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Folkbiblioteket i Arboga, foto C Ranemo

Att använda nyckeltal
Vilken kommun satsar mest på sin
folkbiblioteksverksamhet? En kommun
satsar 3 miljoner, en annan 44. Svaret
verkar vid en första anblick vara
uppenbart.
Eller, kanske inte? Om vi använder oss av
nyckeltal istället så blir bilden en annan. Den
första kommunen satsar 638 kronor per
invånare och den andra 322 kronor.
Nyckeltal kan användas för att jämföra olika
stora organisationer med varandra eller för att
följa utvecklingen över tid. Det bästa av allt är
att man inte behöver vara ett matematiskt
geni för att räkna ut dem.
Den här skriften är till för dig som arbetar
med att följa upp folkbiblioteksverksamhet
eller som formulerar uppföljningsbara mål i
biblioteksplaner.
De regionala biblioteksverksamheterna och
Kungliga biblioteket, KB, har i samarbete
utvecklat denna skrift för att underlätta
användandet av nyckeltal i folkbibliotekens
arbete. Skriften har gjorts inom ramen för det
kvalitetsutvecklingsarbete som KB och de

regionala biblioteksverksamheterna bedriver i
kontinuerlig samverkan.
Skriften beskriver vanliga nyckeltal för
folkbibliotek avseende:
hur de räknas ut,
vad man bör tänka på vid tolkning och
jämförelser,
ger exempel på målformuleringar som
kan följas upp med respektive
nyckeltal
samt visar hur du kan använda redan
färdiga nyckeltal.
KB ansvarar för att årligen samla in och
sammanställa Sveriges officiella biblioteksstatistik. Den officiella statistiken samlas in på
uppdrag av regeringen. De vanligaste nyckeltalen för folkbibliotekens verksamhet som
redovisas på kommunal, landstings- och
riksnivå finns redan färdiga att hämta i xlsfiler på www.kb.se.
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Nyckeltal spar tid och arbete
Det går naturligtvis att följa upp målen för
verksamheten utan nyckeltal men många av
de sätten kräver många gånger en mycket
större arbetsinsats eftersom man då till
exempel behöver göra:
Brukarundersökningar
Medborgarenkäter
Observationsstudier
Söka information i andrahandskällor
Fokusgrupper och gruppdiskussioner
Självskattningar
Taxonomier
Dessa övriga metoder är dock utmärkta
verktyg som på olika sätt kompletterar
användandet av nyckeltal.

När fungerar nyckeltal för
utvärdering av målen för
verksamheten?

En förutsättning för att nyckeltalen ska kunna
användas är att underlaget till dem har tagits
fram på ett korrekt sätt och att eventuella
förändringar i begreppsdefinitioner och
bibliotekssystem noggrant noteras så att
större skillnader mellan olika mätpunkter kan
förklaras.
Bara om underlaget till beräkningarna är
korrekt blir nyckeltalen så rättvisande som de
ska vara. Skattade värden och otydliga
begreppsdefinitioner bör naturligtvis
undvikas.
Ett klassiskt exempel på händelser som
påverkar alla nyckeltal för folkbiblioteken i en
kommun är när stängningar, ombyggnationer
eller omflyttningar av bibliotekslokaler görs.
Det är därför viktigt att redovisningen
av nyckeltal kompletteras med
information om faktorer som påverkat
utvecklingen av talen.

Det förekommer i olika sammanhang kritik
till användandet av nyckeltal, många menar
att de inte är rättvisande eller rent av
orättvisa. Rätt använda är dock nyckeltal ett
bra verktyg som år efter år kan användas för
snabb indikation på utvecklingen av det egna
folkbiblioteket.
Få bibliotek har dock så stora resurser att de
ständigt kan förbättra samtliga nyckeltal, man
får helt enkelt bestämma i sin biblioteksplan
vilka nyckeltal som är mest angelägna att
förbättra. Ibland kanske ambitionsnivån för
målen endast är att bibehålla nivån på
nyckeltalen under tidsperioden.
Som den följande texten beskriver så kan
nyckeltal användas vid jämförelser mellan
olika folkbiblioteksorganisationer endast i de
fall som kommunerna har liknande
förutsättningar avseende till exempel
befolkningstäthet och invånarantal.
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Folkbiblioteket i Trollbäcken, foto Vera Almström

Ett litet nyckeltalsexempel
För att åskådliggöra hur man praktiskt
kan gå tillväga när man använder
nyckeltal ges ett litet exempel.
Antal barnbokslån per barn 0–14 år är ett
vanligt nyckeltal som ingår i redovisningen av
Sveriges officiella biblioteksstatistik sedan en
rad år eftersom barnens användning av
folkbiblioteket är ett prioriterat mål i
bibliotekslagen.
Eftersom er biblioteksplan är en direkt
nedbrytning av de nationella målen i bibliotekslagen (se skriften Biblioteksplan 2.0 på
www.kb.se) har du som en övergripande
vision för kommunens biblioteksverksamhet
”att främja läsningen bland barnen i
kommunen”.

Det kan man göra på många sätt, men det sätt
som du valt är att bryta ned och formulera
som ett mål är ”att öka utlånen till barn”.
Aktiviteterna som berör detta i din
biblioteksplan är att du ska…
verka för att minst 80 procent av barnen i
kommunen som är 6–14 år har ett eget
lånekort.
samverka med förskola och skola så att
varje barn får gå på minst 4 organiserade
besök på folkbiblioteket per år.
anordna publika aktiviteter varje lördag
som lockar föräldrar och barn samt
informera om dessa aktiviteter i flera
olika samtidiga kanaler.
Du har valt att inte prioritera fler än dessa
barnaktiviteter för att nå ditt mål eftersom
6

ni är underbemannade och saknar tjänster
som är särskilt avsatta till barn- och
ungdomsverksamhet.
Du läser på KB:s webbplats att riksgenomsnittet för barnboksutlåningen är 18 böcker
per barn och år. I din biblioteksplan skriver
du att målet för er kommun är att ”ha en
högre barnboksutlåning än riksgenomsnittet”.
Ni har många integrerade skolbibliotek i er
kommun och det gör att barnboksutlåningen
är högre än vad den skulle varit om ni inte
hade haft några integrerade skolbibliotek. Det
kommer sig av att barnen, inom ramen för
skolarbetet, måste låna vissa böcker.
I och med att du kvantifierat målet har
du på ett enkelt sätt fått ett verktyg som
du kan använda när kommunen följer
upp målen i biblioteksplanen.
För att se till att nyckeltalet är jämförbart år
från år är du mycket noga med att alla barnböcker alltid är uppmärkta som sådana i
bibliotekskatalogen.
Du kanske är mycket nyfiken på om allt ert
arbete ”bär frukt” och du kontrollerar nyckeltalet månadsvis, men då måste du förstås
dividera med 12 eftersom uppgiften 18 böcker
är riksgenomsnittet på årsbasis. För att du ska
få jämförbara tal med den officiella biblioteksstatistiken bör du använda befolkningssifforna på SCB:s webbplats som gäller per 31
december.
Där hittar du också antalsuppgifterna om hur
många som är 6–14 år så att du kan jämföra
och se att åtminstone 80 procent av dessa har
ett lånekort.
Du går också in i kommuntabellerna som
finns publicerade på KB:s webbplats och
jämför er med några andra kommuner som
har samma förutsättningar avseende

befolkningstäthet, antal serviceställen per
invånare och andel integrerade skolbibliotek.
Då får du på ett mer rättvisande sätt en
uppfattning om hur väl ni ligger till i er
kommun.
Det visar sig att andra jämförbara kommuner
har en barboksnutlåning som överstiger er. En
av kommunerna kanske redovisar 41
barnbokslån per barn och år fast de har
samma andel integrerade skolbibliotek som ni
har och samma befolkningsstorlek. Ring dem
och fråga hur de gjort!
Den här skriften innehåller på olika sätt hjälp
för att du enkelt ska kunna använda dig av
nyckeltal på ett korrekt sätt. I varje delkapitel
finns:
exempel på målformuleringar till
biblioteksplanen som respektive
nyckeltal kan följa upp
uppgift om vilken typ av kvalitet
som nyckeltalet mäter
yttre faktorer som påverkar måttet
källorna som underlaget till måttet
kan hämtas ifrån

Var kan man hitta
folkbiblioteksstatistiken?
(Länkarna är klickbara)
http://www.kb.se/bibliotek/Statistikkvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2012/
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Pr
odukt.asp?produktid=KU0101&lang=1

http://www.kb.se/bibliotek/Statistikkvalitet/biblioteksstatistik/
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Falu stadsbibliotek, foto C Ranemo

Nyckeltal för resurser
Alla folkbibliotek har sina unika förutsättningar och det som är viktigt för en
kommun kanske inte ens är aktuellt i
en annan.
De strukturella resurserna som ett bibliotek
har påverkar hur attraktiva dess tjänster är.
Resurser som trevliga, rymliga, centralt
belägna lokaler med tillgång till datorer och
modern teknisk utrustning och som är öppet
då många av kommuninnevånarna har
möjlighet att besöka biblioteket påverkar alla
de andra nyckeltal som är vanliga att använda
sig av i uppföljning av folkbibliotek.

Därtill kommer den viktigaste resursen,
personalen, som behandlas i ett speciellt
kapitel i denna skrift. Det finns ett samband
mellan antal årsarbetare på folkbiblioteket
och nästan alla andra nyckeltal.

Budget
Alla nyckeltal påverkas direkt eller indirekt av
de budgetramar som biblioteket har. Därför är
olika nyckeltal som berör bibliotekets budget i
olika avseende väsentliga att ta med i en
verksamhetsuppföljning.
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De ekonomiska nyckeltalen visar också
indirekt på vilken ”chans” som biblioteket har
att förbättra värdena på sina andra nyckeltal.

Vanliga kostnadsnyckeltal är:
Driftskostnad per invånare
Mediekostnad per invånare
Andel biblioteksanslag i förhållande
till hel kommunbudget
Kostnad per besök
Kostnad per lån
Kostnad per aktiv användare
Kostnad per öppettimme
Andel av mediekostnader som går
till e-medier

Variabeldefinitioner
Samtliga kostnader anges alltid exklusive
mervärdesskatt. Kostnaderna är den faktiska
kostnaden och inte den planerade. Summan
av de olika delkostnaderna ska summera till
de totala driftskostnaderna för
folkbiblioteksverksamheten.
Mediekostnader, avser inköp av fysiska
medier och AV-material samt virtuella ebaserade medier och databaslicenser.
Mediekostnader avser samtliga kostnader för
böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier,
databaser, licenser med mera. Kostnaderna
för bibliotekssystem, t.ex. BOOK-IT och Libra
inkluderas inte i mediekostnader.
Mediekostnaderna inkluderar även de medier
som köpts med ev. bidragsmedel. Om
folkbiblioteket hjälper till med att köpa in
medier till andra verksamheter i kommunen,
men de medierna inte ingår i folkbibliotekets
katalog, ska kostnaderna för dessa inte räknas
här.
Personalkostnader för folkbiblioteksverksamheten beräknas inklusive kostnader
för kompetensutveckling. Till löner räknas
bibliotekets samlade direkta och indirekta
personalomkostnader, inklusive

semesterersättning och lagstadgade sociala
avgifter. Här inräknas även personal som
betalts med externa medel, t.ex. projektmedel.
Folkbibliotek ska även inkludera kostnader
för personalens kompetensutveckling, t.ex.
kurskostnader och resor. Eventuella
pensionskostnader för personal som slutat
arbeta på biblioteket som fortfarande belastar
bibliotekets budget direkt ska inte tas med
här.
Lokalkostnader inkluderar hyra, el,
städning och motsvarande. Här redovisas
lokalkostnader även om dessa inte bokförs
under kultur-/biblioteksförvaltning utan
under exempelvis kommunstyrelse eller
byggnadsnämnd. Även kapitaltjänst ingår.
Investeringsutgifter är sådana kostnader som
är avdragsgilla under längre period än ett år.
Exempel på investeringsutgifter är fasta
inventarier, ombyggnader, tillbyggnader och
andra lokalförbättringar, inventarier som
finns kvar över flera räkenskapsår, men inte
utgifter för medier.
Övriga kostnader är de resterande
kostnaderna som inte kunnat påföras på
medie- personal-, lokal-, eller investeringskostnader, t.ex. portokostnader och
transportkostnader samt kostnader för
bibliotekssystem. Summan av de olika
driftskostnadsslagen ska uppgå till
kommunens totala kostnader för
folkbiblioteksverksamheten under året
exklusive mervärdesskatt.

Begräsningar vid jämförelser
Eftersom lokalkostnader varierar kraftigt
beroende på läget i landet bör man för en mer
rättvisande jämförelse beräkna kostnadsnyckeltalen exklusive lokalkostnaderna om
man ska jämföra olika typer av kommuner
(storstad/landsbygd).

Faciliteter
I medeltal finns 0,12 bibliotekenheter per
1000 invånare i Sverige 2012. Vanliga
nyckeltal för bibliotekens lokaler är:
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Antal biblioteksenheter per 1000
invånare
Publik yta (kvm) per 1000 invånare
Sittplatser per 1000 invånare

Variabeldefinitioner
En biblioteksenhet är ett huvudbibliotek eller
en bemannad filial. Huvudbibliotek
definieras som en administrativ enhet som
har hand om de huvudsakliga administrativa
funktionerna och de viktigaste delarna av
beståndet för folkbiblioteket inom
kommunen. Ett huvudbibliotek har i större
kommuner ofta filialbibliotek kopplade till
verksamheten. Det kan dock finnas central
biblioteksadministration i vissa kommuner
som för den skull inte är ett huvudbibliotek.
En filial är en fast fristående avdelning med
ett till största delen fast mediebestånd, som
har fast, av biblioteket anställd personal, och
regelbundna öppettider. Även biblioteksfilialer på vårdinstitutioner med kommunal
biblioteksverksamhet ingår om de uppfyller
dessa krav om anställd personal och regelbundna öppettider. Endast skolbibliotek som
är integrerade med folkbiblioteket, enligt ett
politiskt antaget beslut, ingår i gruppen filialbibliotek om de har fast personal anställd av
folkbiblioteket och regelbundna öppettider.
Filialliknande utlåningsställen utan fast
personal och/eller regelbundna öppettider
räknas under ”övriga utlåningsställen”.
Bokbussar räknas inte som filial. De
folkbibliotek som inte har något
huvudbibliotek räknar samtliga
”filialer”/biblioteksställen som filialer.
Övriga utlåningsställen är fysiska platser
dit folkbiblioteket administrerar böcker men
platsen är inte reguljärt bemannad av
folkbibliotekets personal mer än när böckerna
levereras/ administreras.

Öppettider
Öppettiderna på biblioteket påverkar
naturligtvis nivån på många av de nyckeltal
som används för att följa upp bibliotekets

verksamhet. Vanliga öppettidsmått som
används är:
Antal öppettimmar per årsarbetare
Medelöppet per filial
Andel meröppettimmar av total
öppettid
Öppettider i förhållande till
brukarönskemål

Variabeldefinitioner
Med öppethållande avses den tid då
biblioteket hålls öppet för besökare och är
bemannat av bibliotekspersonal.
”Meröppettid” räknas inte här. Tillämpas
olika öppettider för skilda avdelningar, till
exempel för vuxenavdelning, barnavdelning
och tidningsrum, inom samma
biblioteksenhet räknas vuxenavdelningens
öppethållande. Folkbibliotek som är
integrerade med skolbibliotek räknar den tid
då biblioteket är öppet för andra än eleverna.

Verksamhetsmål
Exempel på ett mål i bibliotekets plan för
verksamheten kan vara att 90 procent av
öppettimmarna ligger inom ramen för det
som brukarna önskar sig. Exempel på hur
man kan mäta detta finns i Handbok i
utvärderingsarbete – prestationsindikatorer
för biblioteksverksamhet.

Teknik
Folkbiblioteken har ett särskilt uppdrag att
erbjuda kommuninnevånarna
informationsteknik:
Antal datorer per aktiv användare
Antal datorer per invånare

Variabeldefinition
Med dator i detta fall avses en bildskärm med
mus/tangentbord. Räkna dels datorer endast
avsedda för sökning i bibliotekets katalog
såväl som alla de andra övriga datorer som
har eller inte har Internetuppkoppling.
Summan av de två värdena ska summera till
det totala antalet datorer (platser med
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bildskärm samt mus/ tangentbord). Här ingår
även s.k. surfplattor eller läsplattors om finns
på biblioteket. Datorer som endast kan
användas av personalen räknas inte.

