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A FAIR IMAGE OF PUBLIC LIBRARIES?

The purpose of this masterÕs thesis was to investigate the role and function of the annual
reports of public libraries: for what purpose are they put together and how are they evaluated
and utilised. The study presents different views on the structure and content of library annual
reports. Focusing on a specific public library and its municipal administration, the authors
identify and describe problems and possibilities regarding the library annual reports. The
study also provides a general view of their occurrence, their addressees and the importance
attached to them.

In a review of current literature on accounting and activity reports the authors place the annual
reports of public libraries in a wider context. The study also presents two current models of
performance measurement - the Intangible Assets Monitor and the Balanced Scorecard - which
were developed in the private sector, and the authors discuss their relevance when applied to
public libraries.

Data were collected both in interviews and by means of a questionnaire. The questionnaire
was sent to 137 Swedish public libraries. The results of the survey show that many public
libraries have reduced their efforts on the annual report, and almost 30% have ceased
producing those reports altogether. The reason for this is often lack of time. Some respondents
feel that the usefulness of an annual report does not quite correlate with the resources
demanded to put it together. The study of the specific library shows that today the annual
report is primarily a document for internal use. This is partly due to a mounting uncertainty
with regard to the purpose and addressee of the report. The municipal administration uses the
library annual report as a source of information but it does not appear to affect planning or
decision-making.

The authors conclude that the libraries must consider presenting annual reports that more
accurately reflect and adequately analyse their fields of activity, their multiple functions and
their intangible assets in order to maintain, and possibly improve, the position of public
libraries. This study shows that several of the ideas presented in the Intangible Assets
Monitor and the Balanced Scorecard models are both suitable and possible to apply to public
libraries.
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I detta kapitel ger vi en bild av uppsatsens problemomr�de. Vi beskriver ocks�
uppsatsens syfte och fr�gest�llningar.

1.1 Problembakgrund

M�nga svenska kommuner har under de senaste �ren brottats med en allt s�mre ekonomi,
vilket f�r folkbiblioteken har inneburit minskade eller of�r�ndrade anslag. Samtidigt har
bes�ksantalet och kostnaderna i m�nga fall �kat kraftigt. Trots detta har
anv�ndarunders�kningar visat att kunderna �r n�jda med bibliotekens verksamhet. Men
situationen �r naturligtvis i l�ngden oh�llbar av flera anledningar. Personalen slits ut,
mediabest�ndet tappar i aktualitet, servicen f�rs�mras m m.

F�r att kunna bem�ta och hantera den k�rvare ekonomiska situationen har m�nga
kommuner genomf�rt omfattande organisatoriska f�r�ndringar med bl a k�p- och
s�ljorganisationer och/eller n�mndsammanslagningar. Ofta har kultur- och fritidsn�mnd
slagits ihop och biblioteket har d�rmed hamnat i en betydligt st�rre f�rvaltning �n
tidigare och konkurrensen om anslagen, och om politikernas uppm�rksamhet, har blivit
mer p�taglig. Detta, tillsammans med folkbibliotekens omdiskuterade roll i det
framv�xande informations- och kunskapssamh�llet, har givit upphov till en debatt om
hur biblioteken p� b�sta s�tt ska redovisa och synligg�ra komplexiteten i sin verksamhet
f�r att d�rigenom f�rhindra marginalisering och stagnation. F�ljande citat �terspeglar
delvis problematiken:

F�rst�r verkligen inte beslutsfattarna v�rt [biblioteks] r�tta v�rde? Nej, uppenbarligen inte. [---]
Dels beror det kanske p� att vi har kunnat tala med b�nder p� b�nders spr�k och med l�rde m�n
p� latin, men haft avsev�rda sv�righeter att tala med kommunernas budget- och
redovisningsavdelningar p� deras spr�k. Nu �r det nog dags att vi l�r oss det spr�ket ocks�. [---]
Vi, som faktiskt �r �vertygade om att kunskap �r grundbulten i ett v�lutvecklat och
demokratiskt samh�lle, m�ste hitta metoder att �vertyga andra om n�dv�ndigheten av
folkbibliotek. F�r detta beh�vs fagra ord, men mer �n s�. Verksamhetens m�ngfald m�ste
lyftas fram och redovisas och den slutliga uppg�relsen med utl�ningen som m�tt f�r all
biblioteksverksamhet m�ste �ga rum. Och vi m�ste kanske l�ra oss att diskutera i traditionella
ekonomiska termer (Eide-Jensen, 1992, s 43).

