksverksamhet. Krister Hansson och Lena Lundgren 
deltar regelbundet i detta tankearbete. Detsamma gör Kerstin Wockatz på Regionbibliotek 
Västra Götaland. Där har man sedan tidigare prövat och tillämpat den danske forskaren Niels 
Ole Pors modell i några kommuner inom projektet Mål och Mått. Deras erfarenheter kommer 
att ingå i skriften Mäta och Väga. 

Taxonomier 
Inom projektet har vi också för avsikt att utveckla ett antal taxonomier. Den amerikanske 
forskaren och psykologen Benjamin Bloom tog taxonomibegreppet från naturvetenskapen och 
utvecklade en taxonomi där kunskap definieras från lägre till högre nivå enligt följande: 
faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har den amerikanske forskaren David Loertscher utvecklat taxonomier 
som beskriver samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare. En taxonomi kan visa olika 
nivåer av en verksamhet. Den kan utgöra underlag vid diskussion om definition av vad man 
till exempel menar med frasen ”samarbetet mellan bibliotek och föreningsliv bör utvecklas”. 
Vad ska man samarbeta kring och vad strävar man emot? En taxonomi kan användas vid 
verksamhetsutveckling men också användas vid utvärdering av verksamhet, då man kan 
identifiera vilken nivå verksamheten befinner sig på. 
 
Några taxonomier under arbete just nu: 
Samarbete barnbibliotek och förskola 
Samarbete bibliotek och föreningsliv 
Öppethållande på bibliotek 
Samarbete bibliotek och äldreomsorg 
Samarbete bibliotek och barnavårdscentraler 

Vad är viktigt att vi mäter? 
Några ofta använda fraser inom biblioteksvärlden är: ”Det är så mycket vi gör på biblioteken 
som aldrig kommer fram eller mäts.”, ”Statistiken ger fel eller missvisande bild av 
bibliotekens verksamhet.” och ”De enda siffrorna som ska rapporteras är antal utlån, besök 
och öppettimmar – de är de enda politikerna bryr sig om”. Vad man vill att annars ska mätas 
är däremot oklart – vad i våra verksamheter gör skillnad? Jag menar att nyckeltal kan visa 
kvalitet i förhållande till målen, men att alla nyckeltal kräver analys. Det är svårt att ta fram 
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några nya nyckeltal; var och en måste fundera över vilka samband som är relevanta att belysa 
i sin verksamhet eller i sin kommun. 
 
Jag vill hävda att vi har en retorik kring mätning och statistik som handlar om att det är 
”svårt” eller ”tråkigt” eller ”något man tvingas att göra istället för att få arbeta med det viktiga 
eller verkliga”. Det kan handla om en brist på förståelse för, eller kunskap om, det strategiska 
i att utvärdera verksamheten och att man inte ser analys och utvärdering som betydelsefulla 
delar av utvecklingsarbetet.  
 
Det kan också handla om en marginalisering inom den kommunala strukturen där man som 
bibliotekschef inte har tillgång till hela modellen, varken mentalt eller praktiskt. 
Marginaliseringen gör också att det blir väldigt få mått som politiker efterfrågar och 
verksamhetsberättelsen bör dessutom vara så kortfattad som möjligt. En chef som jag talat 
med uttryckte det som ”Man har tjugo minuter om året när man får träffa politikerna och då 
gäller det att vara stringent och slagkraftig. Det är klart att ju mer man kan om sin verksamhet 
desto större auktoritet får man.” Men eftersom fler mått än utlån och besök inte efterfrågas så 
tycks inte några andra mått fått fäste.  
 
Det kan också handla om det Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältets tämligen korta 
historia. Dels har vårt område ännu inte beforskats i så stor omfattning och dels förhåller vi 
praktiker oss tämligen oreflekterat till vår egen praktik Trots att en stor del av vår verksamhet 
handlar om informationssökning i syfte att bidra till kunskapsbyggande så verkar vi inte 
tillämpa vår egen professionalitet på vår egen profession. Om vi jämför vårt yrkes 
akademisering med sjuksköterskeyrkets akademisering så finns en mycket större förståelse 
för, eller krav på, ett evidensbaserat förhållningssätt till sin praktik bland sjuksköterskorna än 
det gör inom bibliotekariekåren. Bristen på statistik, som beskriver det vi anser att vi gör, blir 
ett alibi för att inte ifrågasätta vår praktik. Vi kan fortsätta som vi alltid har gjort eftersom vi 
struntar i statistiken och förkastar den som ”mätare av fel aktiviteter” 
 

Inre effektivitet 

 
 
