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Mäta och Väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek 

Mäta och Väga är ett projekt som initierats och drivits av Regionbibliotek Stockholm under 

2008-2010 med bidrag från Statens Kulturråd. Under många år har den nationella 

biblioteksstatistiken kritiserats och diskuterats och olika initiativ har tagits av Kulturrådet, 

Sveriges kommuner och landsting (och dess föregångare), Svensk Biblioteksförening och 

vissa länsbibliotek utan att statistiken har förbättrats annat än marginellt. Kritiken har 

exempelvis gällt att statistiken inte ger en rättvisande bild av folkbibliotekens verksamhet, att 

vissa viktiga områden inte mäts alls och att definitionerna är oklara. För att komplettera den 

nationella statistiken har Regionbibliotek Stockholm sedan länge samlat in kompletterande 

siffror från länets bibliotek och sammanställt nyckeltal för Stockholms län. Orsaken var från 

början att den nationella SCB-statistiken publicerades för sent för att biblioteken skulle kunna 

ha någon glädje av den i årets verksamhetsplanering. Länsstatistiken kom ut tidigare och 

eftersom det som skulle mätas fastställdes varje år i samråd med länets bibliotekschefer kunde 

också ny service och nya företeelser tas med snabbt. I arbetet med länsstatistiken har 

Regionbibliotek Stockholm saknat en sammanhängande analys vilket ledde till att projektet 

Mäta och Väga initierades.     

Syftet med Mäta och Väga är 

… 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 (ur projektansökan till Kulturrådet) 

Den nationella statistiken har brister främst vad gäller den virtuella verksamheten men också 

då det gäller definitionerna och att statistik samlas in med olika periodicitet. KB:s expertgrupp 

för statistik arbetar för att lösa dessa frågor. Den nationella statistiken har också brister vad 

gäller kopplingen till Bibliotekslagen. Det är ett problem för det lokala biblioteket att det 

saknas nationellt jämförbara nyckeltal som mäter huruvida man verkligen har arbetat med rätt 

saker i förhållande till hur det nationella uppdraget är formulerat i Bibliotekslagen. 
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Om boken Mäta och Väga 

Projektet resulterade i en bok, Mäta och Väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek 

(2010). I boken har tyngdpunkten lagts på den teoretiska och resonerade bakgrunden. Det blev 

också nödvändigt för att förstå vilken statistik som hör hemma var och framförallt för att 

förstå vad de olika termerna egentligen betyder och står för. Det finns en rad nyckeltal som 

har tagits fram i olika sammanhang, som kan användas är en hjälp för den som vill ge en mera 

rättvisande bild av sin verksamhet. En del nya, möjliga nyckeltal har framträtt under arbetet 

med boken och förhoppningsvis kan de prövas och efterhand börja användas. Vissa mått kan 

komma att ingå i den nationella statistiken, andra lämpar sig som underlag för lokal 

verksamhetsutveckling.  

I ett tidigare projekt, kallat Mål och Mått, har Regionbibliotek Västra Götaland samarbetat 

med den danske biblioteksforskaren Niels Ole Pors. På fyra bibliotek i regionen har några av 

hans förslag på prestationsindikatorer testats. Mäta och Väga och Mål och Mått har på olika 

sätt samarbetat och Kerstin Wockatz beskriver erfarenheterna från Mål och Mått i boken. 

Beskriver statistiken verksamheten? 

Hur väl beskriver statistiken dagens folkbiblioteksverksamhet? Hur förhåller sig måtten till 

målen? Har vi de nyckeltal vi behöver för att driva verksamheten framåt? Hur ska vi tolka den 

bild som träder fram i våra resultat? Vem ska vi jämföra oss med för att svara på om 

resultaten är bra eller dåliga?  

 

Till viss del kanske det handlar om hur vi ser på begreppet resultat eller vad vi menar med 

effektivitet. Är en effektiv verksamhet per automatik en verksamhet med hög kvalitet?  

 

Att använda resurserna på ett effektivt sätt handlar om att formulera effektiviteten i 

förhållande till målen. Att förstå syftet varför man mäter just det man mäter och att måtten är 

kopplade till målen blir avgörande för om statistiken ska kunna användas i 

verksamhetsutvecklingen.  