Ett exempel
Av 2012 års officiella biblioteksstatistik
framgår att folkbiblioteken i landet i
genomsnitt har
0,49 årsarbetare per 1000 invånare,
att driftskostnaderna i medeltal uppgår
till 400 kronor per invånare
att varje utlån kostar 56 kronor
att folkbiblioteken köper in medier för 45
kronor per invånare
och har i genomsnitt 0,12 bemannade
serviceställen per 1000 invånare.
Avvikelserna från riksgenomsnittet är dock
stora ute i de enskilda kommunerna. En av de
faktorer som påverkar mest är andelen
integrerade skolbibliotek, kommunens yta och
befolkningstäthet. Naturligtvis också
bibliotekets budget.

Gemensamma
systemlösningar
I flera län har folkbiblioteken på
olika sätt gemensamma systemoch transportlösningar. Detta
kan i vissa fall ge upphov till
problem när grundstatistiken för
nyckeltalen ska tas fram. Det
gäller bland annat variabler som
lån och omlån, bestånd, utlåning
av e-böcker etc.
Det kan därför vara viktigt att
man tänker på vilken statistik
som ska vara möjlig att ta ut ur
systemen i samband med att
kommunerna går samman och
beställer gemensamma
lösningar. Då kan systemleverantörerna uppmärksammas
på detta och tillhandahålla
funktioner så att folkbiblioteken
i de olika kommunerna som
ingår i systemet, kan
särredovisas.

Det finns dock kommuner som både har en
hög andel integrerade skolbibliotek, lågt antal
årsarbetare samt låg nyförvärvsbudget. Ofta
utmärkande för dessa kommuner är att även
deras andra nyckeltal ligger lägre än
riksgenomsnittet.

11

Nyckeltal 1.0

Förklaringar till skriftens förkortningar
Efter varje delkapitel finns en lista med förslag på olika nyckeltal som kan användas för de variabler
som omnämnts i delkapitlet. För att spara utrymme används en rad förkortningar:
Förkortning

Uppgifterna som behövs för att räkna ut nyckeltalet finns att hämta via:

Kat
SCB

Bibliotekets katalog.
Uppgiften kan hämtas från www.scb.se. Befolkningsuppgifter avser de som gällde
vid tiden 31 december det kalenderår som avses.
Kommunens eller organisationens ekonomisystem eller ekonomienhet.
Personalavdelningen eller personalsystem.
Uppgiften kan inhämtas via en brukarundersökning bland bibliotekens användare.
Uppgifterna tas fram genom att biblioteken använder sig av att räkna den aktuella
variabeln under speciella mätveckor och multiplicerar de uppgifter som räknats så
att de gäller för hela kalenderåret.
Manuell räkning på biblioteken.
Uppgifterna hämtas via bibliotekssystemen eller kommunens IT-avdelning.
Nyckeltalet finns i Sveriges officiella biblioteksstatistik på Kungliga bibliotekets
webbplats http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/folkbibliotek/

Eko
Pers
Bruk
Mätv
Räk
IT

De definitioner som förekommer i skriften är de som gällde för insamlingen av Sveriges officiella
folkbiblioteksstatistik 2012. Längst bak i denna skrift finns alla definitioner som används listade i en
särskild lista.
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Exempel på nyckeltal avseende resurser:
Nyckeltal
Resurser

Används för
att mäta, se
sid 42

Medelöppet per filial

Strukturkvalitet

Antalet öppettimmar per vecka
utöver kl. 8.00–17.00 på vardagar
bemannade

Strukturkvalitet

Antal biblioteksenheter per 1000
invånare

Strukturkvalitet

Total driftskostnad (kr) per
invånare

Strukturkvalitet

Kostnad per lån (bok + AV)

Resultatkvalitet

Bibliotekets kostnader i
förhållande till kommunbudget

Strukturkvalitet

Exempel på skrivet mål i
planen som nyckeltalet
följer upp
Medelöppettiden per filial
ska inte understiga xx
timmar per vecka.
Alla bibliotek/filialer ska ha
minst en kväll öppet per
vecka.
xx procent av befolkningen i
kommunen ska ha mindre än
5 km till närmaste
folkbibliotek.
Den totala driftskostnaden
för folkbiblioteken ska inte
understiga xxx kronor per
invånare.
Kostnaden per lån ska inte
överstiga xxx kronor.
Kostnaderna för
folkbibliotekets verksamhet
ska utgöra minst xx procent
av kommunens samlade
budget.

Antal datorer per aktiv användare

Strukturkvalitet

Biblioteken ska erbjuda
minst en dator per 2000
aktiva användare.

Antal datorer per invånare

Strukturkvalitet

Biblioteken ska erbjuda
minst en dator per 1000
invånare.

Publik yta per invånare

Strukturkvalitet

Sittplatser per 1000 invånare

Strukturkvalitet

Kostnad per databassession

Strukturkvalitet

Nyförvärvskostnad per invånare
Andel av totala driftkostnader
Lokaler
Medier
e-medier
Personal
övrigt
kompetensutveckling

Strukturkvalitet

Strukturkvalitet

Biblioteken ska erbjuda
sittplatser i proportionell
relation till förändrade
befolkningstal.

Nyförvärvskostnaden ska
inte understiga xx kronor
per invånare och år.

Det tryckta nyförvärvet ska
utgöra minst x procent av
driftskostnaderna.
Kostnaderna för e-medier
ska utgöra minst x procent
av driftskostnaderna.

Exempel på
andra faktorer
än resurser som
påverkar
Integrerade
skolbibliotek.
Meröppet

Fångst
genom

Prioriteringar.

Räk/Räk

Räk/Räk

Stad/landsbygd

Befolkningstäthet.
Hyreskostnader.
Processkvalitet

Eko/Kat

Skattenivå

Eko/Eko

Bibliotekets
prioriteringar.
Integrerade
skolbibliotek.

Räk/Kat

Bibliotekets
prioriteringar
Hyreskostnader,
lokaltillgång

Eko/SCB

Lokalernas
utformning

Räk/SCB

Upphandlingsregler

Eko/IT

Val av medier.
Bibliotekets
prioriteringar.
Invånarnas
önskemål

Bibliotekets
prioriteringar

Eko/Pers
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Nyckeltal
Resurser

Används för
att mäta, se
sid 42

Exempel på skrivet mål i planen som
nyckeltalet följer upp
E-medierna premieras framför tryckt
material och e-mediebudgeten ska utgöra
minst xx procent av den totala
mediebudgeten under perioden.
Kostnaden per besök bör ligga mellan xx
och xxx kronor

Exempel på
andra faktorer
än resurser
som påverkar

Fångst
genom

Andel av
mediekostnader
som går till e-medier

Strukturkvalitet

Kostnad per besök

Strukturkvalitet

Kostnad per aktiv
användare

Strukturkvalitet

Kostnad per
öppettimme

Strukturkvalitet

Öppettider i
förhållande till
brukarönskemål

Processkvalitet

xx procent av öppettimmarna ligger inom
ramen för vad brukarna önskar sig

Prioriteringar

Bruk

Strukturkvalitet

Antalet bemannade öppettimmar per
1000 invånare ska sammanlagt inte
understiga x timmar per vecka.

Prioriteringar och
brukarönskemål
Befolkningstäthet.
Antal filialer.

Räk/SCB

Öppettimmar per
1000 invånare

Nyckeltal
Bibliotekslokalen +
bokbussar etc.
Närhet till
biblioteksservice
Antal kvadratmeter av
lokalen ägnad åt barn o
ungdom
Fysisk tillgänglighet till
lokaler
Fysisk tillgänglighet till
bokbussar
Andel utställningsyta av
total m2
Andel kvadratmeter tysta
områden
Antalet invånare som
potentiellt nås av bokbuss
– därav andelen barn

Den totala driftskostnaden för
folkbiblioteken ska inte understiga xxxx
kronor per aktiv användare.

Används för
att mäta, se
sid 42

Strukturkvalitet

Strukturkvalitet

Strukturkvalitet
Strukturkvalitet
Strukturkvalitet

Strukturkvalitet

Strukturkvalitet

Exempel på skrivet mål i
planen som nyckeltalet följer
upp
xx procent av kommunens barn
och ungdomar bor mindre än 5
km från närmaste bemannade
bibliotek.
xx procent av de öppna ytorna i
biblioteket ägnas åt medier och
aktiviteter för barn och unga.
Påpekanden i ”tillgänglighetsgenomgången” ska vara åtgärdade
före årets utgång.
Målet är att utrusta bokbussen
med rullstolslyft under perioden.
Utställningsytan ökas till xx
procent av bibliotekets öppna
ytor.
xx procent av sittplatserna ska
vara tysta platser.
Samtliga förskolor ska antingen ha
gångavstånd till biblioteket eller få
bokbussbesök

Bibliotekets
prioriteringar
Kommunstorlek.
Förekomst av
andra bibliotek
Kommunstorlek.
Förekomst av
andra bibliotek
Kommunstorlek.
Förekomst av
andra bibliotek

Eko/Eko

Eko/Räk
Eko/Kat
Eko/Räk

Exempel på andra
faktorer än
resurser som
påverkar
Kommunala
prioriteringar.
Befolkningstäthet

Fångst
genom

Lokalernas praktiska
upplägg.
Lokalkostnader.
Skolbibliotek
Se www.handisam.se

Räk/Räk

Se www.handisam.se

Räk
Bruk
Räk/Räk

Geografisk placering
och därigenom
hyreskostnader.
Samlokalisering
Lokalernas upplägg
Behov av tysta
platser
Andelen barn
påverkas också av
tillgång till
skolbibliotek

SCB

Räk
Bruk

Räk/Räk
Kat/SCB

14

Nyckeltal
Bibliotekslokalen +
bokbussar etc.
Tillgång/utnyttjande till:
dator
skanner,
skrivare,
kopiator,
talsyntes etc.
per aktiv användare eller
per besök
Antalet lokalbokningar av
externa aktörer/år, där
den externa parten står
för hela programinnehållet
Lokalens bedömning i
brukarundersökning
Andelen gallrade, andelen
i magasin resp. öppna
hyllor

Används för
att mäta, se
sid 42

Strukturkvalitet

Exempel på skrivet mål i
planen som nyckeltalet följer
upp
Varje bibliotek ska erbjuda en
dator eller surfplatta per 1000
invånare som bor i bibliotekets
närområde.

Exempel på andra
faktorer än
resurser som
påverkar
Förekomster.
Invånarnas behov,
annan tillgång

Fångst
genom
Räk/Räk

Resultatkvalitet

Utnyttjandet av bibliotekets
lokaler ska öka och generera
ökade intäkter till verksamheten.

Geografisk placering.
Externa aktörers
tillgång till lokaler.

Räk/Räk

Resultatkvalitet

Lokalerna ska ses över. Ett första
steg är att nå målet att xx procent
av brukarna ger lokalerna betyg 4
eller 5.
Andel bestånd i öppna hyllor ska
vara xx procent.

Arkitektoniska
förhållanden

Bruk

Lokalernas
utformning. Eftersatt
förvärv.
Prioriteringar.

Kat/Kat

Processkvalitet

Tjänsteleverans/
arbetets utförande

Används för
att mäta, se
sid 42

Exempel på skrivet mål i
planen som det följer upp

Biblioteket har beskrivna
processer

Processkvalitet

Kundnyttan ska beskrivas i
processkartläggningar med
dokumentation och uppföljning

Andel elektroniska
referensfrågor av alla ref

Processkvalitet

Biblioteket har processmål

Processkvalitet

Biblioteket strävar efter att
minska kötiderna genom x satta
processmål

Graden av självbetjäning
Taxonomi

Processkvalitet

Biblioteket har beskrivna
funktioner

Processkvalitet

Antalet inkomna
klagomål/synpunkter/önskemål
per besökare/tidsenhet

Processkvalitet

xx procent av biblioteket
cirkulation ska ske genom
självbetjäning.
Medborgarna har tillgång till xx
beskrivna funktioner på varje
biblioteksenhet
Alla synpunkter ska vara
besvarade genom inom en vecka

Exempel på
andra faktorer
än resurser
som påverkar
Bibliotekets
prioriteringar

Fångst
genom

Andel
distansstuderande
Avstånd till
biblioteksservice
Bibliotekets
prioriteringar

IT/Räk

Förekomst teknik
och information

Kat/
Mätv.
Skattning
Beskriv

Bibliotekets
prioriteringar

Beskriv

Beskriv

Räk/IT
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Folkbiblioteket i Trollbäcken, foto Vera Almström

Nyckeltal för bestånd och nyförvärv
Nyckeltal för bibliotekens bestånd
används för att för att indikera både
utveckling och kvalitet. Men i och med de
nya e-medierna försvåras tolkningen.
Ersätter ett omfattande tryckt mediebestånd
nuförtiden avsaknaden av tillgång till databaser
med olika e-medier? Ett alternativt synsätt är att
framtiden kommer att räknas i tillgång till antal
databaser. Eller antal titlar oavsett medium.
Folkbiblioteken har inte en i första hand
bevarande uppgift, det finns det andra
bibliotekstyper som har. Istället kanske vi ska

börja tala i termer av bestånd av relevanta
medier?
Vad som dock alltid ligger i grunden för att mäta
utvecklingen av bestånd är invånarnas
möjligheter att få tillgång till de medier som de
behöver.
Att ha många medier per invånare är generellt
sett ett gott betyg till biblioteksverksamheten i
kommunen. Med ett för närsamhället relevant
bestånd ökar sannolikheten för invånarna att
hitta det som de önskar. Men ett stort mediebestånd kan också tyda på att gallring inte skett i
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den utsträckning som skulle vara bra för
bibliotekets effektivitet och aktualitet.

Mediebestånd per invånare
På riksnivå brukar nyckeltalet för
folkbibliotekens bestånd vara 4,1 medier per
invånare.

Underkategorier till måttet
Antal tryckta böcker per invånare
AV-bestånd per invånare
Ett annat vanligt mått är Barnboksbestånd
per invånare i åldern 0–14 år (avser medier
som främst är avsedda för personer i åldern 0-14
år). Det måttet påverkas särskilt av om många
skolbibliotek är integrerade med folkbiblioteket.