Denna modell (som är tagen ur boken Mått på välfärdens tjänster) fungerar som en 
utgångspunkt för projektets olika resonemang. Modellen visar den yttre effektiviteten, dvs. 
kopplingen mellan de politiska målen och de resurser som sätts in i verksamheten för att nå 
dessa mål. Modellen visar också den inre effektiviteten, dvs. kopplingen mellan de resurser 
som sätts in, vilka aktiviteter de medger, vilket resultat dessa aktiviteter ger och vilken effekt 
detta får – kopplat till målen! Kort sagt; att beskriva den inre effektiviteten är att beskriva 
vilka aktiviteter som utförs och hur väl de utförs. 
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Den inre effektiviteten är ett annat ord för den dagliga verksamheten. Den beskriver 
kopplingen mellan de resurser vi har, vad vi gör med dem och vilket resultat det ger. 

  
 
I rutan för Resurser är det vanligt att man endast skriver in budgeten men det förekommer 
också att man listar de resurser som man upplever att man har även om de inte alltid kan 
omräknas till en exakt siffra. Jag har valt att benämna resurserna i termerna Rummet, 
Medierna och Kompetensen då jag menar att det är de resurser som alla bibliotek har att 
laborera med. I rutan för Resursomvandling listar vi alla aktiviteter och räknar dem. Vi räknar 
antal utlån, antal besök, antal sagostunder etc. Man kan också säga att det vi ser i rutan för 
resursomvandling är statistik och här får vi fram de mått som vi skickar till Kulturrådet bland 
annat.  I den tredje rutan beskriver vi resultatet, vi sätter siffrorna i relation till varandra eller 
annan statistik. Vi räknar hur många lån per barn, hur många besök per dag, hur många 
personer inom målgruppen som besökt viss aktivitet. Resultatet presenteras i form av ett 
nyckeltal. Resultatet kan beskriva hur väl aktiviteten lyckades rent kvantitativt men också 
kvalitativt, förutsatt att man sätter aktiviteten i relation till målen.  
 

Effekt 
Nästa steg blir att redovisa resultatets effekt. 
  
Det behövs mycket forskning om vilka effekterna blir av våra aktiviteter. På engelska finns 
två ord som beskriver effekt, nämligen outcomes och impact. Outcomes beskriver en 
kortsiktig effekt som biblioteket kan mäta själv medan impact handlar om långsiktig 
påverkan. En kortsiktig effekt kan vara att man kan påvisa (genom t.ex. enkäter) att föräldrar 
ser en koppling mellan sitt barns ökade intresse för berättelser och läsning och deras 
deltagande vid sagostunderna.  Den långsiktiga effekten kan endast påvisas genom forskning 
t.ex. att man undersöker sagostundernas effekt över tid och med kontrollgrupper. 
 
Många skolbibliotekarier kan nog hålla med mig om exemplet där man jobbar djupgående 
med en eller få texter i en klass kortsiktigt kan få utlånen att sjunka men långsiktigt få god 
effekt i förhållande till målet ”god läsutveckling”. Annette Ewald konstaterar bl.a. i sin 
avhandling att tillgång till böcker inte är tillräckligt, utan det litterära samtalet måste till för att 
barnen ska utveckla sin läsning. Samtidigt verkar det ju fullständigt självklart att det måste 
finnas någon sorts koppling mellan höga utlån av barnböcker och god läsutveckling. Denna 
koppling är ett exempel bland många som behöver undersökas och ligger helt utanför 
projektets ambition. Mäta och Väga har inte för avsikt att ange vilka aktiviteter som leder till 
önskad effekt utan snarare beskriva olika modeller för hur den inre effektiviteten kan mätas. 
Några förslag på nyckeltal kommer att beskrivas och problematiseras. Dessa kan tas fram ur 
befintlig statistik. Det finns, enligt min mening, ett ganska stort ”för-givet-tagande” kring vår 
verksamhet, där vi tror att det mesta vi gör är gott och ger god effekt, mycket beroende på att 
vi får stor bekräftelse från våra brukare i det dagliga arbetet! Ändå har vi svårt att hävda oss i 
budgetdiskussioner. Om vi i våra verksamheter förhöll oss till den forskning som ändå finns 

Resultat, 
prestationer 

Resursomvandling, 
aktiviteter 

Resurser 
(Rummet 
Medierna 
Kompetensen) 
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och försökte tillämpa, eller åtminstone diskutera den, så skulle kanske en större medvetenhet 
finnas i våra verksamheter. Förhoppningsvis kan skriften Mäta och Väga bidra till ökad 
medvetenhet och kunskap kring det komplicerade området statistik och utvärdering.   
 
 
Malin Ögland 
Regionbibliotek Stockholm 
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