Kanske kan man säga att vi har de nyckeltal och den statistik vi förtjänar? Det förefaller som 

väldigt viktigt att vi utifrån styrdokumenten verkligen formulerar avsikten eller syftet med de 

aktiviteter vi utför på biblioteken. Därefter formulerar vi mål och identifierar de succéfaktorer 

som leder till att vi når målet på mest effektiva sätt. Och hur ska vi mäta huruvida vi nått 

målet eller inte? Hittar vi ett sätt att mäta så hittar vi säkert nyckeltal som är relevanta. För 

detta behöver vi antagligen utveckla adaptiva strategier och hitta former för ett 

erfarenhetsbaserat förhållningssätt som leder till ett underlag som kanske kräver att vi 

omvärderar succéfaktorer och förändrar strategier. Vi måste bygga in utveckling som en 

integrerad del i den dagliga verksamheten. 

En viktig fråga när det gäller statistik är vad man ska jämföra med. Ska man jämföra siffrorna 

år från år, alltså med sig själv, med sin grannkommun, med kommuner som ingår i samma 

kommungrupp eller med andra länder? Eller ska man jämföra sig med andra verksamheter?  

Om jag via rapporten Lokala förutsättningar för kunskapssamhället ser att min kommuns 

utlån per invånare ligger på ungefär samma nivå som andra kommuner i samma 

kommungrupp, ska jag tycka att jag då fått ett bevis för att ribban är lagd eller ska jag fundera 
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på om ribban kan höjas och fundera över hur öppettiderna eller inköpen ser ut i förhållande 

till invånarnas behov? Ska bibliotekens resultat inom just vår kommungrupp förväntas vara 

annorlunda jämfört med biblioteken i de andra kommungrupperna? Varför har 

Förortskommuner lägre utlån per invånare än riket? 

En konsekvens av att efterfråga mätbara resultat från endast vissa delar av verksamheten, kan bli att 

balansen mellan olika typer av effektivitet förloras. Om man väljer att redovisa det som är lätt att mäta, 

som utlån, besök och öppettimmar, utan att fundera över om det man mätt har relevans för målet kan 

det för ett bibliotek bli kontraproduktivt att lägga energi på läsecirklar för Daisylåntagare även om det, 

utifrån Bibliotekslagens formulering är helt rätt. Att använda resurserna på ett effektivt sätt handlar 

verkligen om att formulera effektiviteten i relation till målen. 

 

Inre och yttre effektivitet 

Projektet har delvis utgått från denna modell som skiljer mellan yttre och inre effektivitet: 

 

 Den yttre effektiviteten mäter att man gör rätt saker och att verksamheten nås och utnyttjas av de 

förväntade målgrupperna.  

Den inre effektiviteten kan översättas till att vara en beskrivning av den dagliga verksamheten. 

Verksamheten tillförs resurser och i ett antal aktiviteter omvandlas resurserna till ett resultat. Detta 

resultat bör helst ge en effekt som är kopplad till målen. Den inre effektiviteten mäter om man gör 

saker på rätt sätt. 

Det bör helst finnas ett samband mellan inre och yttre effektivitet. Till exempel: om cirkulationstalet, 

utlån/bestånd, ökar så bör också utlån/invånare öka för att man ska kunna påstå att den totala 

effektiviteten ökat. Det är naturligtvis fullt möjligt att höja cirkulationstalet genom att gallra men 

sedan inte analysera inköpspolicy, exponering, möblering, arbetssätt eller övrigt utbud.  

Att använda cirkulationstal för att analysera utnyttjande av en del av beståndet kan vara ett sätt att 

undersöka huruvida man verkligen prioriterar och nått de prioriterade grupperna. Hur ser behoven av 

Daisyböcker ut i vår kommun, vilken inköpspolicy har vi, vilka rutiner har vi kring nedladdning, hur 

marknadsför vi nya titlar, hur ser utnyttjandet av beståndet ut och hur ser utnyttjandet ut per person i 

målgruppen? Vilken täckningsgrad har vi lyckats uppnå? Har vårt ökade arbete med att nå de 

prioriterade grupperna på något sätt haft inverkan på det totala måttet utlån/invånare? 