Variabeldefinitioner
Måttet mediebestånd skapas av det totala
beståndet av tryckta böcker och AV-medier.
Bestånd är de medier som biblioteket ställer till
sina användares förfogande. I beståndet
inräknas också material som kommit in till
biblioteket men ännu inte färdigbehandlats, om
avsikten är att införliva det i bibliotekets
samlingar. Medier som omfattas av
bestämmelser som begränsar eller tillfälligt
förbjuder användning, ska också räknas in. Även
medier som är magasinerade räknas,
naturligtvis går det också att beräkna måttet
utifrån andel i öppna hyllor men då måste detta
anges. Beståndet ska redovias efter antalet som
fanns 31 december det aktuella kalenderåret.
Det är antalet medier som räknas, inte antalet
titlar.
Antal invånare hämtas från SCB:s
befolkningsstatistik (www.scb.se). Antalet är det
som uppges 31 december det mätta året.
Böcker definieras här som tryckta eller
handskrivna böcker. Inte e-böcker.
Barnlitteratur är verk som huvudsakligen är
lämpliga för personer i åldern 0-14 år.
Vuxenlitteratur är verk som huvudsakligen

riktar sig till personer äldre än 14 år.
Skönlitteratur är böcker som klassas inom SAB
signum H eller Dewey 800-899. Facklitteratur
är alla övriga signum. Summan av skön- och
facklitteratur ska summera till hela det tryckta
bokbeståndet.
I den officiella biblioteksstatistiken ingår inte
tidningar och tidskrifter i nyckeltalen för
bestånd, de räknas på annat sätt. Anledningen
är att skulle vara svårt att räkna varje enhet,
även om de är kapslade i årgångar.
Audiovisuella medier, AV-medier, är medier
som det krävs speciell, ofta teknisk, utrustning
för att höra eller se. Hit hör rena ljuddokument
t.ex. CD-skivor, grammofonskivor, e-musik,
ljudband, ljudkassetter eller filer med digitala
ljudinspelningar mp3. Hit hör också rena
bilddokument t.ex. e-böcker, diabilder,
overhead-bilder, samt kombinerade dokument
t.ex. videoinspelningar, rörlig film med ljud.
Till AV-mediebestånd förs samtliga AV-medier
som finns tillgängliga för allmänheten.
Microfilm/-fiche för internt bruk
(katalogisering, låneregistrering) ingår inte.
Beräkning av antalet enheter baseras på den
fysiska formen för förvaring av medierna. Paket
eller liknande som bildar en enhet räknas som
en (1) AV-medieenhet. Detta gäller till exempel
ett emballage innehållande flera kassetter, ett
paket bestående av ljudkassett och
svartskriftsbok eller ett kuvert innehållande
flera mikroficher. Det betyder också att en titel
kan ligga i flera emballage och därmed räknas
som flera enheter.
CD-ROM är en skiva som är avsedd för lagring
av datorprogram. Vanligt innehåll är PC- och
Mac-dataspel och interaktiva språkkurser.
E-böcker, endast sådana titlar som biblioteket
har egna lokala licenser på ska räknas, uppge
således inte antalet titlar i t.ex. E-lib. Tillgång till
ELib räknas som en databas. Definitionen av eböcker är ännu inte ändrad.
Talböcker DAISY, står för Digitalt anpassat
informationssystem och är en öppen,
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internationellt etablerad standard för talböcker.
En DAISY-spelare är en fristående CDromspelare med funktioner för att läsa och
navigera i DAISY-talboken.
Musik (fonogram) är alla former av musik
utom e-musik. Musiken kan finnas på t.ex. CDskivor, DVD-skivor, mp3-filer,
grammofonskivor (vinyl) och ljudband
(inklusive kassetter) samt fonogramrullar etc.
En enhet med flera musikstycken räknas som 1.
E-musik (egna licenser) redovisas separat och
ska inte inkluderas i musikfonogram. Med egen
licens avses att det är en nedladdad fil till ett fast
medium t.ex. CD eller mp3 eller media i t.ex. en
lokal ”jukebox” där inte biblioteket betalar för
varje enskild nedladdning. I bestånd av e-musik
räknas inte antalet titlar på t.ex. databaser som
Naxos eller musikfiler som är allmänt
tillgängliga via Internet. T.ex. tillgång till musik i
databaser räknas istället som (1) under
databaser.
Ljudböcker kan finnas på ett flertal olika
medieformer, det som är utmärkande är att
texten läses upp av en röst. CD-böcker är
detsamma som ljudböcker. I denna kategori ska
inte talböcker i DAISY-format räknas in, de
räknas separat. Videogram är medier av
formatet, VHS, DVD, Blu-ray.
Övriga AV-medier är de medier som inte
ingår i någon annan uppräknad kategorierna
t.ex. mikrofilm/-fiche,
diabildserier/bildband/smalfilm, bok och band,
etc. Bok och band är en enhet som är en
kombination av två olika medieformer. Ett äldre
exempel kan vara en bilderbok med ett
tillhörande kassettband där ljudläten är
kopplade till när det är dags att vända sida i
boken. Nyare varianter kan vara en CD-skiva
med en tillhörande bok, exempelvis vissa typer
av språkkurser. I kategorin övriga AV-medier
räknas dock inte sådana kombinerade
medieenheter där den tryckta boken och CDskivan innehåller samma information, de räknas
under tryckta böcker.

Samtliga AV-mediekategorier ska summera till
det totala AV-mediebeståndet.

Samband
Måttet mediebestånd per invånare påverkas
bland annat av
1. hur många bibliotek som är integrerade
med skolbibliotek
2. antal kommuninnevånare
3. tillgång till andra bibliotekstyper
4. tillgång till få eller många
biblioteksserviceställen i förhållande till
kommunens befolkningstäthet.
Mediebeståndet per invånare är i regel högre i
kommuner som har förhållandevis få invånare
därför att bibliotek i små kommuner också
måste upprätthålla en god grundservice till
medborgarna. De allra störta kommunerna har i
medel en tredjedel så många medier per
invånare som de allra minsta kommunerna i
medel har. Antalet medier per invånare
påverkas också av hur många andra olika
bibliotekstyper som finns inom kommunen, till
exempel om det finns sjukhusbibliotek och
forskningsbibliotek. Folkbiblioteket behöver då
kanske inte köpa in till exempel så mycket
studielitteratur som i kommuner där det inte
finns sjukhus- och forskningsbibliotek.

Begränsningar vid jämförelser
Antal medier per invånare ska bara användas för
jämförelser mellan kommuner med ungefär lika
många invånare och invånare per geografisk yta.
En till ytan stor kommun som är glest befolkad
måste ha fler servicesställen per invånare och
därigenom ett något högre bestånd eftersom det
är önskvärt med ett visst basutbud på varje
servicesställe.
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Nyförvärv per invånare
Många nyförvärv gör vanligvis att beståndets
aktualitet förbättras. Beståndet blir mer relevant
för den målgrupp som nyttjar biblioteket.
Riksvärdet är 0,24 nyförvärv per invånare i
landet men det varierar mellan 0,11–1,37 (år
2012).

Precis som nyckeltalet mediebestånd per
invånare påverkas nyförvärv per invånare av
1. hur många biblioteksställen som är
integrerade med skolbibliotek
2. antal kommuninnevånare
3. kommunen har få eller många
biblioteksserviceställen
4. andel aktiva användare
5. storleken på bibliotekets mediebudget.

Underkategorier till måttet
Andra vanliga mått är
Andel nyförvärv av beståndet
Andel nyförvärv av barnböcker per
bestånd av barnböcker
Andel nyförvärv av barnböcker per
invånare 0-14 år.

därför att bibliotek i små kommuner också
måste upprätthålla en god grundservice till
medborgarna och för att göra detta köper de in
nästan lika många titlar som större kommuner.
De allra störssta kommunerna har i medel 0,18
nyförvärv per invånare som de allra minsta
kommunerna i medel 0,46.
Antalet nyförvärv per invånare påverkas också
av hur många andra olika bibliotekstyper som
finns inom kommunen, till exempel om det
finns sjukhusbibliotek och forskningsbibliotek.
Folkbiblioteket behöver då kanske inte köpa in
till exempel så mycket studielitteratur som
glesbygdskommuner där många
distansstuderar.

Begränsningar vid jämförelser
Antal nyförvärv per invånare ska bara användas
för jämförelser mellan kommuner med ungefär
lika många invånare och invånare per geografisk
yta. En till ytan stor kommun som är glest
befolkad måste ha fler servicesställen per
invånare och därigenom något högre andel
nyförvärv eftersom det är önskvärt med ett visst
basutbud på varje servicesställe.

Verksamhetsmål
Exempel på hur ett verksamhetsmål kan vara
formulerat som dessa nyckeltal följer upp:

Barnmåtten påverkas särskilt av hur stor andel
skolbibliotek som är integrerade med
folkbiblioteket.

”Antalet nyförvärv per invånare ska inte
understiga 0,4 per kalenderår.”

Variabeldefinitioner

”Andelen nyförvärv av barnböcker per
invånare 0-14 år ska inte understiga 8 procent
av barnboksbeståndet.”

Nyförvärv är alla de medier som biblioteket lade
till sin samling under det efterfrågade kalenderåret. Även gåvor och gratisexemplar räknas. Det
är antalet exemplar som räknas. Informationskällor som är fritt tillgängliga på Internet räknas
inte med. Summan av nyförvärv av skön- och
facklitteratur ska summera till samtliga
nyförvärv av tryckta böcker. I övrigt är
definitionerna som för mediebestånd av olika
typer av medier.

Samband
Andel nyförvärv per invånare är i regel högre i
kommuner som har förhållandevis få invånare

Nyckeltal för tidningar och
tidskrifter
Eftersom tidningar och tidskrifter räknas
utanför de nationella beståndsuppgifterna på
folkbiblioteken bör man använda sig av
särskilda nyckeltal för dessa.
Tidningar, titlar på huvudbiblioteket
per 1000 invånare
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Tidningar, prenumerationer per 1000
invånare
Tidskrifter titlar på huvudbiblioteket
per 1000 invånare
Tidskrifter prenumerationer per
1000 invånare

Variabeldefinitioner
Som tidning räknas varje periodisk publikation
som utkommer minst 2 gånger per vecka, till
exempel ”dagstidningar”. Som tidskrift räknas
periodisk publikation som utkommer minst 4
gånger under året. Övriga periodiska publikationer, till exempel separata årsskrifter, räknas
som böcker. Som utländska tidningar och
tidskrifter räknas publikationer som har
utgivningsort i utlandet. Även gratisprenumerationer räknas, prenumerationer som biblioteket
erhåller utan att betala någon avgift.
Utländska medier är de medier som har
utgivningsort i utlandet.
Öppen hylla innebär att boken står framme
eller finns i den öppna samlingen.
Antal invånare hämtas från SCB:s
befolkningsstatistik (www.scb.se). Antalet är det
som uppges 31 december det mätta året.

Några exempel
Sannolikheten att folkbiblioteken har den titel
som efterfrågas varierar stort mellan folkbiblioteken i de olika kommunerna i Sverige beroende
på att antalet medier per invånare skiljer sig
markant åt mellan olika kommuner. Vissa
kommuner har ända upp till 20 medier per
invånare på sina folkbibliotek och de som har
minst omkring 2 medier per invånare.
Det är lätt att tro att de folkbibliotek som inte
har så många medier satsar på nyförvärv, men
så är det heller inte alltid. Mediekostnaden 2012
varierade allt från 22 kronor per invånare till
127 kronor mellan olika kommuner. De
kommuner som satsade lite på medieinköp har
samtidigt också ofta lågt bestånd.
I kommuner där alla folkbibliotek också är
integrerade skolbibliotek var kostnaden för
nyförvärv av medier 65 kronor år 2012 och i
kommuner där inga skolbibliotek är integrerade
satsades det i medel 50 kronor.
Kommuner som har upp till 10 000 invånare
satsar i medeltal 65 kronor per invånare på
nyförvärv av medier och kommuner med fler än
100 000 invånare satsar 43 kronor per invånare
och år.

Observera att det är antal titlar på
huvudbiblioteket som efterfrågas och när det
gäller antalet prenumerationer avses både
huvudbiblioteket och alla filialer i de nationella
nyckeltalen. Licensierade e-tidningar och etidskrifter räknas fortfarande under tillgång till
antal databaser men det är möjligt att till
exempel beräkna följande mått om man själv vill
det:
Andel elektroniska tidningstitlar av
hela tidningstitelbeståndet
Andel elektroniska tidskriftstitlar av
hela tidskriftstitelbeståndet
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Exempel på nyckeltal avseende bestånd och nyförvärv:
Nyckeltal
Bestånd

Används för
att mäta, se
sid 42

Exempel på skrivet mål i planen som
nyckeltalet följer upp

Totalt mediebestånd
per invånare

Strukturkvalitet

Mediebeståndet per invånare ska vara
konstant/ska ökas

Antal böcker per
invånare

Strukturkvalitet

Mediebeståndet per invånare ska vara
konstant/ska ökas

AV-bestånd per
invånare

Strukturkvalitet

Mediebeståndet per invånare ska vara
konstant/ska ökas

Antal barnböcker per
barn 0-14 år

Strukturkvalitet

Mediebeståndet per invånare ska vara
konstant/ska ökas

Tidningar, titlar per
1000 invånare

Strukturkvalitet

Urvalet av prenumerationer ska spegla
befolkningssammansättningen och ska vara
tillgängliga i olika format.

Tidningar,
prenumerationer per
1000 invånare

Strukturkvalitet

Urvalet av prenumerationer ska spegla
befolkningssammansättningen och ska vara
tillgängliga i olika format

Tidskrifter titlar per
1000 invånare

Strukturkvalitet

Urvalet av prenumerationer ska spegla
befolkningssammansättningen och ska vara
tillgängliga i olika format

Tidskrifter
prenumerationer per
1000 invånare

Strukturkvalitet

Urvalet av prenumerationer ska spegla
befolkningssammansättningen och vara
tillgängliga i olika format

Andel elektroniska
tidningstitlar av hela
tidningstitelbeståndet
Andel elektroniska
tidskriftstitlar av hela
tidskriftstitelbeståndet
Andel utländska
medier av totala
beståndet
Andelen medier äldre
än x antal år i
beståndet
Andel av beståndet i
öppna hyllor
Andel bestånd som
inte används

Strukturkvalitet
Strukturkvalitet

Strukturkvalitet

Strukturkvalitet

Biblioteket ska prioritera nyutgivna titlar.

Resultatkvalitet

xx procent av beståndet ska finnas i öppna
hyllor
På 5 års period ska xx procent av
titelbeståndet vara utlånat

Fångst
genom
Kat/SCB

Kat/SCB
Tillgång till
tidningar via
databaser och
elektroniska
prenumerationer
Tillgång till
tidningar via
databaser och
elektroniska
prenumerationer
Tillgång till
tidningar via
databaser och
elektroniska
prenumerationer

En succesiv övergång till elektroniska
tidningar ska eftersträvas på grund av
ekonomiska och miljömässiga orsaker.
Tidskrifter ska i första hand köpas in i
pappersformat eftersom användarna
föredrar det formatet.
Förhållandet ska spegla språkområden och
lägst xx procent ska av den utländska
litteraturen ska läggas på barnlitteratur.

Strukturkvalitet

Påverkas av
andra faktorer
än resurser
Små kommuner
behöver större
bestånd per
invånare
Små kommuner
behöver större
bestånd per
invånare
Små kommuner
behöver större
bestånd per
invånare
Förekomst av
integrerade
skolbibliotek/
antal
skolbibliotek

Kat/SCB

Kat/SCB

Kat/SCB

Kat
Kat
Tillgång till
tidningar via
databaser och
elektroniska
prenumerationer
Bibliotekets
prioriteringar och
uppdrag
Kvadratmeter
publika ytor.
Bibliotekstyp.
Relevanta inköp.

Kat/Kat

Kat/Kat
Kat
Kat/Kat
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Nyckeltal
Bestånd
Andelen lättläst i
förhållande till
lättlästutlåning

Används för
att mäta, se
sid 42

Exempel på skrivet mål i planen som
nyckeltalet följer upp

Resultatkvalitet

Ska spegla efterfrågan, ett cirkatal som är
rörligt = X

Andelen medier på
minoritetsspråk/ tot.
beståndet

Resultatkvalitet

Förhållandet ska spegla språkområden och
lägst vara xx procent av minoritetstalande
invånares andel av befolkningen i
förhållande till beståndet.

Andelen anpassade
medier av totala
beståndet

Resultatkvalitet

Andel anpassade medier ska utgöra minst
x procent av det totala beståndet.

Nyckeltal
Nyförvärv

Används för
att mäta, se
sid 42

Exempel på skrivet mål i planen som
nyckeltalet följer upp

Andel nyförvärv av
bestånd
Fack vuxna
Skön vuxna
Fack barn (0-14
år)
Skön barn (0-14
år)

Processkvalitet

Nyförvärv av beståndet barn fack/skön ska
öka/uppgå till x procent.

Antal nyförvärv per
invånare

Strukturkvalitet

Nyförvärv ska uppgå till xxx/1000
invånare.

Antal nyförvärv av
barnmedier per barn

Strukturkvalitet

Nyförvärv för barn ska uppgå till xxx/1000
barn

Andel förvärv som
gjorts på
inköpsförslag.

Resultatkvalitet

Andelen nyförvärv på inköpsförslag ökar
till xx procent av nyförvärven under
perioden.

Andel nyförvärv av
utländska böcker

Resultatkvalitet

Nyförvärv av utländska böcker för barn
och unga ska uppgå till xx procent av de
totala nyförvärven för samma grupp.

Påverkas av
andra faktorer
än resurser
Det totala
beståndet av
lättläst och
tillgång till MTMnedladdningar
Andel av
invånarna som
talar
minoritetsspråk
Andel invånare
som har behov av
anpassade
medier.

Påverkas av
andra faktorer
än resurser
Befolkningens
fördelning på
olika
åldersgrupper.
Andel integrerade
skolbibliotek.
Förekomst av
skolbibliotek i
kommunen.
Befolkningstäthet.
Antal filialer per
invånare.
Förekomst av
skolbibliotek eller
integrerade
skolbibliotek
Bibliotekens
prioriteringar.
Titlarnas relevans
för andra
brukare.
Andel utländska
invånare i
kommunen. Antal
olika
språkgrupper
som finns i
kommunen.

Fångst
genom

Kat/Kat

Kat/Kat

Fångst
genom

Kat/SCB

Kat/räk

Kat/SCB
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Stockholms stadsbibliotek Medborgarplatsen foto C Ranemo

Nyckeltal för lån
.