I en tid d� effektivitet och resultat hamnat i fokus aktualiseras fr�gor om vilka
verksamhetsm�tt som �r relevanta f�r ett folkbibliotek, hur biblioteken ska beskriva sin
verksamhet och hur den l�mpligen b�r redovisas f�r uppdragsgivaren. Mot denna
bakgrund blir folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser intressanta. Vilken roll och
funktion har verksamhetsber�ttelsen i dagsl�get? �r den t ex ett medel f�r effektiv
kommunikation med uppdragsgivaren? Eller �r den ett obetydligt dokument som
slentrianm�ssigt, p g a gamla traditioner, sammanst�lls av biblioteksledningen? �r
inneh�llet anpassat efter mottagarens behov och �r informationen relevant och tillr�cklig?
Herv� Corvellec, f�retagsekonom som studerat och skrivit om folkbibliotekens
verksamhetsber�ttelser, ber�r detta n�r han skriver: ÓI sin verksamhetsber�ttelse
presenterar m�nga bibliotek idag f�reg�ende �rs resultat, budgetbed�mning plus en del
information om viktiga h�ndelser som intr�ffat under �ret. Den avg�rande fr�gan �r, om
detta �r tillr�ckligtÓ (Corvellec, 1992, s 69).
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Huvudsyftet med uppsatsen �r att unders�ka vilken roll och funktion folkbibliotekens
verksamhetsber�ttelse har f�r biblioteken och uppdragsgivarna, varf�r biblioteken
skriver den och hur den anv�nds och v�rderas. Studien ska ocks� redog�ra f�r olika
uppfattningar om verksamhetsber�ttelsers inneh�ll och form: verksamhetsbeskrivning,
verksamhetsm�tt, layout m m.

Studien ska dessutom identifiera och beskriva problem och m�jligheter g�llande
folkbiblioteks verksamhetsber�ttelser med utg�ngspunkt fr�n ett specifikt folkbibliotek,
samt ge en bild av de svenska folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser; deras f�rekomst,
vem de riktar sig till och vilken vikt som tillm�ts dem.

Vi vill p�peka att uppsatsen vare sig �r en v�rderande detaljgranskning av det unders�kta
bibliotekets verksamhetsber�ttelse eller av kommunledningen i den aktuella kommunen.
Det �r heller inte en handbok i konsten att skriva en verksamhetsber�ttelse.

1.3 Fr�gest�llningar

Fr�gest�llningarna, som �r utarbetade f�r att uppn� syftet med uppsatsen, utg�r fr�n
fyra �vergripande perspektiv:

1. Intention och adressat: H�r behandlas det �vergripande syftet med den �rliga
verksamhetsredovisningen och till vem eller till vilka m�lgrupper den riktar sig.
· Vad �r avs�ndarens intention med verksamhetsber�ttelsen?
· Hur uppfattar mottagaren avs�ndarens intention?
· Vem riktar sig verksamhetsber�ttelsen till?
· Vem uppfattar mottagaren som adressat?
 

 2. Anv�ndning: tar upp verksamhetsber�ttelsernas funktionella dimensioner.
· Vilka funktioner har verksamhetsber�ttelsen?
· Hur och av vem/vilka anv�nds verksamhetsber�ttelsen?
 

 3. Inneh�ll och form: fokuserar verksamhetsber�ttelsernas olika delar ur inneh�lls- och
formm�ssiga aspekter.
· Vad inneh�ller verksamhetsber�ttelsen?
· �r begrepp och modeller h�mtade fr�n den privata sektorns �rsredovisningar och fr�n

f�retagsekonomin anv�ndbara f�r folkbibliotekens arbete med
verksamhetsber�ttelsen?

· Hur ser uppdragsgivare och personal p� verksamhetsber�ttelsens inneh�ll och form?
· Hur �r verksamhetsber�ttelsen utformad och vilket intryck ger den?

4. Betydelse: avser att utr�na vilken vikt verksamhetsber�ttelserna tillm�ts av f�retr�dare
f�r olika instanser.
· Vilken betydelse har verksamhetsber�ttelsen?
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Kapitlet inneh�ller metodval, avgr�nsningar och definitioner. Vi tar �ven upp
f�ruts�ttningar kring de empiriska unders�kningarna.

2.1 Metodval

Unders�kningen best�r av tv� delar, en litteraturstudie och en empirisk unders�kning,
vilken i sin tur best�r av tv� delar: en fallstudie, d�r vi till�mpar kvalitativ metod medelst
intervjuer, och en enk�tunders�kning d�r vi till�mpar kvantitativ metod.

Med litteraturstudien vill vi s�tta in folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser i ett st�rre
sammanhang. Med hj�lp av tidigare studier redog�r vi f�r vad redovisning och
verksamhetsber�ttelser �r och hur de ser ut inom b�de folkbiblioteksv�rlden och den
privata sektorn. Det sistn�mnda d�rf�r att den privata sektorns redovisningspraxis ligger
till grund f�r redovisningen inom den offentliga sektorn, och f�r att f�retagsekonomiska
teorier under senare �r i debatten f�rts fram som m�jliga l�sningar p� diverse problem
d�r, t ex g�llande redovisningen inom folkbiblioteken. Vi redog�r ocks� f�r en del av de
problem och m�jligheter som diskuterats de senaste �ren kring verksamhetsredovisning,
verksamhetsbeskrivning, verksamhetsm�tt och nya organisations- och styrteorier, vilka
f�r konsekvenser f�r hur man presenterar sin verksamhet i redovisningen.
Litteraturstudien utmynnar i en beskrivningsmodell som vi anv�nder vid beskrivningen
av det unders�kta bibliotekets verksamhetsber�ttelse.

Litteraturen om folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser �r t�mligen begr�nsad. F�r att f�
en f�rest�llning om verksamhetsber�ttelsernas roll och funktion inom folkbiblioteken har
vi d�rf�r valt att fr�ga de personer som skriver dem och de som l�ser dem, med andra ord
g�ra en empirisk unders�kning.