Det behövs nyckeltal som beskriver både den inre och yttre effektiviteten. Framförallt behövs det 

tänkas mer kring vad nyckeltalen säger och hur de kan kombineras med varandra. Det vill säga att 
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nyckeltal från den inre och yttre effektiviteten tillsammans beskriver balansen mellan olika typer av 

effektivitet som samverkar och bildar, förhoppningsvis, en kvalitativ verksamhet. Och det behövs 

ytterligare nyckeltal som pekar mot om vi uppnått avsikten med verksamheten eller inte. 

I verkligheten är det troligen en ständig balansgång mellan inre och yttre effektivitet där sambanden 

inte alltid är solklara. Kanske behöver verksamheten få tid att pröva ett nytt arbetssätt innan det ger 

resultat i ökad yttre effektivitet. Å andra sidan: om man som chef endast intresserar sig för den inre 

effektiviteten så kan det innebära att man tappar fokus och inte mäter hur relevant verksamheten 

upplevs av målgruppen. Fokus blir verksamhetsperspektiv och inte användarperspektiv. 

Modeller för att beskriva effektivitet 

Det finns naturligtvis fler modeller för mätning av effektivitet. Den danska forskaren Niels 

Ole Pors har byggt en modell som i sin tur bygger på modellen Balanserade styrkort. Inom 

projektet Mål och Mått testade fyra kommunbibliotek i Västra Götaland några nyckeltal som 

Pors föreslår. Poängen med Balanserade styrkort är att man mäter och väger ihop nyckeltalen 

från alla perspektiv som finns i modellen för att på så sätt få fram balansen i verksamheten. 

Västra Götalands erfarenhet visar tydligt att enstaka mått säger mycket litet om verksamheten 

totalt. Det är svårt att dra några slutsatser om en viss modell fungerar genom att pröva enstaka 

nyckeltal. En intressant fortsättning på projektet Mäta och Väga vore därför att testa några av 

modellerna i sin helhet. 

Modeller bygger ofta på en bild av organisationen som en stabil miljö där effektivitetskriterier 

som mättes vid situation A förväntas gälla även vid situation B. Det förefaller vara så att vi 

behöver andra sätt att se på själva effektivitetsbegreppet. 

Effektivitet kan till exempel handla om förmågan att hantera motstridiga intressen eller 

konkurrerande värden. Ett exempel är metoden då skolbibliotekarien väljer att arbeta med en 

bok eller några få titlar med en grupp elever och som kan innebära att utlåningen tillfälligt går 

ner och att ”effektiviteten” minskar. Skolbibliotekarien har då använt en del av sin arbetstid 

till att, dels förbereda sig och dels samla gruppen för ett gemensamt samtal. Kanske finns det 

vid detta tillfälle inte tid för eleverna att låna överhuvudtaget. En annan metod kan vara att 

bibliotekarien, eller läraren, ger gruppen tillgång till biblioteksrummet och låta eleverna fritt 

låna böcker. Detta skulle antagligen visa större effektivitet ur ett produktivitetsperspektiv 

genom att eleverna skulle låna fler böcker. På sikt skulle dock läsutvecklingen troligen gynnas 

av ett fördjupat arbete med en eller få böcker. Kanske skulle också läslusten stimuleras. Ökad 

läslust skulle kräva ett skolbibliotek med ett brett utbud av titlar, vilket skulle kunna leda till 

både högre effektivitet och god effekt. Men att fokusera på endast en av metoderna skulle å 

sin tur kunna leda till ointresse och minskade lån. De flesta skolbibliotekarier försöker nog 

varva de här metoderna. Om man använder detta sätt att se på effektivitet, så betyder det att 

effektivitet inte gynnas av att en viss metod optimeras utan istället av att det finns en balans 

mellan (kanske motstridiga) värden som över tid gynnar verksamheten. Utmaningen för en 

organisation blir att hitta en sådan balans och ett arbetssätt som innebär att värdena förhåller 

sig gynnsamt till varandra över tid.  