Att det görs många lån av medier och per
invånare är generellt sett ett gott betyg
till folkbiblioteksverksamheten i
kommunen.
Många lån tyder på att biblioteket erbjuder
relevanta medier och lyckats erbjuda en
verksamhet som lockar medborgarna att besöka
biblioteket.

byggnad dramatiskt kan öka eller stängningar av
filialer dramatiskt kan minska antalet lån i en
kommun. Till och med vädret påverkar
antagligen antalet utlån på folkbiblioteken.

”I år hade vi tur
med vädret!”

Antal lån kan också påverkas av kommunens
övriga kulturaktiviteter eller stimuleras av dem.
Det finns också exempel på hur flyttningar av
bibliotekens lokaler till en mer centralt placerad
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Antal lån per invånare
Antalet lån per invånare brukar ligga runt 7,1 lån
per invånare och år. Det är ett av de vanligaste
nyckeltalen som används.

Underkategorier till måttet
Ett annat vanligt mått är Barnbokslån per
invånare i åldern 0–14. Detta mått påverkas
av hur stor andel skolbibliotek som är
integrerade med folkbiblioteket. Även dessa
nyckeltal används ofta:
Boklån (tryckta medier inklusive
tidningar och tidskrifter) per invånare
AV-utlån per invånare

Variabeldefinitioner
Nyckeltalet skapas av det totala antalet utlån av
tryckta böcker, tidningar, tidskrifter och AVmedier. Måttet inkluderar även utlån av eböcker och e-musik. Fjärrlån räknas separat.
Antal invånare hämtas från SCB:s
befolkningsstatistik (www.scb.se) det antal
invånare som uppges 31 december det mätta
året.
E-musikutlånen räknas för närvarande inte med
på grund av varierande kvalitet på lämnade
värden under olika år.

Samband
Antalet lån per invånare påverkas bland annat
av
1. hur geografiskt tillgängligt biblioteken
ligger
2. aktualiteten i beståndet
3. närhet till andra bibliotekstyper
4. andel integrerade skolbibliotek
5. antal publika aktiviteter på biblioteket
… och många fler faktorer. Ibland kan det till
och med vara så att måttet är beroende av
vädret. Det händer att kommuner med
obegränsad e-boksutlåning ”gynnas” eftersom
invånare i närbelägna kommuner där e-

boksutlåningen är begränsad skaffar ett lånekort
även i grannkommunen.

Begräsningar vid jämförelser
Antal lån per invånare bör bara jämföras mellan
kommuner som har lika grad av integrerade
skolbibliotek.
Det är viktigt att notera att alla lån som görs inte
syns i utlåningsstatistiken eftersom användarna
även tar del av medier som de använder på plats
i biblioteket och inte lånar hem.

Verksamhetsmål
Exempel på hur ett verksamhetsmål kan vara
formulerat som detta nyckeltal följer upp:
”Antalet lån per invånare ska inte understiga 7
de närmaste verksamhetsåren.”
Nyckeltalet är ett exempel på strukturkvalitet i
organisationen.

Antal lån per aktiv användare
Att det görs många lån per aktiv användare
tyder på att biblioteket lyckas tillfredsställa sin
intresserade målgrupp genom att tillhandahålla
efterfrågade medier.

Variabeldefinitioner
Aktiva användare är de som under året utfört
minst en transaktion. Såväl privatpersoner som
institutioner räknas som en användare. Med
transaktion avses utlån, återlämning, omlån,
nedladdning av e-bok eller reservation.
E-musikutlånen räknas inte med på grund av
varierande kvalitet på lämnade värden under
olika år i den officiella folkbiblioteksstatistiken.

Samband
Måttet har samband med antal aktiva låntagare
per invånare, vilket i sin tur påverkas av andel
integrerade skolbibliotek.
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Begränsningar vid jämförelser
Måttet bör bara användas i jämförelse med
andra kommuner som har liknande
förhållanden avseende integrerade skolbibliotek.

Verksamhetsmål
Exempel på hur ett verksamhetsmål kan vara
formulerat som detta nyckeltal följer upp:
”Biblioteket ska verka för att höja antalet lån
per aktiv användare genom att prioritera
nyförvärv av titlar som ges via inköpsförslag.”

Några exempel
Ett exempel på ett nyckeltal som kan vara
intressant är relationen mellan besökare och
låntagare. Det vill säga hur många av besökarna
som faktiskt lånade med sig något hem. Antalet
besökare under en dag kan jämföras med antalet

lånekort som genomför transaktioner under en
dag.
Vad säger er andel lånande besökare om verksamhetens inriktning? Är användarna i första
hand där för att låna hem medier eller går de till
biblioteket av andra orsaker? Hur påverkar
detta bibliotekets prioriteringar i det fortsatta
arbetet?
De folkbibliotek som har lägst utlåning per
invånare har också en lägre andel besök än
genomsnittet, så visst finns det ett samband.
Utmärkande för folkbibliotek i kommuner som
har låg utlåning per invånare är att de generellt
sett också har lägre bestånd per invånare än
kommuner med högst utlåning.

Folkbiblioteket i Bromölla, foto Eva Persson
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Exempel på nyckeltal som avser utlåning:
Utlån

Används
för att
mäta, se
sid 42

Exempel på skrivet mål i planen som
nyckeltalet följer upp

Total utlåning per
invånare, ej emusik

Resultatkvalitet

Antal utlån per invånare ska öka med x procent
under kommande kalenderår.

Antal barnbokslån
per barn 0-14 år

Resultatkvalitet

Antal utlån per barn ska öka med x procent under
kommande kalenderår.

Boklån (tryckta)
per invånare

Resultatkvalitet

Bokutlån av tryckta böcker ska vara +- x %

AV-utlån per
invånare

Resultatkvalitet

Utlån/in ska öka med x procent.

Resultatkvalitet

Biblioteket ska prioritera den tryckta utlåningen.

Resultatkvalitet

Antalet lån per meröppettimme ska ökas med x
procent.

Resultatkvalitet

Målet är att barnen ska stå för xx procent av
lånen.

Resultatkvalitet

Antalet nedladdningar ska öka med xx procent
under kommande kalenderår.

Andel barnbestånd
som inte lånas ut

Resultatkvalitet

Bestånd som inte lånas ut på x år gallras

Andel fjärrinlån av
total utlåning

Resultatkvalitet

Antal utlån per
öppettimme
Antal utlån per
besök
Antal utlån per
årsarbetare

Processkvalitet
Processkvalitet
Processkvalitet

Andel som läses på
plats, ej hemlån

Processkvalitet

Kartlägga genom observation.

Processkvalitet

Mediebeståndet ska vara väl anpassat och
därigenom hålla fjärrinlånenandelen under x
procent av initiallånen.

Processkvalitet

Medelexpedieringstiden för fjärrutlån ska inte
överstiga x arbetsdagar.

Andel utlån av olika
medietyper av den
totala utlåningen
Antal lån per
meröppettimme
Antalet lån gjorda
av barn 0-14 år av
total utlåning.
Skön/fack
Antal
nedladdningar per
invånare

Andel effektuerade
fjärrinlån av alla
förfrågningar
Medel
expedieringstiden
för fjärrutlån

Genom ett väl anpassat bestånd ska fjärrlånen
hållas lågt. Andel fjärrlån ska vara mindre än x
procent
Anpassat öppethållande leder till att antalet utlån
ökar.
Bibliotekets attraktivitet och tillgänglighet ska öka,
utlån per besök ska öka med x procent.
Biblioteket ska se över rutiner och processer för
att öka effektiviteten och servicen

Exempel på
andra faktorer
som påverka än
resurser
Antal filialer.
Filialernas
placering.
Invånares
utbildningsnivå.
Bokdepositioner
på förskolor.
Tillgång till emedier.
Befolkning,
geografi,
skolbibliotek.
AV-mediernas
aktualitet. Typ av
bärare

Fångst
genom

Skyltning.
Placering.
Kat/Räk
Integrerade
skolbibliotek.
Förekomst av
skolbibliotek.
Webbtillgänglighet
Brukarnas ekompetens
Beståndets
aktualitet och
relevans
Policybeslut.
Distansstudenter

Kat/SCB
Kat/Kat
Kat/Kat
Kat/Räk

Befolkningstäthet.

Kat/Räk
Kat/Pers

Bibliotekets
placering. Andel
barnbesök. Övriga
publika aktiviteter
Policybeslut.

Bruk
Mätv.
Kat/Räk

Leveranstid.
Kat/Räk

26

Haningen kulturhus biblioteket, foto Vera Almström

Nyckeltal för besök
.

Att folkbiblioteket fått många besök ses
ofta som ett gott betyg till biblioteksverksamheten i kommunen. Kommuninvånarna finner att biblioteket tillför
dem något som känns värdefullt och
återkommer därför ofta.
Under 2011 svarade 44 procent av svenskarna
att de besökt ett bibliotek under senaste året
(SOM-institutet i Göteborg). År 2001 var
motsvarande värde 71 procent.
Antalet besök vid biblioteket påverkas också av
bibliotekets läge i förhållande till annan
samhällsservice och skolor. Naturligtvis bidrar
en attraktiv lokal till att besöken ökar, det syns
genom ökat antal besök vid de bibliotek som
bygger om eller bygger nytt.

Personalens bemötande och kunnighet tillför
troligen också att besökstalen ökar. Kommuner
med högre bemanning har nästan alltid också
högre besökstal (se nyckeltal i Sveriges officiella
biblioteksstatistik).
De publika aktiviteterna som biblioteket
anordnar är också viktiga för att attrahera olika
typer av invånare. De aktiviteter som anordnas
för barn och unga uppmärksammar till exempel
förhoppningsvis barnen på hur kul det kan vara
att gå till biblioteket.
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Besök per invånare
På riksnivå brukar nyckeltalet ligga runt 7,1
besök per invånare.

Underkategorier till måttet
Andra vanliga nyckeltal som beräknas utifrån
antal besök är:
Antal besök per öppettimme
Antal besök per årsverke
Måtten kan användas för att illustrera
belastningen på personalen. Under 2011 var
gjordes drygt 18 000 besök per årsverke vid
landets folkbibliotek, men värdet varierar
kraftigt vid en jämförelse kommuner emellan.

Variabeldefinitioner
Måtten skapas av antal fysiska besök, det vill
säga en besökare passerar in i bibliotekets
lokaler. Det har ännu inte varit möjligt att
inkorporera de besök som görs via bibliotekens
webbplatser på grund av den varierande
kvaliteten på de insamlade sifforna om
webbesök. Besöken räknas på huvudbiblioteket
och samtliga filialer. Besök i bibliotekets lokaler
kan redovisas antingen som antal besök per år
eller som antal besök under mätveckorna 20 och
39. Mätveckorna beräknas enligt formeln
(mätvecka 20 + mätvecka 39)/2(*52). Används
samma räkneverk för både in- och utpasseringar
ska siffran halveras. Antal besök är inte liktydigt
med antal personer eftersom en och samma
person kan besöka biblioteket upprepade gånger
samma dag, varje gång räknas då som ett besök.
Personalens in- och utpassering räknas med.
Fysiska besök i bokbuss räknas inte med på
grund av praktiska skäl.
Antal invånare hämtas från SCB:s
befolkningsstatistik (www.scb.se) det antal
invånare som uppges 31 december det mätta
året.

Begräsningar vid jämförelser
Antalet besök per invånare påverkas av
tillgången till andra bibliotekstyper i
närområdet. I de större städerna finns vanligen
också forsknings- och sjukhusbibliotek samt
större skolbibliotek för grundskolan och
gymnasiet. Antalet besök har också samband
med befolkningstäthet och antalet
servicesställen per invånare.
Måttet påverkas av hur stor andel av
biblioteksställena är integrerade med
skolbibliotek, serviceställenas placering i
förhållande till andra välbesökta institutioner
och köpcentra samt invånarnas närhet till ett
biblioteksservicesställe. Måttet kan också i viss
mån påverkas av hur besöksräknarna är
placerade i bibliotekslokalen. Kanske fångar
besöksräknaren också upp personer som ska till
turistbyrån eller caféet, eller använder skoleleverna biblioteket som en lugn plats på
rasterna? Man får därför vara lite försiktig vid
jämförelser mellan olika kommuner som har
helt olika förutsättningar på dessa punkter.

Verksamhetsmål
Exempel på hur ett verksamhetsmål kan vara
formulerat som detta nyckeltal följer upp:
”Antalet besökare vid biblioteket ska ökas
genom att de publika aktiviteterna annonseras
i minst fem kanaler.”
Nyckeltalet är ett exempel på processkvalitet i
organisationen.

Exempel på aktiviteter som höjer måttet
Det finns många aktiviteter som anses höja
andelen besök per invånare. Här är några av de
vanligaste:
Personalen engagemang och bemötande
Högt antal nyförvärv
Förbättringar av biblioteksrummet
Bibliotekets placering
Attraktiva lokaler med tillgång till teknik
och service
Många publika aktiviteter som riktar sig till
olika grupper
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Samarbete med BVC, förskola och skola
samt föreningslivet

Antal aktiva låntagare per invånare
Antal aktiva låntagare per invånare brukar ligga
runt 0,29, dvs. 29 procent av befolkningen är
aktiva låntagare på folkbiblioteken runt om i
Sverige. Alla invånare som är aktiva låntagare är
dock inte alltid också besökare. Det finns
låntagare som endast använder biblioteket via
bibliotekets webb, men i de flesta fall så är också
antalet aktiva användare biblioteksbesökare. Det
finns också exempel på besökare som inte är
aktiva låntagare, de använder bara medier bara
på plats i biblioteket.

Antal unika IP-besök per invånare
Det är ännu inte möjligt att redovisa ett rikstal
för detta mått utifrån uppgifterna som finns i
den officiella statistiken eftersom det
förekommer partiella bortfall av svar. Det troliga
värdet för riket är dock närmare 1, dvs. lika
många unika IP adresser som landet har
medborgare har loggat in på folkbibliotekens
webbsidor under året. Värdet ser vid en första
anblick ut att vara orimligt, men då får man ta
hänsyn till att många aktiva biblioteksanvändare
har tillgång till ett flertal olika IP-adresser via
sitt arbete, mobiltelefoner, surfplattor, bibliotek
och skolor. Flera av de unika IP-adresserna har
säkerligen också besökt flera bibliotek för att
söka information.

Underkategorier till måttet
Ett annat användbart mått är
Antal fysiska besök per antal aktiva
användare
brukar ligga runt 24 vilket i praktiken innebär
att alla som besöker folkbiblioteken inte alltid
utför någon transaktion, det vill säga lån,
beställning eller återlämning. Dessa två mått
påverkas av hur stor andel skolbibliotek som är
integrerade med folkbiblioteket.

Variabeldefinitioner
Aktiva låntagare är de som under
kalenderåret utfört minst en transaktion. Här
avses såväl privatpersoner som institutioner.
Med transaktion avses utlån, återlämning,
omlån eller reservation.

Verksamhetsmål
Exempel på hur ett verksamhetsmål kan vara
formulerat som detta nyckeltal följer upp:
”En tredjedel av kommuninnevånarna ska vara
aktiva användare av bibliotekets resurser.”
Nästan alla kvalitetshöjande aktiviteter påverkar
måttet positivt.