Som unders�kningsmetod anv�nder vi oss av en fallstudie d�r vi fokuserar ett bibliotek,
dess verksamhetsber�ttelse och dess uppdragsgivare. Fokuseringen inneb�r att vi kan
g�ra djupintervjuer med representanter f�r biblioteksverksamheten, kultur- och
fritidsf�rvaltningen, kultur- och fritidsn�mnden samt kommunledningen. D�rmed
efterstr�var vi en helhetsinriktad f�rst�else f�r de unders�kta enheterna. Med denna
metod kan vi redog�ra f�r bibliotekets verksamhetsber�ttelse och f�r de f�ruts�ttningar
som g�ller i den unders�kta kommunen. Dessutom kan vi med hj�lp av litteraturstudien
och resultatet av intervjuerna g�ra en analys av problem och m�jligheter f�r bibliotekets
verksamhetsber�ttelse och omst�ndigheterna kring den. Det vi h�rmed vinner i djup
f�rlorar vi emellertid i bredd. F�r att bredda och komplettera v�r kvalitativa
unders�kning i vissa fr�gor har vi anv�nt oss av en kortfattad enk�t. Vi vill t ex ta reda p�
hur vanligt det �r att svenska folkbibliotek idag skriver respektive inte skriver
verksamhetsber�ttelse.

V�ra fr�gest�llningar, och de d�rmed sammanh�ngande fyra perspektiven, riktas mot
b�de litteraturstudien och den empiriska unders�kningen. Det inneb�r att vi dels
fokuserar verksamhetsber�ttelser och redovisningsrelaterade omr�den ur ett allm�nt
perspektiv (litteraturstudien, enk�tunders�kningen), dels att vi med fallstudien Ózoomar
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att anl�gga de fyra perspektiven p� uppsatsens olika delar unders�ker vi ocks� hur
perspektiven relaterar till varandra.

2.2 Avgr�nsningar

En verksamhetsber�ttelse kan ha flera m�lgrupper och vi har valt att unders�ka tv� av
dem, f�retr�dare f�r biblioteksverksamheten och uppdragsgivaren. Allm�nheten, som
finansierar biblioteksverksamheten med skattemedel, och d�rmed �r en naturlig
m�lgrupp, har vi uteslutit. Dels f�r att den representeras av de folkvalda i n�mnd och
kommunledning, dels f�r att unders�kningen m�ste begr�nsas. Vidare har vi begr�nsat
fallstudien till en kommun och dess huvudbibliotek (se metod). I enk�ten har vi valt att
rikta oss endast till bibliotekschefer eftersom det �r de som ansvarar f�r redovisningen av
verksamheten och vi i denna kompletterande del av unders�kningen �r intresserade av att
f� reda p� fr�gor som b�st besvaras av cheferna. Unders�kningen �r fokuserad p�
nul�get, det �r den senaste verksamhetsber�ttelsen (1996) vi i huvudsak har studerat.

2.3 Anonymitet

Eftersom vissa av de intervjuade i fallstudien ville vara anonyma har vi avst�tt fr�n att
n�mna kommunen och de intervjuade vid namn. Vi har ocks� konsekvent anv�nt oss av
ÓhonÓ som personligt pronomen f�r att ytterligare undvika identifikation av personer.
Detta har emellertid ingen betydelse f�r unders�kningens genomf�rande eller resultat.
F�r att inte heller indirekt avsl�ja kommunens identitet n�jer vi oss med att s�ga att det
�r en svensk kommun, vars inv�narantal �r mellan 70 000 och 120 000, och dess
huvudbibliotek vi unders�ker. Kommunen kallas i uppsatsen f�r K�pingestrand. �ven
enk�tsvaren har behandlats anonymt.

2.4 Definitioner

Verksamhetsber�ttelse
Verksamhetsber�ttelse �r den vanligast f�rekommande ben�mningen f�r �rlig redovisning
p� biblioteksniv�, �ven om den p� vissa bibliotek kallas f�r n�got annat, t ex
verksamhetsplan, �rsanalys eller �rsber�ttelse. P� kommunal niv� kallas motsvarigheten
�rsredovisning (Corvellec, 1995). �ven det privata n�ringslivet anv�nder sig av den
senare termen. Det finns allts� olika ben�mningar f�r samma f�reteelse och vi anv�nder
oss av denna vedertagna terminologi men vi g�r ingen betydelseskillnad mellan de olika
begreppen.

Med folkbibliotekens verksamhetsber�ttelse menar vi det dokument d�r biblioteket
redovisar �rets resultat och beskriver sin verksamhet. Det �r allts� ett dokument som
str�cker sig ut�ver en kortfattad statistisk och ekonomisk rapport.
Verksamhetsber�ttelsen kan - men beh�ver ej f�r att st�mma in p� v�r definition - �ven
inneh�lla omv�rldsanalys, strategisk planering, m�l och m�luppfyllelse m m.
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Vem som �r bibliotekets uppdragsgivare �r en komplex fr�ga. P� kommunniv� �r det
kommunfullm�ktige som ger n�mnderna anslag som ska f�rdelas p� olika verksamheter.
Vilken n�mnd biblioteket tillh�r varierar fr�n kommun till kommun. Det kan t ex vara
kulturn�mnden, kultur- och fritidsn�mnden eller utbildningsn�mnden. N�mnden har dels
det �vergripande ansvaret f�r biblioteksverksamheten, dels uppgiften att fatta politiska
beslut g�llande biblioteksfr�gor, vilket g�r n�mnden till uppdragsgivare i praktiken.
Allm�nheten �r ocks� uppdragsgivare eftersom de via kommunalskatten finansierar
biblioteksverksamheten och dessutom representeras de av folkvalda i
kommunfullm�ktige. Vi anv�nder uppdragsgivare som en samlande term f�r n�mnd,
f�rvaltning, kommunstyrelse och fullm�ktige, d v s den kommunala beslutsapparaten.