Hittar man den här balansen blir det samtidigt viktigt att hela tiden kritiskt vaka över 

balansen, det vill säga att acceptera att balansen förmodligen ändrar sig själv efter en tid. Ett 
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annat sätt att beskriva den här risken är att så fort det experimenterande momentet övergår till 

en rutin så finns risken att balansen rubbas och effektiviteten minskar. Kanske handlar det här 

om att skilja på orden rutin, erfarenhet och ritual. Rutin innebär att man experimenterat färdigt 

och hittat ett sätt att utföra ett visst moment så att det övergår till rutin. Detta innebär inte att 

man aldrig ska ha några rutiner utan att man bör vara uppmärksam på om rutinen fortsätter att 

vara effektiv. Att ha erfarenhet innebär (kan innebära) att man använder sin erfarenhet och 

ökade kunskaper för att fortsätta att experimentera vid utförandet av ett visst moment. När 

rutiner som en gång var gynnsamma blir istället ritualer eller ceremonier som utförs utan att 

tillföra verksamheten någonting. En effektiv organisation utmärks av att den står emot 

ceremonialisering eller att den klarar av att avceremonialisera.  

Allokativ och adaptiv effektivitet 

Ytterligare ett sätt att beskriva effektivitet är att använda begreppen allokativ och adaptiv 

effektivitet. Allokativ effektivitet innebär att man fördelar och använder resurserna på ett 

sådant sätt att en så omfattande verksamhet som möjligt går att genomföra. Fokusering på 

verksamheten, samarbete, förtroendefulla förhållanden och stabilitet är egenskaper som 

främjar allokativ effektivitet. Med adaptiv effektivitet menas förmågan att anpassa 

verksamheten till nya förutsättningar och omständigheter. Utrymme för att genomföra försök 

av olika slag, ett nyfiket förhållningssätt, möjlighet att protestera är egenskaper som främjar 

adaptiv effektivitet. 

Idealet för en organisation är att hitta balans mellan de beskrivna egenskaperna hos respektive 

synsätt. En verksamhet kan inte bara vara adaptiv, men om den är alltför allokativ kan den 

plötsligt bedriva en verksamhet som inte längre efterfrågas. Den allokativa effektiviteten vill 

inte heller prioritera, utan sprida resurserna så att alla får något. I folkbibliotekets uppdrag 

syns både den allokativa och adaptiva effektiviteten tydligt då vi ska vara en resurs för alla 

men samtidigt prioritera till exempel barn och unga.  

Adaptiv effektivitet handlar inte om att ha en buffert i budgeten, för att ha en ekonomisk 

beredskap ifall förhållandena i verksamhet eller omgivning skulle ändras. Däremot kan man 

naturligtvis fundera över om resurserna fördelas med ett i huvudsak allokativt förhållningssätt 

eller med ett adaptivt förhållningssätt? För om vi tittar på utfallet så blir frågan om vi 

verkligen har prioriterat ”tillräckligt” – är vår adaptiva kompetens tillräcklig? Vågar vi 

prioritera en satsning på en störig grupp ungdomar på bekostnad av (till exempel) en trogen 

grupp tidningsläsare?  

Det förefaller som allt viktigare att utveckla adaptiva strategier då omvärlden förändras så 

snabbt och det blir allt svårare för ett bibliotek att vara relevant och aktuellt. Det är svårt att 

skapa en ekonomisk buffert, men en buffert eller den resurs som bibliotekschefer har, är den 

egna och personalens kompetens. Att hitta en organisation som stödjer ett ständigt pågående 

utvecklingsarbete är kanske ett exempel på en adaptiv strategi? 

Taxonomier för att mäta nivåer av kvalitet 

Inom projektet har några förslag till taxonomier formulerats. De är tänkta att användas som underlag 

vid exempelvis en diskussion då man börjar ett samarbete med en annan verksamhet. Ett syfte för 

samarbetet kan vara att öka effektiviteten men också att öka kvaliteten på verksamheten. Det kan vid 
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sådana tillfällen vara bra att klargöra vad vi i så fall menar, och vill uppnå, med vårt ”samarbete”. Är 

det praktisk administration vi vill samarbeta kring eller formulering av handlingsplaner? 

Taxonomierna är sinsemellan ganska olika. Vi har visserligen eftersträvat samma antal nivåer 

men om man lägger taxonomierna bredvid varandra är det inte säkert att till exempel nivå 2 

innebär samma grad av samverkan i alla taxonomier. Detta beror bland annat på att vi kommit 

olika långt när det gäller samarbete mellan olika verksamheter. Biblioteken har till exempel 

samverkat under en lång tid med skolan och på många platser i landet finns också erfarenhet 

av formaliserade avtal. Det är inte lika vanligt med avtal vad gäller samarbete mellan 

bibliotek och äldreomsorg. Vi kan alltså se en skillnad mellan taxonomierna som speglar 

erfarenhet av samarbete och det kan naturligtvis också spegla graden av ”fantasi” vad gäller 

beskrivningen av samarbete. I takt med att våra verksamheter utvecklas så kommer 

förhoppningsvis de högsta nivåerna bli fler och mer utvecklade och kanske några av 

mellannivåerna fasas ihop. 