En unik IP-besökare är en identifierad IPadress, använd av en fysisk person, som hämtat
sidor från bibliotekets webbplats under
mätperioden. Det ska finnas en eller flera fysiska
personer bakom IP-adressen för att den ska
betraktas som en webbplatsbesökare.
Automatiserade program som hämtar sidor från
webbplatsen (sökrobotar) ska alltså inte
betraktas som webbplatsbesökare och bör
uteslutas ur statistiken i största möjliga mån.
Detta gäller främst insamlingsprogrammen från
de stora söktjänsterna. Även insamlingsprogram
för lokala söktjänster inom kommunen eller
biblioteket eller andra automatiserade tjänster
ska så långt som möjligt uteslutas ur statistiken.
Bibliotekets personal betraktas i detta
sammanhang som webbplatsbesökare och
behöver inte exkluderas ur statistiken.
Virtuella besök på bibliotekets externa
webbsida (startsida, indexsida) är därför mest
rättvisande om man ska skapa nyckeltal av
sidvisningar. Här avses det totala antalet besök
som gjorts på bibliotekets centrala ingångssida,
oavsett om det är återkommande besökare eller
initiala. I den mån det går att räkna bort besök
av automatiserade sökrobotar bör detta göras. I
den mån som besök från bibliotekets egen IP-
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adress kan räknas bort bör detta göras. Ett
virtuellt besök påbörjas när en användare först
kommer till bibliotekets domän från en annan
domän och upphör efter 30 minuter om ingen
vidare aktivitet gjorts. Om användaren
återkommer till bibliotekets domän och tiden
mellan de två besöken är längre än 30 minuter,
räknas det som två besök. Om folkbiblioteket
har en sammanslagen webbplats och OPAC, t.ex.
Arena bör en uppskattning av hur den
procentuella fördelningen av besök är mellan de
två göras och de skattade värdena anges.
Antal sidvisningar på bibliotekets olika
webbsidor: Som bibliotekets webbplats räknas
de webbsidor som biblioteket informerar om sin
verksamhet på och som ligger under biblioteket
domän på internet (således räknas inte
biblioteket sidor på t.ex. Facebook och andra
sociala medier här). Besök i OPAC (Online
Public Access Catalogue, bibliotekets lokala
online- katalog över samlingarna) ingår inte här
utan redovisas separat. Till webbplatsen räknas
inte dokument som kan definieras som e-medier
(till exempel via licensierade databaser) eller
externa internet–resurser som är länkade från
bibliotekets webbplats. Till bibliotekets
webbplats bör inte heller räknas eventuella
webbtjänster i bibliotekets domän som drivs på
uppdrag av andra organisationer och finansieras
av dessa såvida de inte ingår i bibliotekets
projektverksamhet. I den mån som besök från
bibliotekets egen IP-adress kan räknas bort bör
detta göras.
Brakslapp: Webblösningar som är röriga och
otydliga, med många underliggande webbsidor
där det är svårt att hitta den informations som
söks har naturligtvis också fler sidvisningar än
vad som borde varit nödvändigt. Användarna
klickar runt, runt för att hitta information.
Därför bör detta mått kombineras med
information från användarundersökningar.
Idealet är naturligtvis att besökarna ger ett högt
betyg till sidornas tillgänglighet och tydlighet i
kombination med många sidvisningar.
Antal besök i bibliotekets OPAC: En
sökning representerar i detta sammanhang en

unik intellektuell fråga i en databas eller OPAC
och registreras varje gång en sökfråga skickas till
servern. En felstavad eller felaktigt formulerad
fråga registreras även om den inte kan
definieras som en unik fråga. I praktiken kan
biblioteken dock inte särskilja dessa frågor från
andra sökningar. För OPAC fås uppgifter om
antalet sökningar från systemets statistikmodul.

Ett litet exempel
Det finns ett samband mellan antal besök och
integrering av skolbibliotek med folkbiblioteken.
Det är dock inte alltid som folkbiblioteken i
kommuner med hög andel integrering också har
höga besökstal. I genomsnitt visar 2012 års
officiella biblioteksstatistik att i kommuner där
samtliga folkbiblioteksenheter samtidigt är
integrerade skolbibliotek är nyckeltalet 8,6
besök per invånare och år. I kommuner där
hälften av folkbibliotekens bemannade enheter
är integrerade med skolbibliotek är besöken 7,1
per invånare och år. Om inga skolbibliotek är
integrerade med folkbiblioteket är besöksnyckeltalet i genomsnitt 6,8. Riksmedeltalet för
alla folkbibliotek är 6,9 besök per invånare och
år.
Bibliotekets fysiska placering har också
betydelse. Ligger biblioteket på en plats där
kommuninnevånare regelbundet passerar av
andra andledningar eller ligger det på en enskild
plats? Finns det bra allmänna kommunikationer
eller parkeringsplatser och hur är öppettiderna i
förhållande till kommunikationernas tider?

Andra nyckeltal som kopplar till
antalet besök
Exempel på andra nyckeltal som kan skapas
kring variabeln besök med hjälp av andra
metoder är:
Procentuell andel besökare som ger
högt betyg till bibliotekets olika
verksamheter sammanvägt
Andel besökare som ger högt betyg till
personalens bemötande
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Exempel på nyckeltal avseende besök:
Besök/besökare

Används
för att
mäta, se
sid 42
Resultatkvalitet

Exempel på skrivet mål i planen som
nyckeltalet följer upp

Påverkas av andra
faktorer än
resurser

Målet för verksamheten är att minst xx
procent av kommunens invånare ska vara
aktiva användare under kalenderåret.

Andel av barnen
0-14 som är
aktiva låntagare

Resultatkvalitet

Andelen aktiva låntagare av medborgare i
åldern 0–14 år bör inte understiga xx
procent.

Kostnad per
besök

Resultatkvalitet

xx kronor

Antal fysiska
besök per
invånare
Antalet
inloggningar med
PIN-kod på ”mina
sidor” per
invånare
Besök per
årsarbete

Resultatkvalitet

Målet för verksamheten är att antalet fysiska
besök per invånare inte understiger xx per
kalenderår.
Minst xx procent av de aktiva användarna ska
ha gjort ett inloggat besök under året.

Tillgång till andra
bibliotek.
Information.
Utbildningsnivå.
Andel integrerade
skolbibliotek.
Tillgång till
skolbibliotek eller
integrerade
skolbibliotek
Borträknat
lokalkostnad pga.
geografiska
hyresskillnader
T.ex. bibliotekens
geografiska placering.
Väder. Attraktivitet
Befolkningens tillgång
till Internet/PC.
Information om
tjänsten.

Resultatkvalitet

Antalet besök per årsarbete bör ligga runt xx

Procentuell andel
besökare som ger
högt betyg till
bibliotekets olika
verksamheter
sammanvägt
Andel besökare
som fann det
media som de
sökte i
samlingarna

Processkvalitet

Målet för verksamheten är att xx procent av
besökarna ger högt betyg sammanvägt till
bibliotekets olika verksamheter.

Andel besökare
som ger högt
betyg till
personalens
bemötande

Processkvalitet

Besökarnas
aktiviteter TTT

Processkvalitet

Andel aktiva
låntagare per
invånare

Resultatkvalitet

Processkvalitet

Antal filialer.
Geografisk placering.

Fångst
genom

Eko/IT

Räk/SCB
IT/SCB
Kat

Räk/Eko

Personalens
Bruk
bemötande.
Personalens tillgång
till kompetensutveckling. Chefskap.
Policys.
Målet är att minst xx procent av besökarna
Bibliotekets upplägg
Bruk
ska ha funnit relevant titel i samlingarna vid
och skyltning.
besök.
Personalens
bemötande.
Tillgång till relevanta
medier.
Målet är att minst xx procent av besökarna
Personalens
Bruk
ska ge högsta betyg till personalens
bemötande.
bemötande.
Personalens tillgång
till
kompetensutveckling.
Chefskap. Policys.
Genomföra TTT (Tverrgående Trafikk Telling)(Transversal traffic counting)
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Brandbergens folkbibliotek, foto Vera Almström

Nyckeltal för aktiviteter
Det förekommer en mängd aktiviteter vid
landets folkbibliotek som inte nödvändigtvis har en direkt koppling till in- och
utlån av olika medier. Folkbiblioteken är
därför också på andra sätt viktiga kulturoch utbildnings- och aktivitetscentra.

Andel publika aktiviteter primärt
för barn och unga
Under 2012 förekom drygt 108 tusen olika
aktivitetstillfällen vilket i medeltal är 373
stycken per kommun och år. Normalt sett är två
av tre aktiviteter primärt riktade till barn och
unga som ett led i folkbibliotekens uppdrag att
främja läsning. För att räkna ut måttet används
följande:

Underkategorier till måttet
Det förekommer i biblioteksplaner att det talas
om att folkbiblioteket ska ”nå ut utanför
biblioteksrummet” och ”nå barn och unga i
deras dagliga verksamheter”. Därför kan det
också vara relevant att beräkna
Andel aktiviteter på extern plats
Andel aktiviteter i samverkan med
andra organisatörer.

Variabeldefinitioner
Definitionen på en publik aktivitet som
riktar sig till barn och unga är helt enkelt en
aktivitet som uppenbart inte riktar sig till vuxna
i första hand. Programaktiviteter just för
föräldrar med mycket små barn bör dock kunna
räknas som en aktivitet som är primärt för barn
och unga eftersom aktiviteten primärt avser att
gagna barnet i förlängingen. Programaktiviteter
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som anordnas på biblioteket, men av personal
från andra organisationer t.ex. studieförbund
eller föreningar räknas inte.

Begräsningar vid jämförelser
Vid studie av andel aktiviteter som primärt
riktar sig till barn och unga bör också hänsyn tas
till omfattningen av antalet aktivitetstillfällen.
Kanske genomför ett folkbibliotek så många
aktivitetstillfällen att man täckt hela målgruppens behov (invånare 0-14 år) emedan ett annat
folkbibliotek genom att endast genomföra
aktiviter vid ett fåtal tillfällen får en högre andel
jämfört med det totala antalet aktivitetstillfällen
som erbjuds för vuxna.

Förslag för vidare läsning
Regionbibliotek Stockholm:
Ett steg till! En metodbok för
biblioteksutveckling
Mäta och väga, om statistik och
effektivitet på folkbibliotek

Verksamhetsmål
Exempel på hur ett verksamhetsmål kan vara
formulerat som detta nyckeltal följer upp:
”Majoriteten av de publika aktivitetstillfällena
ska vara riktade till barn och unga.”

Antal publika aktivitetstillfällen per
årsverke
Måttet visar det stora uppdrag som personalen
har.

Under 2012 var antalet publika
aktivitetstillfällen vid folkbiblioteken 23 per
årsverke.
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Exempel på nyckeltal avseende publika aktiviteter:
Nyckeltal
Aktiviteter

Används
för att
mäta, se
sid 42
Processkvalitet

Exempel på skrivet mål i planen som
nyckeltalet följer upp

Påverkas av andra
faktorer än
resurser

Fångst
genom

xx procent av de publika aktiviteterna ska ske
på extern plats.

Räk

Andel publika
aktiviteter
primärt för barnoch unga
Antal publika
aktiviteter per
årsarbetare
Antal personer
nådda av
aktiviteter för att
främja digital
delaktighet
Andel
utbildningstillfällen
digital delaktighet
Andelen
aktiviteter i
samarrangemang
Andelen
aktiviteter på
annat språk än
svenska
Täckningsgrad
gåvoböcker

Resultatkvalitet

xx procent av de publika aktiviteterna ska
riktas primärt till barn och unga.

Förekomst av filialer,
möteslokaler i
biblioteket.
Samarbete med andra
aktörer.
Prioriteringar
Bibliotekets
prioriteringar

Resultatkvalitet

Målet är att biblioteket ska anordna minst xx
aktivitetstillfällen per årsarbetare och år.

Bibliotekets
prioriteringar

Räk/Pers

Resultatkvalitet

Digital delaktighet
Det är av största vikt att biblioteket engagerar
sig i den digitala delaktigheten, fortsätter
erbjuda kostnadsfria kurser och handledningar
inom området för att bidra till allas rätt och
tillgång till nyttjande av e-tjänster.

Bibliotekets
prioriteringar

Räk

Bibliotekets
prioriteringar

Räk

xx procent av de publika aktiviteterna ska
göras i samarrangemang med andra
organisationer.
xx procent av de publika aktiviteterna ska
göras på annat språk än svenska.

Bibliotekets
prioriteringar
Aktivt föreningsliv
Personalens
språkkompetens
Andel invånare av
utländsk härkomst
Samarbetsmöjligheter
BVS. Personaltillgång

Räk

Täckningsgrad
klassbesök

Resultatkvalitet

Samarbetsmöjligheter.
Tillgång till
skolbibliotek

Räk/SV

Andel aktiviteter
på extern plats

Resultatkvalitet
Resultatkvalitet
Resultatkvalitet
Resultatkvalitet

xx procent av barnen i kommunen i den
aktuella målgruppen ska ha mottagit gåvobok
under året.
xx procent av samtliga klasser ska ha besökt
biblioteket under året.

Räk

Räk/SCB
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Örebro stadsbibliotek, foto C Ranemo

Nyckeltal för personal och kompetens
Personalen är den viktigaste resursen på
folkbiblioteken, utan personal inget
bibliotek. Ett högt antal årsverken
påverkar nästan alltid alla andra
nyckeltal positivt.
I Sveriges officiella biblioteksstatistik är
bibliotekspersonalen uppdelad på
bibliotekarier, som har akademisk examen
inom biblioteks- och informationsvetenskap
eller motsvarande, och övrig personal.
Till övrig personal räknas bland annat
kanslister, biblioteksassistenter, bokuppsättare,
fritidspedagoger, vaktmästare samt chaufförer.

Antal årsverken per 1000 invånare
Generellt sett finns ett halvt årsverke vid
folkbiblioteken per 1000 invånare. Men måttet
varierar kraftigt mellan olika kommuner, 0,24–
1,22 årsverken. Ett lågt antal årsverken per
invånare har inte bara med kommunens storlek
att göra utan också den politiska viljan att satsa
resurser på biblioteket.

Variabeldefinitioner
Ett årsverke motsvarar antal heltidsanställda
(till exempel motsvarar 2 personer som arbetar
halvtid 1 årsverke eller två personer som arbetar

35

Nyckeltal 1.0

75 procent av heltidstjänst motsvarar 1,5
årsverke). En heltidsanställning motsvaras
vanligen av att en person arbetar 40 timmar per
vecka, vilket motsvaras av 2 080 timmar per år
(från 2 080 borträknas semester och ledigheter i
samband med ”röda dagar”, återstående är då
1 700-1 800 timmar vid heltidsanställning).
Redovisningen av årsverken avser den personal
som förutsatts enligt budgeten för folkbiblioteksverksamheten. Om bibliotekschefen t.ex.
också arbetar som kulturchef tas den del av
tjänsten upp som ägnas åt biblioteksverksamheten. Praktikanter som inte uppbär lön från
bibliotekets budget räknas inte in. Städpersonal
räknas inte in (anledningen är att det är så olika
i olika kommuner vem som kontrakterar
städpersonal och måttet skulle inte bli
jämförbart mellan olika kommuner om de
räknades med).
Antal invånare hämtas från SCB:s
befolkningsstatistik (www.scb.se) det antal
invånare som uppges 31 december det mätta
året.

Samband

Att viss personal på folkbiblioteken har
möjlighet att helt rikta sitt arbete mot någon av
de prioriterade grupperna bör synliggöras i
uppföljningen av målen i biblioteksplanen. Även
om all personal på folkbiblioteket riktar sig till
exempel barn och unga är det viktigt att en del
av årsverkstiden särskilt är avsatta för arbetet
med barnen och ungdomarna för att möjliggöra
att specialkunskaper upprätthålls. I Sverige är
vart femte årsverke på folkbiblioteken avsatta
till barn och ungdom.
%

Variabeldefinitioner
Med barn- och ungdomsverksamhet avses
informationstjänst för barn, sagostunder,
bokprat, sexårsgrupper och liknande som
företrädesvis görs på bibliotekets barnavdelning
eller som uppenbart inte är riktade till vuxna.

Begräsningar vid jämförelser
Måttet kan bara jämföras kommuner emellan
om de har ungefär lika stor andel integrerade
skolbibliotek.

Kommuner som har få invånare har generellt
sett fler årverken per invånare än
befolkningsrika kommuner. Anledningen är att
det helt enkelt går åt ett visst antal
personalresurser att upprätthålla
basverksamheten oavsett hur många invånare
som bor i kommunen.

Verksamhetsmål

Begräsningar vid jämförelser

Några exempel

Nyckeltalet bör bara jämföras kommuner
emellan om de har ungefär lika stor befolkning
och andel integrerade skolbibliotek.

Andel årsverken till barn- och
ungdomsverksamhet
Barn och unga är en grupp med speciella behov
som folkbiblioteken ska prioritera. De andra
grupperna som folkbiblioteken ska prioritera är
personer av utländsk härkomst och personer
som talar minoritetsspråken.

Exempel på hur ett verksamhetsmål kan vara
formulerat som detta nyckeltal följer upp:
”En fjärdedel av bibliotekets årsverken avsätts
särskilt till barn- och ungdomsverksamhet.”