10

I detta kapitel, som redovisar v�r litteraturstudie, placerar vi in folkbibliotekens
verksamhetsber�ttelser i ett st�rre sammanhang d�r vi b�rjar med bakgrund och
f�ruts�ttningar. D�refter f�ljer en kortfattad redovisningshistorisk �versikt, varefter vi
kommer in p� lagar och normer. Resten av kapitlet �gnas dels �t en genomg�ng av
verksamhetsredovisningen i privata f�retag och i folkbibliotekssektorn utifr�n v�ra fyra
perspektiv (se avsnitt 1.3), dels �t att redog�ra f�r en del av den debatt och forskning
som under senare �r f�rts kring verksamhetsredovisning, verksamhetsm�tt och nya
organisations- och styrteorier. Kapitlet utmynnar slutligen i en beskrivningsmodell som
vi i det p�f�ljande kapitlet anv�nder vid beskrivningen av det unders�kta bibliotekets
verksamhetsber�ttelse.

3.1 Bakgrund och f�ruts�ttningar

Det �r i flera avseenden missvisande att utan vidare j�mf�ra folkbibliotekens
verksamhetsber�ttelser med �rsredovisningarna i den privata sektorn. Framf�r allt av den
anledningen att f�ruts�ttningarna skiljer sig �t, t ex g�llande lagar och ekonomiska
resurser. Vad som ska r�knas som resultat, framg�ng, prestation och kvalitet �r dessutom
mer komplicerat inom offentlig, icke-vinstdrivande verksamhet �n inom den privata
sektorn. Problematiken uppfattas av l�nsbibliotekarie Anna-Lena H�glund p� f�ljande
s�tt:

�r ett kommersiellt f�retags resultat gott syns det som ekonomisk vinst. Om resultatet f�r ett
bibliotek �r gott ger det dock ingen synlig vinst f�r biblioteket. Vinsten ligger i st�llet hos
avn�maren, bibliotekskunden. Om resultatet inte �r gott kan biblioteket m�jligen avl�sa det i
sjunkande utl�ning eller f�rre bes�k, men det drabbas d�rmed inte av n�gon omedelbart k�nnbar
f�rlust (H�glund, 1992, s 8).

De privata f�retagens �vergripande m�l �r ekonomisk vinst, och d� de �r utsatta f�r
konkurrens kan de, f�r att �verleva p� l�ng sikt, inte sl� sig till ro med ett gott
�rsresultat. De m�ste oavbrutet blicka b�de in�t och bak�t, mot den egna verksamheten,
och ut�t och fram�t. I det sammanhanget blir kunskap och andra immateriella tillg�ngar
viktiga  konkurrens- och framg�ngsfaktorer.

Folkbiblioteken, � andra sidan, bedriver en verksamhet vars �vergripande m�l �r knutet
till en fr�n ekonomisk vinst frikopplad samh�llsnytta. De �r en f�r allm�nheten inr�ttad
serviceinstitution finansierad genom skattemedel, och deras styrning och inriktning �r
underordnad en demokratisk beslutsprocess. Beslutsprocessen �r d�rmed inte, som hos
de privata f�retagen, f�rlagd enbart till organisationens ledning, utan �r f�rdelad mellan
biblioteksledning, n�mnd och f�rvaltning, vilka i sin tur har att r�tta sig efter de beslut
som fattas i kommunfullm�ktige.

H�glund menar att organisationer, f�retag och offentliga f�rvaltningar utv�rderar sin
verksamhet bl a f�r att kontrollera om resurser anv�nds effektivt och om de erbjuder den
service (eller de varor) kunder och anv�ndare efterfr�gar och beh�ver. Folkbiblioteken har
en relativt m�ngsidig och differentierad service, vilket g�r det komplicerat att f� en bild
av deras verksamhets resultat. Hon s�ger vidare att m�nga olika slags m�tt m�ste
sammanst�llas f�r att tydligg�ra hur biblioteken anv�nder sina resurser och i vilken
utstr�ckning deras service motsvarar behov och efterfr�gan (H�glund, 1992).
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anv�ndarnas behov, och i vilken utstr�ckning biblioteken fullf�ljer det uppdrag som
�lagts dem i form av kulturpolitiska beslut och riktlinjer. I praktiken inneb�r det en
avv�gning mellan att Óge folk vad de vill haÓ och att v�rna om kulturarvet och ett
pluralistiskt och kvalitativt utbud.