En annan skillnad mellan taxonomierna är graden av formellt, politiskt uppdrag. Biblioteken 

har i uppdrag att samverka och formulera en kommunal biblioteksplan. Äldreomsorg, 

barnavårdscentral och förskola har också formulerade uppdrag där ett samarbete med 

bibliotek kan gynna delar av deras arbete. Men föreningslivet har i sig inget uppdrag att 

samarbeta med biblioteket även om vissa föreningar säkerligen kan gynnas av ett samarbete. 

Taxonomierna kan därför vara intressanta eftersom graden av samarbete är något som är svårt 

att mäta på annat sätt. 

I sammanhanget kan det vara viktigt att påpeka att taxonomierna har tagits fram i ett 

bibliotekssammanhang och utifrån bibliotekspersonals olika erfarenheter av samarbete. Även 

om taxonomierna beskriver samarbete så är det ändå utifrån bibliotekets uppdrag som de är 

formulerade. Det är inte säkert att de skulle se likadana ut om vi i högre grad samarbetade 

med respektive verksamhet när vi tagit fram taxonomierna. Detta är naturligtvis ett 

besvärande faktum och får understryka att projektets ambition är att påbörja ett arbete och 

varmt välkomnar alla initiativ till diskussion och utveckling av taxonomierna. Det gäller 

förstås också skapandet av nya taxonomier.  

Personligen är jag intresserad av men också tveksam till taxonomierna. Jag kan se en 

uppenbar risk med att lista egenskaper då de kan konservera en verksamhet genom att olika 

nivåer fastlåses och definieras. Utveckling uppfattar jag som mycket mer dynamisk, organisk 

och kaotisk. Men jag tror att vi kan behöva dessa listor i en viss del av utvecklingsprocessen 

för att reda ut vad vi menar med olika begrepp och för att konkretisera, bryta ner begreppen 

till praktisk tillämpning. Att inta ett kritiskt och ständigt reflekterande förhållningssätt till 

taxonomierna är alltså en stark uppmaning från min sida! 

Sammanfattning 

För att veta om vårt resultat är bra eller om vår effektivitet är god måste vi formulera 

effektiviteten i förhållande till målen. Om vi idag strävar mot Bibliotekslagens mål ”att 

stimulera till läsning och litteratur” är det inte självklart att vi vet om vi varit effektiva eller 

har fått ett gott resultat om vi endast räknar antal utlån. I alla fall inte om vi samtidigt beaktar 

de prioriterade grupperna som Bibliotekslagen lyfter fram. Om antalet utlån är det enda som 
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är viktigt att mäta kan det för ett bibliotek vara kontraproduktivt att arbeta med Daisy-

låntagare trots att Bibliotekslagen lyfter fram talbokslåntagare som en prioriterad grupp.  

Att mäta effektivitet i offentlig sektor innebär en förståelse för att förhållanden som gällde vid 

en viss tidpunkt förmodligen inte gäller vid en annan. De processer som sker är ofta så 

komplicerade och föränderliga att de inte låter sig förklaras enkelt och entydigt. För att tolka 

den bild som träder fram krävs troligen ett helt kluster av nyckeltal som tillsammans kan 

beskriva huruvida verksamhetens resultat varit goda eller inte. 

Denna osäkerhet kräver en organisation som lagt in utveckling som en integrerad del av 

vardagsarbetet. Det verkar vara så att det viktiga inte är att optimera en enda metod utan 

snarare ha ett antal metoder aktuella och beakta balansen mellan dessa metoder.  Utvärdering 

måste komma in som ett regelbundet inslag i verksamheten och vara en del av 

verksamhetsplaneringen. Om det är sant att verksamhet måste kunna mätas för att kunna 

styras måste vi omedelbart utveckla vårt mätande för att öka kunskapen om vår verksamhet så 

att vi styr i riktning mot målen. 
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