I planen för folkbibliotekets verksamhet
prioriteras personal som avsätts till olika
funktioner. Vanligen är det särskilda timmar
som avsätts till barn- och
ungdomsverksamheten men i vissa kommuner
kan det vara minst lika viktigt att avsätta
personalresurser till särskilt riktad verksamhet
för användare från olika språkgrupper.
Andel årsarbeten som avsätts för
barn- och ungdomsverksamhet
Exempelvis så har många kommuner många
nyanlända invånare som behöver särskilda
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insatser och i vissa kommuner så har särskilda
språkområden inrättats och biblioteken
prioriterar därför särskilda språk förutom
svenska.
Andel årsarbeten som avsätts för
verksamhet på andra språk än
svenska
För att prioriterad verksamhet ska få de resurser
som krävs är det viktigt att tillräckliga personalresurser avsätts i bibliotekets plan för verksamheten så att de resurser som krävs är tydligt
vikta för ändamålet. Som en del av personalens
kompetensutveckling bör också särskild tid
avsättas för till exempel inläsningstid och
omvärldsbevakning, det är inte endast antal
kurstimmar som utgör kompetensutvecklingen.
För att säkra bibliotekets kvalitet och fortsatta
utveckling bör en viss procent av årsarbetstiden
sättas av till just personalens kompetensutveckling.
Vad personalen behöver för kompetensutveckling är naturligtvis avhängit de lokala
förhållandena. I en kommun kanske det är
viktigt att höja kunskaperna om behoven som
personer med utländsk härkomst har och i en
annan kanske det är kunskaper om behoven
som distansstuderanden har.

Fakta år 2012
I genomsnitt finns 0,49 årsverken
per 1000 invånare
58 procent av årsverkena på
folkbiblioteken utförs av
bibliotekarier
20 procent av årsverkena är avsatta
för barn- och ungdomsverksamhet
82 procent av de anställda är
kvinnor
5 555 personer var anställda på
folkbibliotek
De anställda arbetade i medeltal 84
procent av full årsarbetstid

I många kommuner är skolbiblioteksverksamheten integrerad med folkbiblioteksverksamheten och då uppstår särskilda behov av
kompetensutveckling inom de särskilda behov
som skolan och dess elever har.
Andel årsarbeten som avsätts för
skolbiblioteksverksamhet och
planering med skolpersonal
Beroende på hur folkbiblioteksverksamheten
utformas på bibliotekets olika serviceställen kan
det uppkomma behov av personal med särskilda
tekniska eller sociala kompetenser.
Andel årsarbeten som avsätts för
teknisk kompetensutveckling och
kunskap om sociala medier
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Exempel på andra nyckeltal avseende personal:
Nyckeltal
Personal
Årsverken per 1000 invånare

Används
för att
mäta, se
sid 42
Strukturkvalitet

Andel bibliotekarieutbildad
personal
Årsverken för barn och unga per
1000 barn (0-14 år)

Strukturkvalitet

Andel årsverken till barn- o
ungdomsverksamhet

Strukturkvalitet

Andel årsarbeten som utförs av
kvinnor

Strukturkvalitet

Antal årsarbeten per
öppettimme
Andel av årsarbetstiden som är
avsatt till, t.ex.:
Inläsningstid
Omvärldsbevakning
Elektronisk publicering
Sociala medier
Bokprat
Kompetensutveckling
Publika aktiviteter
Referensförfrågningar
Nyckeltal
Kompetens

Strukturkvalitet
Processkvalitet

Andel ägnad
kompetensutveckling av
årsarbetstiden

Används
för att
mäta, se
sid 42
Strukturkvalitet

Antalet dagar/person/år
kompetensutveckling/fortbildning
– därav med inriktning barn o
ungdom

Strukturkvalitet

Antalet språk personalen
behärskar

Strukturkvalitet

Förekomst av specialiseringar.
T.ex. barn, ungdom, läs- och
skrivsvårigheter, digital
delaktighet, sociala medier

Strukturkvalitet

Exempel på skrivet mål i
planen som nyckeltalet
följer upp

Påverkas av
andra faktorer
än resurser

Målet är att antalet årverken
per 1000 invånare inte
understiger 0,5 under
kalenderåret.
Målet är att två tredjedelar av
årsverkens ska utföras av
bibliotekarier.
Antalet årverken för barn och
unga bör inte understiga 0,8 per
1000 barn (0-14 år)
Målet är att andelen årsverken
som aväts till barn och unga inte
understiger xx procent av det
totala antalet årverken.
Biblioteket ska följa kommunens
jämställdhetsplan, etc.

Kommunstorlek
avseende invånare,
filialer och geografi

Fångst
genom

Bibliotekets
prioriteringar
Förekomst av
integrerade
skolbibliotek
Förekomst av
integrerade
skolbibliotek
Rekryteringsprocess.
Tillgång till personal.
Kommunstolek, antal
filialer

Pers/Räk

Målet är att personalen ska ägna
x procent av årsarbetstiden
till …

Bibliotekets
prioriteringar

Pers/Räk

Exempel på skrivet mål i
planen som nyckeltalet
följer upp

Påverkas av andra
faktorer än
resurser

Fångst
genom

Målet är att personalen ska ägna
minst x procent av
årsarbetstiden till sin
kompetensutveckling
Målet är att personalen ska ägna
minst x procent av arbetstiden
till sin kompetensutveckling

Bibliotekets
prioriteringar

Pers/Räk

Personalens
förkunskaper
Bibliotekets
prioriteringar.
Integrerade
skolbibliotek
Rekryteringsmöjligheter,
tillgång till språkkunnig
personal.

Pers/Räk

Bibliotekets
prioriteringar
Kompetensutveckling
Personalens
förkunskaper

Räk

Alla i personalen bör kunna
besvara frågor på engelska.
Sträva efter att personalen ska
behärska ansvarsspråk.
Språkkompetensen anpassas
efter befolkningsunderlaget.

Räk
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Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, foto C Ranemo

Nyckeltal i arbetet med biblioteksplaner
Nyckeltal kan kopplas till målformuleringar i biblioteksplanen. De blir då
ett effektivt verktyg för att följa och
följa upp målen för folkbiblioteksverksamheten.
För att göra planen uppföljningsbar bör målen
i planen ha en sådan konkretiseringsgrad att
direkt kan kopplas till olika nyckeltal.
När en biblioteksplan ska skrivas kan den
göras uppföljningsbar genom att du
1. Formulerar din vision.
2. Bryter ned visionen till konkreta, tidssatta
mål.
3. Avgör vilka nyckeltal som är lämpliga för
att följa de olika målen.

4. Tar fram de uppgifter om din verksamhet
som behövs för de nyckeltal som du
använder.
För att nyckeltalen ska vara rättvisande är det
viktigt att du använder rätt metod och definitioner när du sammanställer underlaget till
nyckeltalen. Om du till exempel ska räkna ut
mått som gäller banboksutlåningen så får du
inte rätt underlag om inte alla medier är
åldersklassade i katalogen.
Det är också viktigt att du använder samma
metod och definitioner år ut och år in så att du
kan följa utvecklingen över tid. Det är därför
viktigt lämna så noggranna uppgifter som
möjligt till Sveriges officiella biblioteksstatistik varje år.
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Konkretion, mål och medel
I förarbetena till bibliotekslagen som gäller
fram till 2014 står att kommunerna ska
”anta planer för biblioteksverksamheterna
och ge dem en sådan konkretion mål och
medel att medborgarnas förutsättningar att
påverka huvudmannens överväganden
gynnas.” (Ds 2003:66)
För att hämta inspiration till dina målformuleringar som du kan följa upp med nyckeltal
finns länkar till de existerande kommunala
biblioteksplanerna i det länkgalleri som
skapats av KB. Länkgalleriet används för att
följa hur planerna har utformats. Länkarna
uppdateras några gånger per år.

Abstraktionsnivå
För att kunna använda nyckeltal i uppföljningen av de mål som man beskrivit i planen
måste målen vara på en sådan abstraktionsnivå att de är mätbara. Det bör inte vara för
”lång väg” mellan målformuleringen och
nyckeltalet. Målen bör vara formulerade så att
det vid ett senare tillfälle kan konstateras om
företeelsen ökat eller minskat. Ett mål som
går att följa upp med nyckeltal innehåller
information om:
Vad
Vilken nivå/omfattning
Exempel på ett mål som är uppföljningsbart
med hjälp av nyckeltal:
Folkbiblioteket ska under perioden ha
minst 0,5 årsarbetare per 1000 invånare.
Visionära mål är sällan uppföljningsbara med
hjälp av nyckeltal. De har för hög abstraktionsnivå. Exempel på visionära mål från
folkbibliotekens planer är:
Biblioteket ska verka för lässtimulans och
sprida läsglädje.
Biblioteket ska vara en naturlig plats för
upplevelser, kunskap och möten.

Biblioteket som kulturell och social
mötesplats är viktig.
Biblioteken skall vara tillgängliga och
attraktiva för alla kommuninvånare.

Uppföljning viktig för
kvalitetsutvecklingen
Det är viktigt att följa upp den biblioteksplan
som man arbetar efter annars vet man inte om
det arbete man gjort varit rätt för att nå
målen. Uppföljningen leder kanske till att
man finner att man måste utveckla sitt
arbetssätt eller omfördela sina resurser. Vilket
i så fall leder till att man får revidera sin plan
för att kunna fortsätta arbetet på ett nytt sätt
för att kunna nå sina mål. Eftersom det är
viktigt att revidera sin plan om uppföljningen
visar att det behövs en förändring i arbetets
inriktning försvåras detta om planen gäller
många år.
Inom biblioteksområdet sker hela tiden en
snabb utveckling som gör att biblioteksplanerna lätt blir inaktuella. Dels går den
tekniska utvecklingen snabbt, nya
medieformat och system utvecklas ständigt.
Dels förändras den sociala strukturen i
kommunen, till exempel nyanlända invånare,
lägre barnafödande och distansstuderande.

Uppföljning
I propositionen till den nya bibliotekslag som
träder i kraft 2014 pekar regeringen på vikten
av uppföljning av biblioteksverksamheterna:
”Även i promemorian konstaterades att en
mer kontinuerlig uppföljning av
biblioteksplanerna sannolikt skulle ge en
bättre bild av bibliotekens kvalitet och
utvecklingsbehov. Bristen på uppföljning är
en starkt bidragande orsak till att så många
kommuner har underlåtit att upprätta en
biblioteksplan och att planerna är så olika.”
(Prop. 2012/2013:147)
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KB:s uppdrag och den nya lagen
År 2011 fick Kungliga biblioteket (KB) en ny
instruktion från regeringen. I instruktionen
står att KB ska:
”Tillsammans med länsbiblioteken följa upp
hur de planer för biblioteksverksamheterna
som kommuner och landsting antar i enlighet
med bibliotekslagen har utformats och hur de
används.”
KB och representanter för de regionala
biblioteksverksamheterna sammanträder flera
gånger per år och mellan mötena sker ett
utvecklingsarbete. Den här skriften är en av
produkterna från det arbetet.
I den nya bibliotekslagen finns kravet om
bibliotekplaner och uppföljning inskrivet:
”16 § Kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
17 § Den myndighet som regeringen
bestämmer ska ha en nationell överblick över
och främja samverkan inom det allmänna
biblioteksväsendet. Myndigheten ska
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp
hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.”

Plan

Ev.
planrevidering

Ev.
utvecklingsinsats

Arbete

Uppföljning

Det finns också mer information om
biblioteksplaner att hämta via följande länkar:
Länk till KB:s rapporter om biblioteksplaner:
Bibliotekens planer 2012
Barnen i planerna 2012
Länk till bibliotekslagen 1996–2014
Länk till förarbetena den gamla
bibliotekslagen
Länk till propositionen för den gamla
bibliotekslagen
Länk till förarbetena till den nya
bibliotekslagen
Länk till propositionen för den nya
bibliotekslagen

Mer om biblioteksplaner och
lagstiftarnas intentioner finns att
läsa i skriften Biblioteksplan 2.0
som KB och de regionala
biblioteksverksamheterna
sammanställt i samverkan.
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Nyckeltal för olika typer av kvalitet
Olika nyckeltal visar på olika typer av
kvalitet. De olika kvalitetstyperna kan
visas med hjälp av en ”effektkedja”.
Det är generellt svårt att mäta kvalitets–
förändringar inom den offentliga sektorn. Med
den offentliga sektorn menas både offentligt
utförd verksamhet och offentligt finansierad
verksamhet. Kvaliteten skapas genom fyra steg i
en kedja. Effektkedjan används både nationellt
och internationellt för att följa upp offentlig
verksamhet.
Det är också generellt sett svårt att mäta
produktivitet i offentligt finansierad verksamhet
eftersom det saknas ett marknadspris och det är
svårt att koppla vilka resurser som lagts på en
enskild tjänst eller produkt.

Effektkedjans olika delar
Med resurser menas allt som använd för att
producera verksamhet: medier, arbetskraft,
kapital, utrustning, teknik etc.
Med aktiviteter menas all den verksamhet som
utförs. En del aktiviteter blir också prestationer.
All offentlig verksamhet har inte en tydlig
mottagare, till exempel förebyggande insatser
och de kan därför vara svåra att koppla till
prestationer.
Prestationerna mäts enligt internationell
praxis när de faktiskt når brukarna. Ett exempel
på detta är att förberedelserna inför ett bokprat

är en aktivitet, men räknas som prestation först
när bokpratet genomförts. Alltså det måste ha
ägt rum för att få räknas. En hel del av det
fortlöpande biblioteksarbetet kommer att
redovisas som aktiviter utan att omvandlas till
resultat. I ett senare skede när aktiviten mött sin
mottagare kan det omvandlas till resultat.
Effekten är utfallet av den offentliga sektorns
verksamhet. Den kan antingen delas in efter en
tidshorisont eller redovisas perspektivvis:
producentperspektiv, användarperspektiv eller
samhällsekonomiskt där alla effekter vägs in.
Offentlig verksamhet har inte samma tydliga
koppling som vinstdrivande verksamheter till att
göra rätt saker (det vill säga, sälja och generera
vinster). Av den anledningen kan det vara klokt
att dela upp resultaten i prestationer
(produktivitet) och effekter (effektivitet):
Produktivitet är prestationer i relation till
resursinsatser, att ”göra saker på rätt
sätt”.
Effektivitet är effekter i relation till insatta
resurser – analyseras ofta i relation till
politiska målsättningar ”göra rätt saker
och göra saker på rätt sätt”.

Strukturkvalitet
Resurserna leder till att man kan uppnå en viss
strukturkvalitet. Om resurserna ökas kan det
leda till att strukturkvaliteten ökar, men inte

42

nödvändigtvis, om man inte använder
resurserna på ett effektivt sätt. Strukturkvalitet
mäts oftast i kvantitativa mått:
Lokaler, inventarier och utrustning (t.ex.
möbler, hyllor, skanners, kopiator, datorer
etc.) virtuell miljö m.m.
Ekonomi och resurser
Bestånd och avtal (e-resurser etc.)
Öppettider
Personal
• Personaltäthet
- årsverken
- antal personer
• Yrkesgrupper
• Könsfördelning
• Sjuktal etc.
• Kompetensfördelning och
kompetensutveckling
Dessa beskriver ramarna och förutsättningarna
för verksamheten och utan dessa går det inte att
bedriva verksamhet.
Det finns olika diskussioner om hur nära man
kan koppla strukturkvalitet mot resultatkvalitet.
Det finns exempel på hög resultatkvalitet som
åstadkommits med i förhållandevis dålig
strukturkvalitet. Det finns också ett kritiskt
förhållningssätt mot utvärdering/uppföljning på
ett mer generellt plan, t.ex. Lena Lindgren
utvärderingsmonstret.
Problem och brister i processkvalitet och
resultatkvalitet kan kontrolleras mot
strukturkvaliteten, det kan finnas förklaringar
där!
Ett exempel på detta är om personalens trivsel
är en aspekt av strukturkvaliteten,
otillfredsställelse till följd av brister i ramarna
och förutsättningarna gör att personalens fulla
potential inte omsätts i verksamheten, det blir
brister i processkvaliteten som egentligen har
sin förklaring i bristande strukturkvalitet. Även
om processen rättas till kommer
otillfredsställelsen att finnas kvar.