Bibliotekens f�ruts�ttningar skiljer sig allts� i flera viktiga avseenden v�sentligen fr�n de
privata f�retagens. Detta inneb�r att de teorier och den praxis som finns inom
f�retagsv�rlden inte fullt ut �r �verf�rbar p� folkbibliotekens verksamhet och dess
redovisning. Men i en tid pr�glad av snabba och genomgripande f�r�ndringar p� i stort
sett alla omr�den har �ven folkbiblioteken anledning att begrunda sin nuvarande och
framtida verksamhet. Folkbiblioteken befinner sig i dag i en konkurrenssituation och
f�ruts�ttningarna ser annorlunda ut �n vad de gjorde f�r l�t oss s�ga tio �r sedan. Den
nya informationstekniken har lett till rollf�rskjutningar och omfattande omst�llningar
samt att andra akt�rer dykt upp p� informationsmarknaden. Bes�ks- och l�nem�nster
har f�r�ndrats (t ex fler studenter, �kad utl�ning av facklitteratur och minskad utl�ning av
sk�nlitteratur) och de kommunala ekonomierna �r ofta anstr�ngda, vilket inneb�r �kad
konkurrens med andra kommunala verksamheter om skattemedel. Vidare har nya medier
f�rts in i biblioteken, och dessa konkurrerar med b�ckerna om lokalutrymme och
ekonomiska resurser, vilket bl a leder till att sv�ra prioriteringar m�ste g�ras.

Mot bakgrund av det ovan sagda och de senaste �rens debatt och forskning kring
f�retagsekonomiska perspektiv anlagda p� delar av den offentliga sektorn, inklusive
folkbiblioteken, tycker vi att det finns anledning att h�r s�tta folkbibliotekens
verksamhetsber�ttelser i relation till den privata sektorns verksamhetsredovisning.

3.2 Redovisningens historia

I begynnelsen
V�rt moderna samh�lle vilar i h�g utstr�ckning p� ett n�tverk av kontrakt och
�verenskommelser d�r olika parter har redovisningsskyldighet gentemot andra parter.
Detta �r emellertid inte unikt f�r den moderna v�sterl�ndska kulturen. Redovisning i
olika former har existerat i alla tider och i alla kulturer. De �ldsta bevarade
redovisningshandlingarna h�rstammar fr�n l�nderna mellan floderna Eufrat och Tigris. De
utg�rs av lertavlor med kilskrift och tillkom under perioden 3 500 - 3 000 f Kr (J�nsson-
Lundmark, 1981).

Redovisning som kontroll
Den redovisning vi i dag till�mpar utvecklades betydligt senare. Den har sin grund i de
italienska stadsstaterna under ren�ssansens f�rsta �rhundrade och beskrevs f�rsta g�ngen
av en man vid namn Pacioli i ett arbete om aritmetik, geometri och proportion, publicerat
i Venedig 1494. Vid denna tid hade redovisningen en kontrollfunktion med vars hj�lp de
v�lbesuttna skulle kunna skydda sin f�rm�genhet mot st�ld och f�rskingring. F�rvaltare
anst�lldes, vilka kontinuerligt l�mnade redog�relser till sina huvudm�n. Redog�relserna
skulle p� ett strukturerat och systematiskt s�tt f�rteckna tillg�ngarna och de
aff�rstransaktioner som vidtagits f�r huvudmannens r�kning. S� sm�ningom v�xte
behovet fram av en s k dubbel bokf�ring, och samma principer som Pacioli beskrev
anv�nds �n i dag (ibid).
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Objektivitet och m�tt p� effektivitet
Traditionellt sett �r redovisningens uppgift allts� att kontrollera en f�rvaltares s�tt att
sk�ta sin huvudmans aff�rer, och den m�ste uppfylla vissa krav. Det fr�msta torde vara
att redovisningen ska vara objektiv och fri fr�n godtyckliga och subjektiva v�rderingar.
Under den dubbla bokf�ringens f�rsta tid avslutades b�ckerna inte periodiskt utan
kontona sammanf�rdes i ett saldo och avst�mdes endast i samband med att en ny
bokf�ringsbok togs i bruk. F�rst under 1600-talet utvecklades bokslutstekniken d�rh�n
att kontona avslutades periodiskt, s� att resultatet av periodens verksamhet framkom
automatiskt i redovisningen. Detta ledde efterhand till att resultatet i allt h�gre grad kom
att anv�ndas som ett sammanfattande m�tt p� f�rvaltarens effektivitet. Denna typ av
redovisning, som i f�rsta hand vill m�jligg�ra kontroll av anf�rtrodda resurser, g�r ofta
under ben�mningen Óstewardship accountingÓ(ibid).

Industrialismen och aktiebolagen
I och med industrialismens genombrott fick aktiebolagsformen allt st�rre utbredning.
Bolagens f�rvaltare, d v s styrelsen och verkst�llande direkt�ren, m�ste f�r aktie�garna
redovisa hur de under den g�ngna perioden f�rvaltat deras insatta kapital. Detta �kade
kraven p� f�retagens redovisning, och lagar tillkom, vilka tvingade ett aktiebolags ledning
att f�r varje r�kenskaps�r sammanfatta ett minimum av information r�rande sin
f�rvaltning av bolagets f�rm�genhet i dels en balansr�kning, dels en resultatr�kning, vilka
dessutom m�ste publiceras offentligt (ibid).

