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Mötesplats inför framtiden
Borås 15 oktober 2009
Malin Ögland

Mäta och Väga

Syfte

… 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
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Mål

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet (…) databaserad information görs tillgänglig för 
alla medborgare 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar (…) främja språkutveckling och 
stimulera till läsning.

Ur Bibliotekslagen

Statistik

Personal
Ekonomi
Bestånd
Utlåning
Fjärrlån
Öppethållande
Besök
Låntagare
Aktiviteter (antal och målgrupp)
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Tabell 1:17 - 18. Nyckeltal efter kommun
Antal bibliotek per 1000 invånare
Total driftskostnad (kr) per invånare
Kostnad per lån (bok + AV)
Årsverken/1000 invånare
Årsverken barn o ungd./1000 barn (0-14 år)
Totalt mediebestånd per invånare
Antal böcker per invånare
AV-bestånd per invånare
Nyförvärv,böcker per invånare
Antal barnb.per barn 0-14 år
Total utlåning per invånare
Boklån per invånare
AV-utlån per invånare
Antal barnbokslån per barn 0-14 år
Antal besök per invånare
Aktiva låntagare per invånare

Nyckeltal
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Varför inte redan nu?

• Svårt och tråkigt och irrelevant

• Marginaliserad verksamhet i kommunala 
strukturen

• Brist på forskning

• Kort vetenskaplig historia

• Förgivettagande om verksamhetens ”godhet”

Problem med  
effektivitetsbegreppet
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• blandar ihop resurser med förmåga
• överkapacitet för att vara relevant = kvalitet
• produktiv och proffsig = kvalitet
• effektiv i förhållande till målen = kvalitet
• måtten i förhållande till sig själva – måtten blir målen
• värdering: innehållet i tjänsten har hög kvalitet
• den dagliga verksamheten är den verkliga politiken

• Råddande i begreppen leder framåt?

• Kan vi hitta nyckeltal som upplevs 
som kvalitativa i förhållande till målen?
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Tack!

malin.ogland@kultur.stockholm.se