Processkvalitet
Processkvalitet kan beskrivas med både
kvantitativa och kvalitativa mått. Det handlar
om utförandet av tjänsten, till exempel:
Arbetssätt
Bemötande
Innehåll
Arbetsklimat
Organisering
Ledning
Metoder
Styrprocesser
Planeringsprocesser
Verksamhetsprocesser
Samarbeten och samarbetsformer
Upplärning/introducering av ny personal
Medinflytande
Samverkan och samspel med sitt samhälle,
regionen etc.
Omvärldsbevakning
Trivsel (se även strukturkvalitet)

Resultatkvalitet
Resultatkvalitet handlar om resultat och mål för
verksamheten, vad man uppnår men också om
man uppnår det som var avsett att uppnås.
En hög kvalitet på resultaten innebär att
organisationen har en bra förmåga att redovisa
vas som faktiskt uppnåtts inom området.
Resultatkvalitet består av två huvudspår:
Uppfyller resultaten den politiska
intentionen, alltså svarar resultaten mot
uppdragen man har fått? Detta redovisas
bl.a. genom måluppfyllelsemätningar.
Uppfyller resultaten medborgaranas legitima
behov och krav? alltså har den levererade
verksamheten skapat nöjdhet och
behovstillfredställelse? En redovisning av
kostnader och volymer svarar inte på denna
fråga, till det behövs användarstudier. För
att kontrollera resultatkvaliteten behövs s.k.
bevisdokumentation, vanligen är det en
avstämning mellan planer, uppdrags-
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beskrivningar, VP etc. OCH årsredovisningar
eller liknande, dvs. återrapporteringen till
uppdragsgivaren. Andra dokumenttyper är
interna policyers, protokoll, mötesanteckningar etc. som visar verkställande av
uppdragen. För att belysa medborgarperspektivet behövs brukarundersökningar
och liknande.
Hög kvalitet på resultaten är att både brukarna
är nöjda och verksamheten uppfyllt sina mål och
uppdrag.
Leveransen av en process mäts i processkvaliten.
Ibland kan de skära över varandra, t.ex. ta in
kundsynpunkter på en specifik process.
Nyckeltal kan mäta både:
Vad har vi uträttat?
Vad har vi uträttat i förhållande till ett i
förväg uppsatt mål?
(måluppfyllelsemätning)
Vad har insatserna lett fram till?
Nyckeltal kan mäta både struktur, process- och
resultatkvalitet. Olika nyckeltal mäter på olika
ställen i effektkedjan.
Mer information om vilken form av
kvalitet olika nyckeltal mäter hittar du i
nyckeltalslistan i varje delkapitel.

Inspirationsreferenser
”Förutsättningar för En samlad och systematisk
uppföljning av kvalitet, produktivitet och
effektivitet i offentlig sektor”, delrapport i
Uppdrag om att utveckla redovisningen av den
offentliga sektorn. Stadskontoreret 2011:13.
Kapitel 2.
http://www.statskontoret.se/publikationer/2011/fo
rutsattningar-for-en-samlad-och-systematiskuppfoljning-av-kvalitet-produktivitet-ocheffektivitet-i-offentlig-sektor-delrapport-iuppdrag-om-att-utveckla-redovisningen-av-denoffentliga-sektorn/
KOSTRA for bibliotekarer
Tord Høivik, Høgskolen i Oslo og Akershus 2011
https://docs.google.com/document/pub?id=1IhlCe
eWRn64Dr4amW_kpoYV3X8UNTArrqT2hQhY
zVKY
Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med
nyckeltal i kommuner och landsting. SOU
2005:110. Utgiven: 19 december 2005
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55389
Lena Lindgren, Utvärderingsmonstret.
Studentlitteratur 2006.
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utbildning/2
011/Lena%20Lindgren%20%20Kungliga%20biblioteket%209%20nov%202011.
pdf
Resultatvisaren Sveriges kommuner och landsting,
SKL: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ledningoch-styrning/kvalitet/resultatvisaren
exemplet Storköpingskommun
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaA
rchive_FileID=8daed5d8-9201-4cea-b16f6d638ea7df30&MediaArchive_ForceDownload=tr
ue
Rådet för kommunala analyser:
http://www.rka.nu/rapporter-rka/rapporter-skaparesultat-med-nyckeltal-rka
Taxonomier - verktyg för biblioteksutveckling.
Malin Ögland. Regionbibliotek Stockholm 2013.
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Nyckeltal i praktiken
Det är faktiskt lite lättare än vad många tror att få tillgång till samtliga siffror som
folkbiblioteken i Sverige lämnar till Sveriges officiella biblioteksstatistik, som
sammanställs på uppdrag av regeringen. Hitta din egen nivå och jämför med liknande
kommuner!
Det finns en xls-fil med 2009–2012 års folkbiblioteksstatistik att hämta på Kungliga bibliotekets
webbplats, här är en direktlänk till filen. Adressen till både rapport och tabeller är
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2012/. Filen går att
öppna i de flesta versionerna av programmet Excel, men för att få alla funktioner som är beskrivna
nedan bör version 2010 eller senare användas.
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När du först öppnar filen kommer du till en sida med några sammanfattande diagram. Titta längst
ned så hittar du några olika flikar, på en av dem står det SammanfNyckeltal, tryck där.

Då kommer du till en sida som ser ut så här om du har en av de senaste versionerna av programmet:

Kanske vill du nu jämföra din kommun med de kommuner i Sverige som har ungefär lika många
invånare som er kommun har. Sortera med hjälp av den lilla pilen i kolumn D (Antal invånare
2012). Tryck på pilen och välj alternativet ”Från minsta till största”.
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Sorteringen gör nu att du nu ser till exempel ser att Bjurholm har minst antal invånare av alla
kommuner, totalt 2 421. Folkbiblioteket som finns där är integrerat med skolbiblioteket och de har
1,14 årsarbetare. Det fysiska mediebeståndet är totalt 9,7 medier per invånare och de köpte medier
för 89 kronor per invånare under 2012.
Om du nu tittar på de andra kommunerna med ungefär lika många invånare ser du att det är ganska
stora skillnader mellan de olika. De finns gul-, grön- och rödfärgade fält i många av kolumnerna och
färgen anger om det är höga eller låga värden jämfört med de andra. Röda är låga och gröna är höga.
Du kan även sortera på färgkodningen.
Om du nu istället sorterar på Antal årverken per 1000 invånare i kolumn H, Från minsta till största,
så ser du att många av nyckeltalen för de kommuner som har minst antal årsverken i förhållande till
befolkningen har rödaktig färg på många av sina nyckeltal:

De kommuner som har högre andel årsverken har många gånger lite grönare (högre) nyckeltal:

Du kan sortera alla kolumner med en liten ”pil” i rubriken på flera olika sätt. Det finns också en rad
andra flikar i filen, tryck till exempel på flik F.1:
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Då ser du bland annat uppgifter om att det fanns 1 187 huvudbibliotek och filialer under 2012.
Använd pilarna på tangentbordet för att gå till höger till kolumn BD rad 7. Då ser du värdena för
2009. I cell BD7 står att det då fanns 1 260 bemannade folkbibliotek i Sverige 2009.

Kolumnerna med gul bakgrund visar 2009, beige bakgrund 2010, grön bakgrund 2011 och vit 2012.
Ja, så kan du fortsätta att ta fram värden när du ska göra uppföljning av målen i din
biblioteksplan och följa utvecklingen över tid. Frågor om statistiken kan skickas till
biblioteksstatistik@kb.se.
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Bilaga 1 Lista på begreppsdefinitioner
Det här är de definitionerna som gällde variablerna i Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2012.
Listan finns också och löpande uppdaterad på http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/folkbibliotek/
inför kommande statistikinsamlingar.

Begrepp

Definition i Sveriges officiella biblioteksstatistik

Aktiv låntagare

Aktiva låntagare är de som under kalenderåret utfört minst en transaktion. Här avses
såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning,
omlån eller reservation.
Anpassade medier för personer med läshinder avser talböcker (producerade
enligt undantagsparagraf 17), talboksspelare, datorer med särskild anpassning, DVD
och videogram (teckentolkade) för döva, storstilsböcker, lättläst och punktskrift.
Räkna även med varje enskilt media som ni har på eventuell Äppelhylla. Som talbok
räknas de titlar som är producerade för personer med funktionsnedsättning vad
gäller läsning, oavsett om de är köpta, nedladdade, sparade på minneskort, mp3spelare eller i andra fysiska format. Om fem olika boktitlar sparats på ett minneskort
räknas det som fem utlån i statistiken. En nedladdad talbok som kastas efter utlån ska
tas med under utlån men inte under bestånd. Böcker som är gjorda för alla barn i
lära-läsa-åldern, ”läsa lätt-böcker” skall inte räknas in här. Om du har ”läsa-lätt” för
vuxna skall de räknas in. Räkna även här med talböckerna du fyllde i under AVbestånd, en gång till.
Audiovisuella medier, AV-medier, är medier som det krävs speciell, ofta teknisk,
utrustning för att höra eller se. Hit hör rena ljuddokument t.ex. CD-skivor,
grammofonskivor, e-musik, ljudband, ljudkassetter eller filer med digitala
ljudinspelningar mp3. Hit hör också rena bilddokument t.ex. e-böcker, diabilder,
overhead-bilder, samt kombinerade dokument t.ex. videoinspelningar, rörlig film med
ljud. Till AV-mediebestånd förs samtliga AV-medier som finns tillgängliga för
allmänheten. Microfilm/-fiche för internt bruk (katalogisering, låneregistrering) ingår
inte. Beräkning av antalet enheter baseras på den fysiska formen för förvaring av
medierna. Paket eller liknande som bildar en enhet räknas som en (1) AVmedieenhet. Detta gäller till exempel- ett emballage innehållande flera kassetter- ett
paket bestående av ljudkassett och svartskriftsbok- ett kuvert innehållande flera
mikroficher. Det betyder också att en titel kan ligga i flera emballage och därmed
räknas som flera enheter. CD-ROM, skiva avsedd för lagring av datorprogram.
Vanligt innehåll är PC- och Mac-dataspel och interaktiva språkkurser. E-böcker,
endast sådana titlar som biblioteket har egna lokala licenser på ska räknas, uppge
således inte antalet titlar i t.ex. ELib. Tillgång till e-boksdatabaser räknas som 1 under
databas. Definitionen av e-böcker är ännu inte ändrad. Talböcker DAISY, står för
Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad
standard för talböcker. En DAISY-spelare är en fristående CD-romspelare med
funktioner för att läsa och navigera i DAISY-talboken. Musik (fonogram):alla
former av musik utom e-musik. Musiken kan finnas på t.ex. CD-skivor, DVD-skivor,
mp3-filer, grammofonskivor (vinyl) och ljudband (inklusive kassetter) samt
fonogramrullar etc. En enhet med flera musikstycken räknas som 1. E-musik (egna
licenser) redovisas separat och ska inte inkluderas i musikfonogram. Med egen licens
avses att det är en nedladdad fil till ett fast medium t.ex. CD eller mp3 eller media i
t.ex. en lokal ”jukebox” där inte biblioteket betalar för varje enskild nedladdning. I
bestånd av e-musik räknas inte antalet titlar på t.ex. Naxos eller musikfiler som är
allmänt tillgängliga via Internet. T.ex. tillgång till Naxos räknas som (1) under