Intern redovisning
Efterhand b�rjade de stora f�retagen att parallellt med den obligatoriska, externa
redovisningen, utveckla system f�r redovisning av olika transaktioner i samband med
f�retagens drift. Man brukar h�r tala om intern redovisning, eller driftsredovisning.
Ursprungligen anv�ndes �ven internredovisningen i f�rsta hand som kontroll�ndam�l. S�
sm�ningom b�rjade man av internredovisningen kr�va att den inte enbart skulle ge
underlag f�r kostnadskontroll, utan �ven tillhandah�lla information som kunde ge
f�retagsledningen v�gledning vid fattandet av beslut som ber�rde framtiden. Denna
uppfattning, som kan h�rledas tillbaka till 1920-talet,  g�ller numera �ven f�r
externredovisningen (ibid).

Flerdimensionell redovisning och styrinstrument
Fr�n att fr�n b�rjan ha varit ett endimensionellt kontrollinstrument avsett att �vervaka
f�rvaltarens s�tt att handha sin huvudmans aff�rer och tillg�ngar, har redovisningen �ver
tiden utvecklats till ett komplext flerdimensionellt system med flera olika funktioner.
D�rtill har den rent ekonomiska aspekten kompletterats med bl a ber�ttande inslag,
varf�r man ist�llet f�r �rsredovisning ofta anv�nder de adekvatare termerna �rsber�ttelse
eller verksamhetsber�ttelse (ibid). Aktiebolagens �rsredovisningar har sedermera f�tt st�
modell f�r andra organisationsformers �rsredovisningar (Edlund m fl, 1982).

Ett f�retags eller en organisations �rsredovisning �r numera en integrerad del i
informations- och marknadsf�ringssystemet. Inte s�llan �r den en del �ven i styrningen
av organisationen i fr�ga. Flera nyare styr- och organisationsmodeller p�verkar och
f�r�ndrar d�rmed ocks� redovisningen. De objektiva v�rderingarna, liksom de Óh�rdaÓ,
finansiella verksamhetsm�tten kompletteras med ÓmjukareÓ och subjektiva m�tt. Vissa
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redovisningen av de immateriella tillg�ngarna, vilka normalt inte syns i den vanliga
redovisningen. I avsnitt 3.7 redog�r vi f�r n�gra av dessa begrepp och modeller.

Verksamhetsber�ttelse p� bibliotek
Till skillnad fr�n andra kommunala verksamheter tycks folkbiblioteken ha en l�ng
tradition att uppr�tta verksamhetsber�ttelser. Detta har flera t�nkbara f�rklaringar. Dels
kan det bero p� att det �r l�tt att f� ut statistiska uppgifter fr�n ett bibliotek, i synnerhet
efter datoriseringen. (Folkbiblioteken har sedan 1976 l�mnat statistiska uppgifter till
SCB). Dels har det l�nge funnits ett nationellt och internationellt utbyte av erfarenheter
folkbibliotek emellan, vilket bl a har uppmuntrat en nyfikenhet p� varandras
verksamheter. Bevarandefunktionen i ett bibliotek kan ocks� ha bidragit till att man har
velat dokumentera sin verksamhet. Verksamhetsber�ttelserna har dessutom spelat en roll
som j�mf�relsematerial med andra bibliotek i andra kommuner.

3.3 Lagar, normer och praxis

Av den historiska utvecklingslinjen som tecknats ovan ser man att redovisningen
utvecklas utifr�n anv�ndarnas krav, vilka f�r�ndras i takt med samh�llsutvecklingen.
Lagar och rekommendationer har efter hand  utformats f�r att f� stabilitet och enhetliga
normer samtidigt som f�retagens levnadsvillkor hela tiden f�r�ndras (�hman, 1996).

Bokf�ringslagen och Aktiebolagslagen
I Sverige �r det fr�mst Bokf�ringslagen (BL) och Aktiebolagslagen (ABL) som styr
�rsredovisningen. Den f�rtn�mnda reglerar vilka rapporter om verksamheten som alla
f�retag �r skyldiga att sammanst�lla. Den senare reglerar aktiebolagens verksamhet
(Blomquist och Leonardz, 1995). Dessutom finns Bokf�ringsn�mnden (BFN), som har
till uppgift att fr�mja utvecklingen av god redovisningssed, samt F�reningen
Auktoriserade Revisorer (FAR) som sedan l�ng tid verkat f�r normbildning p�
redovisningsomr�det fr�mst genom att utf�rda rekommendationer i redovisningsfr�gor
(�hman, 1996).

Det �r i lagen noga reglerat vilka uppgifter om ett f�retags verksamhet som redovisningen
minst ska inneh�lla. Enligt BL ska alla f�retag uppr�tta resultatr�kning och
balansr�kning. F�r aktiebolag finns ytterligare krav enligt ABL som kr�ver
f�rvaltningsber�ttelse och revisionsber�ttelse. St�rre aktiebolags �rsredovisning m�ste
�ven inneh�lla en finansieringsanalys. Det �r noga reglerat efter vilka principer
uppgifterna ska samlas in och ber�knas (Blomquist och Leonardz, 1995).

Kommunallagen
Enligt ¤ 14-17 i Kommunallagen ska styrelsen och �vriga n�mnder fortl�pande f�ra
r�kenskaper �ver de medel som de f�rvaltar. N�r styrelsen har f�tt �vriga n�mnders
redovisningar, ska den avsluta r�kenskaperna med ett �rsbokslut och sammanfatta detta i
en �rsredovisning. I �rsredovisningen ska upplysning l�mnas om utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska st�llningen vid �rets slut.
Det n�mns allts� ingenting om redovisningsskyldighet p� verksamhetsniv� utan det
�vergripande ansvaret och redovisningsskyldigheten finns hos n�mnden.
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3.4 �rsredovisning inom den privata sektorn

Att utan vidare tala om den privata sektorn som ett allm�nbegrepp �r ol�mpligt eftersom
de organisationer och f�retag som g�r in under begreppet kan vara s� olika betr�ffande
verksamhet, storlek, �gande- och organisationsform m m. Detta f�rh�llande avspeglar sig
naturligtvis ocks� i deras �rsredovisningar. Det �r skilda saker som fokuseras och
framg�ngsfaktorerna f�r respektive bransch kan se mycket olika ut.

Trots inb�rdes olikheter f�retagen emellan har vi nedan gjort en ansats att under v�ra
fyra perspektiv (se avsnitt 1.3) samla generella karakt�ristika. Det �r allts� en
schematisk genomg�ng d�r vi utg�tt fr�n litteratur i �mnet samt fr�n n�gra
�rsredovisningar fr�n olika b�rsnoterade aktiebolag.

Intention och adressat
Intentionen med �rsredovisningen �r sv�r att s�rskilja fr�n dess funktion. Med intention
menar vi det �vergripande syftet, och d� kan man s�ga att ett f�retags �rsredovisning har
som fr�msta uppgift att ge en r�ttvisande, tillf�rlitlig och begriplig bild av f�retaget.
�rsredovisningens tillf�rlitlighet �r avh�ngig hur v�l dess information representerar vad
den avser att representera. F�r att vara relevant m�ste informationen vara logiskt
relaterad till ett givet beslut (Kam, 1990, se Drevelius och H�ppner, 1997). Blomquist
och Leonardz (1995) menar att �rsredovisningen ska informera om vad som har gjorts
under �ret och hur det har g�tt. Verksamhet (det som varit) och planering (det som ska
bli) h�nger samman. Planering, verksamhet och redovisning kan ses som delar i ett
fortl�pande kretslopp.

Inom f�retagsv�rlden skiljer man mellan extern och intern redovisning. Den externa �r
avsedd f�r utomst�ende (leverant�rer, stat och kommun, aktie�gare m fl). Syftet med den
�r att ge en tillr�ckligt god uppfattning om hur det g�r f�r f�retaget f�r att utomst�ende
ska kunna avg�ra hur de ska f�rh�lla sig till det. Den interna redovisningen v�nder sig till
de i f�retaget som har att besluta om hur verksamheten ska bedrivas b�de p� kort och
l�ng sikt. Gr�nsen mellan extern och intern redovisning �r flytande. Inte s�llan kommer
den externa redovisningen ocks� till anv�ndning internt, medan den interna redovisningen
endast anv�nds internt (ibid). D�rtill kan �rsredovisningen ing� i
marknadsf�ringsstrategin och syfta till att ge en positiv bild av verksamheten. Dessutom
finns det juridiska syftet att uppfylla lagar och normer (se avsnitt 3.3).

Enligt Drevelius och H�ppner (1997) m�ste fr�gan om huruvida en �rsredovisning �r bra
kopplas samman med m�lgrupp, vilket g�r att ett f�retag vid utarbetandet av dess policy
m�ste ta st�llning till vilken del av samh�llet man vill tj�na. Detta eftersom det �r
om�jligt att utarbeta en generell policy som tillgodoser allas behov (Rees, 1990, se
Drevelius och H�ppner, 1997). Bengt Hane, informationschef p� Volvo 1987, �r inne p�
samma linje, d� han i en intervju i Kommunaktuellt s�ger att man inte kan g�ra en
�rsredovisning som tillgodoser alla m�lgruppers �nskem�l. Volvos m�lgrupp f�r
�rsredovisningen �r i f�rsta hand kunniga aktie�gare och ekonomiska analytiker. Han
f�rklarar vidare att Volvo likv�l regelbundet g�r l�sv�rdesunders�kningar av
�rsredovisningen. Av unders�kningarna har det framg�tt att m�nga har sv�rt att f�rst�
den ekonomiska informationen. L�sarna saknar sammanfattningar och �versikter. Detta
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direkt l�ttillg�nglig, enligt Hane, och att den tunga och sv�rare �rsredovisningen har
kompletterats med en f�renklad f�r de anst�llda (Ericsson, 1987).

Anv�ndning
Som vi redogjort f�r ovan, har anv�ndningen av ett f�retags �rsredovisning f�rskjutits
fr�n att ha varit ett ensidigt kontrollinstrument till att bli ett komplext redovisnings-,
informations- och styrinstrument som samtidigt utg�r en integrerad del av f�retagets
marknadsf�ring. Dess anv�ndningsomr�de har allts� efterhand ut�kats.

I �rsredovisningarna finns oftast en tydlig relation mellan verksamhetsplanering, m�l och
resultatredovisning. D�rmed kan de ocks� anv�ndas f�r utv�rdering och uppf�ljning.
Med hj�lp av olika verksamhetsm�tt g�rs j�mf�relser, ofta i ett fem�rsperspektiv, bl a
f�r att kunna s�rskilja trendm�ssiga f�r�ndringar fr�n mer djupg�ende och strukturella.