Anpassade
medier

AV-medier
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Bestånd

Besök, fysiska
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databaser, fråga 23. Definitionen av E-musik är inte ändrad ännu. Ljudböcker kan
finnas på ett flertal olika medieformer, det som är utmärkande är att texten läses upp
av en röst. CD-böcker är detsamma som ljudböcker. I denna kategori ska inte
talböcker i DAISY-format räknas in, de räknas separat. Videogram: medier av
formatet, VHS, DVD, Blu-ray. Övriga AV-medier är de medier som inte ingår i
någon annan uppräknad kategorierna t.ex. mikrofilm/-fiche,
diabildserier/bildband/smalfilm, bok och band, etc. Samtliga AV-mediekategorier ska
summera till det totala AV-mediebeståndet. Bok och band förs in under Övriga AVmedier. Bok och band är en enhet som är en kombination av två olika medieformer.
Ett äldre exempel kan vara en bilderbok med ett tillhörande kassettband där ljudläten
är kopplade till när det är dags att vända sida i boken. Nyare varianter kan vara en
CD-skiva med en tillhörande bok, exempelvis vissa typer av språkkurser. I kategorin
räknas dock inte sådana kombinerade medieenheter där den tryckta boken och CDskivan innehåller samma information, de räknas under tryckta böcker. Nyförvärv är
alla de AV-medier som biblioteket lade till sin samling under det efterfrågade
kalenderåret; köp, fria eller gåvor. Det är antalet medieenheter som ska räknas här.
En titel kan finnas på flera medier. Informationskällor som är fritt tillgängliga på
Internet räknas inte med.
Bestånd är alla de medier som biblioteket ställer till sina användares förfogande. I
beståndet inräknas också material som kommit in till biblioteket men ännu inte
färdigbehandlats, om avsikten är att införliva det i bibliotekets samlingar. Medier som
omfattas av bestämmelser som begränsar eller tillfälligt förbjuder användning, ska
också räknas in. Beståndet ska redovias efter antalet som fanns 31 december det
kalenderår som avses. Det är antalet exemplar som avses, inte antalet titlar. Böcker
definieras här som tryckta eller handskrivna böcker. Inte e-böcker. Inte heller
tidningar och tidskrifter, de redovisas på fråga 22. Barnlitteratur är verk som
huvudsakligen är lämpliga för personer i åldern 0-14 år. Vuxenlitteratur är verk
som huvudsakligen riktar sig till personer äldre än 14 år. Skönlitteratur är böcker
som klassas inom SAB signum H eller Dewey 800-899. Facklitteratur är alla övriga
signum. Summan av skön- och facklitteratur ska summera till hela det tryckta
bokbeståndet. Uppgiften om nyförvärv är samtliga förvärv inom dessa kategorier
som folkbiblioteket införskaffat under hela kalenderåret. Även gåvor och
gratisexemplar räknas. Räkna antal exemplar, inte antalet titlar. Summan av nyförvärv
av skön- och facklitteratur ska summera samtliga nyförvärv av tryckta böcker.
Besöken som avses på denna fråga är fysiska besök, dvs. besökaren passerar in i
bibliotekets lokaler. Ange dels antal besök vid huvudbiblioteket och dels det
sammanlagda antalet besök som gjordes vid filialbiblioteken. Folkbibliotek som inte
har ett huvudbibliotek fyller i samtliga besök i fältet för filialbibliotek. Besök i
bibliotekets lokaler kan redovisas antingen som antal besök per år eller som antal
besök under mätveckorna 20 och 39. Om biblioteket har automatiska räkneverk vid
samtliga serviceställen behöver inte mätveckorna fyllas i. Bibliotek som har räkneverk
på huvudbiblioteket och nästan alla filialer, fyller i uppgifter för huvudbiblioteket,
filialbiblioteken samt mätvekorna för de filialer som saknar räkneverk. Mätveckorna
beräknas enligt formeln (mätvecka 20 + mätvecka 39)/2(*52). Används samma
räkneverk för både in- och utpasseringar ska siffran halveras. Antal besök är inte
liktydigt med antal personer eftersom en och samma person kan besöka biblioteket
upprepade gånger samma dag, varje gång räknas då som ett besök. Personalens inoch utpassering räknas med. Fysiska besök i bokbuss räknas inte här på grund av
praktiska skäl.
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Virtuella besök på bibliotekets externa webbsida (startsida, indexsida): Här
avses det totala antalet besök som gjorts på bibliotekets centrala ingångssida, oavsett
om det är återkommande besökare. I den mån det går att räkna bort besök av
automatiserade sökrobotar bör detta göras. I den mån som besök från bibliotekets
egen IP-adress kan räknas bort bör detta göras. Ett virtuellt besök påbörjas när en
användare först kommer till bibliotekets domän från en annan domän och upphör
efter 30 minuter om ingen vidare aktivitet gjorts. Om användaren återkommer till
bibliotekets domän och tiden mellan de två besöken är längre än 30 minuter, räknas
det som två besök. Om folkbiblioteket har en sammanslagen webbplats och OPAC,
t.ex. Arena bör en uppskattning av hur den procentuella fördelningen av besök är
mellan de två göras och de skattade värdena anges. Ange sedan att ni gjort detta i
textfältet närmast nedanför.
Antal sidvisningar på bibliotekets olika webbsidor: Som bibliotekets webbplats
räknas de webbsidor som biblioteket informerar om sin verksamhet på och som
ligger under biblioteket domän på internet (således räknas inte biblioteket sidor på
t.ex. Facebook och andra sociala medier här). Besök i OPAC ingår inte här utan
redovisas separat. Till webbplatsen räknas inte dokument som kan definieras som emedier (till exempel via licensierade databaser) eller externa internetresurser som är
länkade från bibliotekets webbplats. Till bibliotekets webbplats bör inte heller räknas
eventuella webbtjänster i bibliotekets domän som drivs på uppdrag av andra
organisationer och finansieras av dessa såvida de inte ingår i bibliotekets
projektverksamhet. I den mån som besök från bibliotekets egen IP-adress kan räknas
bort bör detta göras.
Antal besök i bibliotekets OPAC (Online Public Access Catalogue,
bibliotekets lokala online- katalog över samlingarna): En sökning
representerar i detta sammanhang en unik intellektuell fråga i en databas eller OPAC
och registreras varje gång en sökfråga skickas till servern. En felstavad eller felaktigt
formulerad fråga registreras även om den inte kan definieras som en unik fråga. I
praktiken kan biblioteken dock inte särskilja dessa frågor från andra sökningar. För
OPAC fås uppgifter om antalet sökningar från systemets statistikmodul.
Antal unika besökare (unika IP-adresser): En IP-besökare är en identifierad IPadress, använd av en fysisk person, som hämtat sidor från bibliotekets webbplats
under mätperioden. Det ska finnas en eller flera fysiska personer bakom IP-adressen
för att den ska betraktas som en webbplatsbesökare. Automatiserade program som
hämtar sidor från webbplatsen (sökrobotar) ska alltså inte betraktas som
webbplatsbesökare och bör uteslutas ur statistiken i största möjliga mån. Detta gäller
främst insamlingsprogrammen från de stora söktjänsterna. Även insamlingsprogram
för lokala söktjänster inom kommunen eller biblioteket eller andra automatiserade
tjänster ska så långt som möjligt uteslutas ur statistiken. Bibliotekets personal
betraktas i detta sammanhang som webbplatsbesökare och behöver inte exkluderas
ur statistiken.
En bokbuss är ett fordon vars främsta funktion är utlåning inne i fordonets
biblioteksutrymme. Hit förs inte transportfordon, som till exempel ”bokbilar” eller
liknande. Som bokbuss räknas uteslutande bokbussar.
Bokbusshållplats är en förutbestämd adress inom kommunen som bokbussen stannar
vid med viss regelbundenhet. Folkbibliotek som delar bokbuss med annan kommun
räknar de hållplatser som ligger inom dess egen kommungräns.
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Med dator i detta fall avses en plats med bildskärm och mus/tangentbord. Räkna dels
datorer endast avsedda för sökning i bibliotekets katalog såväl som alla de andra
övriga datorer som har eller inte har Internetuppkoppling. Summan av de två
värdena ska summera till det totala antalet datorer (platser med bildskärm samt
mus/tangentbord). Här ingår även s.k. surfplattor eller läsplattors om finns på
biblioteket.
Betaladatabaser är samlingar av elektroniskt lagrad data eller poster där
datat/posterna kan återvinnas med hjälp av mjukvara. Datat/posterna som ingår i
databasen har som regel samlats in i ett speciellt syfte eller är relaterade till ett
specifikt ämne. Exempel på databaser som folkbibliotek kan vara uppkopplade till är
Naxos, ELib, NE, Pressdispaly. När antalet databaser rapporteras ska ingen åtskillnad
göras mellan olika typer av databaser (bibliografiska, fulltext etc.). Det spelar heller
ingen roll om de är lokala eller har fjärråtkomst. De databaser som finns fritt
tillgängliga på Internet och som görs tillgängliga genom bibliotekets försorg, i
exempelvis den publika katalogen eller i länksamlingar, räknas inte. Bibliotekets egen
systemkatalog räknas inte.
En filial är en fast fristående avdelning med ett till största delen fast mediebestånd,
som har fast, av biblioteket anställd personal, och regelbundna öppettider. Även
biblioteksfilialer på vårdinstitutioner med kommunal biblioteksverksamhet ingår om
de uppfyller dessa krav om anställd personal och regelbundna öppettider. Endast
skolbibliotek som är integrerade med folkbiblioteket, enligt ett politiskt antaget
beslut, ingår i gruppen filialbibliotek om de har fast personal anställd av folkbiblioteket
och regelbundna öppettider. Filialliknande utlåningsställen utan fast personal och/eller
regelbundna öppettider räknas under övriga utlåningsställen. Bokbussar räknas inte
som filial. De folkbibliotek som inte har något huvudbibliotek räknar samtliga
”filialer”/biblioteksställen som filialer.
In- och utlån från och till folkbibliotek utanför den egna kommunen och samtliga andra
bibliotek som inte är folkbibliotek räknas som fjärrlån. Integrerade skolbibliotek
räknas som folkbibliotek. Uppgiften avser endast effektuerade lån. Omlån som
begärts av låntagare räknas som nytt lån.
Med hemsändning av böcker och andra medier inklusive talböcker, räknas all
hemsändning oavsett den skett per post, transportfordon eller på annat sätt, t.ex.
”Boken kommer” och talböcker producerade enligt undantagsparagraf 17 och
punktskrift som skickas via post.
Huvudbibliotek definieras som en administrativ enhet som har hand om de
huvudsakliga administrativa funktionerna och de viktigaste delarna av beståndet för
folkbiblioteket inom kommunen. Ett huvudbibliotek har i större kommuner ofta
filialbibliotek kopplade till verksamheten. Det kan dock finnas central
biblioteksadministration i vissa kommuner som för den skull inte är ett
huvudbibliotek.
Med integrerade skolbibliotek avses folkbibliotek som samtidigt har i uppgift att
fungera som skolbibliotek. Beslut om integrering ska vara antaget av en politisk
nämnd eller fullmäktige i kommunen.
Alla olika typer av intäkter utom anslag och bidrag ska redovisas. Hit hör bland
annat försenings- och reservationsavgifter samt uthyrningsintäkter, kopiering och
försäljning av kassar, bokmärken och profilprodukter. Intäkter för borttappade
medier räknas inte.
Beloppen ska anges exklusive mervärdesskatt. Ange belopp i hela kronor, avrunda
inte till tusental. Använd inte punkter mellanslag eller kommatecken när du skriver in
värdet, bara siffor. Summan av de olika delkostnaderna ska summera till de totala
driftskostnaderna för folkbiblioteksverksamheten. Mediekostnader, avser inköp av
fysiska medier och AV-material samt virtuella e-baserade medier och databaslicenser.
Mediekostnader avser samtliga kostnader för böcker, tidningar, tidskrifter, AV-
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medier, databaser, licenser med mera. Kostnaderna för bibliotekssystem, t.ex.
BOOK-IT och Libra inkluderas inte. Mediekostnaderna inkluderar även de medier
som köpts med ev. bidragsmedel. Om folkbiblioteket hjälper till med att köpa in
medier till andra verksamheter i kommunen, men de medierna inte ingår i
folkbibliotekets katalog, ska kostnaderna för dessa inte räknas
här. Personalkostnader för folkbiblioteksverksamheten beräknas inklusive
kompetensutveckling. Till löner räknas bibliotekets samlade direkta och indirekta
personalomkostnader, inklusive semesterersättning och lagstadgade sociala avgifter.
Här inräknas även personal som betalts med externa medel, t.ex. projektmedel.
Folkbibliotek ska även inkludera kostnader för personalens kompetensutveckling,
t.ex. kurskostnader och resor. Ev. pensionskostnader för personal som slutat arbeta
på biblioteket som fortfarande belastar bibliotekets budget direkt ska inte tas med
här. Lokalkostnader inkluderar hyra, el, städning och motsvarande. Här redovisas
lokalkostnader även om dessa inte bokförs under kultur-/biblioteksförvaltning utan
under exempelvis kommunstyrelse eller byggnadsnämnd. Även kapitaltjänst ingår.
Investeringsutgifter är sådana kostnader som är avdragsgilla under längre period
än ett år. Exempel på investeringsutgifter är fasta inventarier, ombyggnader,
tillbyggnader och andra lokalförbättringar, inventarier som finns kvar över flera
räkenskapsår, men inte utgifter för medier. Övriga kostnader är de resterande
kostnaderna som inte kunnat påföras på medie- personal-, lokal-, eller
investeringskostnader, t.ex. portokostnader och transportkostnader. Summan av
de olika driftskostnadsslagen ska uppgå till kommunens totala kostnader för
folkbiblioteksverksamheten under året exklusive mervärdesskatt.
Lånen som räknas här är de som görs till privatpersoner eller andra institutioner. Lån
mellan utlåningsställen inom den egna biblioteksorganisationen (till exempel mellan
huvudbibliotek och filialer) ska inte medräknas. Lån till andra bibliotekssystem eller
folkbibliotek utom kommunen redovisas under fjärrlån. Böcker, tidningar och musik
som låntagarna tar del av på plats på biblioteket räknas inte som lån på denna fråga.
Både initiala lån och omlån räknas som lån. Vid beräkning av antalet utlånade
enheter ska samma definition av medieenhet användas som gällde för beräkning av
bibliotekets bestånd. Observera att även utlåning mot betalning (uthyrning) räknas
som utlåning. Då personal på biblioteket kopierar sidor ur en bok eller en tidskrift,
räknas det som ett lån oberoende av hur många sidor som kopieras. Om två
kommuner delar bokbuss bör antalet lån på bussen delas mellan kommunerna i
förhållande till hur stor procentuell andel av det totala antalet bokbusshållplatser som
ligger i respektive kommun.
Lån mellan utlåningsställen inom den egna biblioteksorganisationen (till exempel
mellan huvudbibliotek och filialer) ska inte medräknas. Lån till andra bibliotekssystem
eller folkbibliotek i andra kommuner redovisas under fjärrlån. Medier som låntagarna
tar del av på plats på biblioteket räknas inte som lån. Både initiala lån och omlån
räknas som lån. Vid beräkning av antalet utlånade enheter ska samma definition av
medieenhet användas som gällde för beräkning av bibliotekets bestånd. Observera att
även utlåning mot betalning (uthyrning) räknas som utlåning. Varje e-bokslån och
e-musiklån räknas in och redovisas separat, även t.ex. ELib och Naxos och
Mediejukebox.
Nyförvärv är alla de medier som biblioteket lade till sin samling under det
efterfrågade kalenderåret; köp, fria eller gåvor. Det är antalet medieenheter som ska
räknas här. En titel kan finnas på flera medier. Informationskällor som är fritt
tillgängliga på Internet räknas inte med.
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Antalet anställda personer räknas per den 1 mars för det redovisade året. I antal
anställda inkluderas personer som är tillfälligt sjuka, har semester eller liknande. Helt
tjänstlediga, långtidssjukskrivna eller motsvarande inkluderas inte, men däremot
vikarier för dessa. Timanställd personal räknas in. Personer med lönebidrag räknas in.
Praktikanter och motsvarande som inte uppbär lön från bibliotekets budget räknas
inte in. Städpersonal räknas inte in (anledningen är att det är så olika i olika
kommuner vem som kontrakterar städpersonal). Bibliotekarier: personal med
utbildning i biblioteks- och/eller informationsvetenskap och som har en tjänst som
kräver denna utbildning. Utbildningen kan vara antingen formell utbildning, eller att
personen har arbetat inom professionen och på det sättet förvärvat motsvarande
kunskaper. I övrig personal kan bibliotekschef ingå om denna/denne inte har
utbildning i biblioteks- och/eller informationsvetenskap. Till övrig personal räknas
kanslister, biblioteksassistenter, egna vaktmästare, bokuppsättare, fritidspedagoger,
chaufförer med flera. Kulturnämndledamöter medräknas inte in i bibliotekets
personal om dessa inte också arbetar inom biblioteket. Fälten för bibliotekarier och
övrig personal ska summera till det totala antalet anställda personer uppdelat på
män och kvinnor.
Personal, antal
Årsverke motsvarar antal heltidsanställda (till exempel motsvarar 2 personer som
årsverken
arbetar halvtid 1 årsverke eller två personer som arbetar 75 procent av heltidstjänst
motsvarar 1,5 årsverke). En heltidsanställning motsvaras vanligen av att en person
arbetar 40 timmar per vecka, vilket motsvaras av 2080 timmar per år (från 2080
borträknas semester och ledigheter i samband med ”röda dagar”, återstående är då
1700-1800 timmar vid heltidsanställning). Redovisningen av årsverken avser den
personal som förutsatts enligt budgeten för folkbiblioteksverksamheten. Uppgift om
antal årsverken kan anges med två decimaler. Om bibliotekschefen t.ex. också
arbetar som kulturchef tas den del av tjänsten upp som ägnas åt
biblioteksverksamheten. Med barn- och ungdomsverksamhet avses
informationstjänst för barn, sagostunder, bokprat, sexårsgrupper och liknande. Antal
årsverken för barn- och ungdomsverksamhet ska beräknas varav det totala antalet
årsverken som redovisas i de två andra fälten. Praktikanter som inte uppbär lön från
bibliotekets budget räknas inte in. Städpersonal räknas inte in (anledningen är att det
är så olika i olika kommuner vem som kontrakterar städpersonal).
Publika
Ange både 1) det totala antalet aktivitetstillfällen samt 2) hur många av dessa tillfällen
aktiviteter
(varav det totala antalet) som riktade sig primärt till barn och ungdom. Ibland kan
denna avgränsning vara svår att göra eftersom både vuxna, ungdomar och barn deltar
i vissa aktiviteter. Definitionen på en publik aktivitet som riktar sig till barn och unga
är en aktivitet som uppenbart inte riktar sig till vuxna i första hand.
Programaktiviteter just för föräldrar med mycket små barn bör dock kunna räknas
som en aktivitet som är primärt för barn och unga eftersom aktiviteten avser att
gagna barnet i förlängingen. Programaktiviteter som anordnas på biblioteket, men av
personal från andra organisationer t.ex. studieförbund eller föreningar räknas inte.
Som slutet sällskap räknas sådana aktiviteter där det i förväg är känt vilka personer
som ska komma. Aktiviteter som utförs av bibliotekets personal men inte i
bibliotekets lokaler räknas också in.
Referensexemplar Referensexemplar är alla de medier som inte kan lånas hem, som måste läsas på plats
i biblioteket, ofta märkta som Ref. Hit räknas också alla böcker inom ämnesområdet
Bok- och biblioteksväsen (SAB signum A, eller Dewey 010-017). Ett sätt att räkna
dessa är att ta alla verk i systemet som inte tillåter utlån. Uppgiften används av
Sveriges författarfond för beräkning av författarpenning.
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Som tidning räknas varje periodisk publikation som utkommer minst 2 gånger per
vecka, till exempel ”dagstidningar”. Som tidskrift räknas periodisk publikation som
utkommer minst 4 gånger under året. Övriga periodiska publikationer, till exempel
separata årsskrifter, räknas som böcker. Som utländska tidningar och tidskrifter
räknas publikationer som har utgivningsort i utlandet. Även gratisprenumerationer
räknas, prenumerationer som biblioteket erhåller utan att betala någon avgift.
Observera att det är antal titlar på huvudbiblioteket som efterfrågas och när det
gäller antalet prenumerationer avses både huvudbiblioteket och alla filialer.
Licensierade e-tidningar och e-tidskrifter räknas fortfarande under tillgång till antal
databaser
Titel är ett ord eller följd av ord som vanligen förekommer i ett dokument. Genom
titeln kan man hänvisa till dokumentet, identifiera det och ofta (dock inte alltid)
särskilja det från varje annat dokument. Ange antalet titlar som köpts in under
kalenderåret. Om fem likadana böcker (medier) med samma titel köpts in räknas
detta som en titel av nyförvärv.
Med öppethållande avses den tid då biblioteket hålls öppet för besökare och är
bemannat av bibliotekspersonal. ”Meröppettid” räknas inte här. Tillämpas olika
öppettider för skilda avdelningar, till exempel för vuxenavdelning, barnavdelning och
tidningsrum, inom samma biblioteksenhet räknas vuxenavdelningens öppethållande.
Folkbibliotek som är integrerade med skolbibliotek räknar den tid då biblioteket är
öppet för andra än eleverna.
Övriga utlåningsställen är fysiska platser dit folkbiblioteket administrerar böcker
men platsen är inte reguljärt bemannad av folkbibliotekets personal mer än högst när
böckerna levereras/administreras. Räkna övriga utlåningsställen som är bokstationer
(en filial som inte är reguljärt bemannad när den är öppen), utlåningsställen vid
sjukhem, servicehus, turistbyrån, ungdomsgårdar, bensinmackar, livsmedelbutiker,
simhallar, vårdinrättning med boksnurra, förskolor som får bokdepositioner eller
andra mötesplatser med viss biblioteksservice etc. Andra institutioner än
folkbiblioteket som har personal som själva gör institutionslån på folkbiblioteket och
sedan administrerar medierna till sina brukare räknas inte under övriga
utlåningsställen. En datoruppkoppling till folkbiblioteket räknas inte som ett övrigt
utlåningsställe.
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