Drevelius och H�ppner (1997) sammanfattar �rsredovisningens anv�ndning som att den
dels ska redovisa resultat och f�rbrukning av resurser, dels utg�ra beslutsunderlag.
�rsredovisningen har d�rtill, precis som all �vrig information, en potential att skapa
kommunikation. I �rsredovisningen i framtiden (Edlund m fl, 1982) st�lls fr�gan
huruvida man kan kommunicera genom en �rsredovisning. Svaret blir d�r nekande, men
man menar att den kan Ó�ppna v�gen f�r viktig kommunikation - om den �r s�
intressev�ckande, s� m�lgruppsanpassad, att l�sarna s�ker kontakt, vill veta mer eller
framf�ra sina �sikter om det som beskrivs i denÓ(ibid, s 116).

Inneh�ll och form
Inneh�llet varierar naturligtvis beroende p� vilken bransch f�retaget �r verksamt i men
det finns stora likheter p� grund av lagstiftning, och rekommendationer fr�n FAR och
BFN, som reglerar inneh�llet. Balansr�kning, resultatr�kning och finansieringsanalys (f�r
aktiebolag), m�ste alltid finnas med. Andra ekonomiska avsnitt som ofta finns med �r
f�rvaltningsber�ttelse, revisionsber�ttelse och bokslutskommentar.

Skillnaderna best�r i vad man har valt att ta med i Ótill�ggsinformationenÓ och i hur denna
information presenteras. Nedan har vi punktat n�gra av de delar som, ut�ver de
lagbundna, �terkommer i de flesta �rsredovisningar.

· Inneh�llsf�rteckning
 Ju mer omfattande �rsredovisning, desto st�rre behov av inneh�llsf�rteckning.
Inneh�llsf�rteckningen �r viktig d� den snabbt m�jligg�r orientering.
 

· VD har ordet
 De flesta �rsredovisningar inleds med att den verkst�llande direkt�ren tar till orda p� ett
par sidor. Det han s�ger d�r �r oftast en sammanfattning av vad som s�gs i
�rsredovisningen i �vrigt. Historia, samtid och framtid finns ofta med, och den alltid
optimistiska retoriken har f�rmodligen ett f�rtroendeingivande syfte. Stabilitet, kvalitet,
tillv�xtpotential och professionalism betonas. En sorts ÓhumanismÓ �r ocks� vanligt
f�rekommande, d�r s�dant som milj�- och m�nniskoh�nsyn lyfts fram.
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 H�r presenteras det g�ngna �ret p� ett �verblickbart s�tt. F�r�ndringar och viktiga
h�ndelser st�r i centrum. Man tar ofta hj�lp av �versk�dliga diagram och tabeller.
 

· Aff�rsid�, m�l och  strategi
 De flesta f�retag presenterar klart definierade aff�rsid�er, m�l och strategier under egna
rubriker. Somliga v�ver in det i l�pande text, t ex under �rssammanfattningen eller i VD
talar. Inte s�llan finns i samma texter, eller i n�ra anslutning till dem, historiska
bak�tblickar, nul�gesanalyser och p� framtiden inriktade omv�rldsanalyser.
 

· Organisation
 H�r redovisar man, ofta i en mer eller mindre detaljerad tr�dstruktur, f�retagets
organisation, branscher och dotterbolag o s v.
 

· Produkt- och verksamhetsbeskrivning samt presentation av f�retaget
 Verksamheten och dess produkter beskrivs ofta p� flera st�llen i �rsredovisningen.Om
f�retaget �r indelat i olika verksamhetsomr�den eller om det finns dotterbolag, redovisas
dessa under egna rubriker. Detaljeringsgraden varierar, men �r genomg�ende t�mligen h�g.
Ibland samlas verksamhetsbeskrivningen under en Ófakta-omÓ-rubrik. Ibland finns �ven
kort historik.
 

· Fem�rsperspektiv
 Under denna rubrik presenteras olika typer av nyckeltal i ett fem�rsperpektiv. Det �r
fr�mst ekonomiska j�mf�relsetal typ resultatr�kningsm�tt, balansr�kningsm�tt och
avkastningsm�tt.
 

· Styrelsen och medarbetare
 Styrelsen brukar presenteras p� en eller tv� sidor med kortfattade personuppgifter och
f�rtroendeuppdrag. Ofta f�rekommer fotografier p� samtliga styrelsemedlemmar.
Framf�r allt kunskapsintensiva f�retag har numera som vana att ocks� redovisa
personalen. Kompetensutveckling, antal anst�llda, �lderssammans�ttning och
personaloms�ttning f�rekommer ofta.
 

 �rsredovisningarnas yttre form �r ofta p�kostade och layoutm�ssigt raffinerade.
Fyrf�rgstryck, genomt�nkt och �verblickbar komposition och gott om diagram, tabeller
och fotografier �r i det n�rmaste regel. Sidantalet kan str�cka sig upp �ver 100 sidor,
�ven om de flesta f�refaller ligga n�gonstans mellan 50 och 80 sidor. Formatet �r
genomg�ende A4.
 

 �rsredovisningarnas komplexitet g�r att uppdraget att uppr�tta dem numera ofta l�ggs
p� konsulter av olika slag (Drevelius och H�ppner, 1997). �rsredovisningarna kan som
sagt se mycket olika ut f�r olika f�retag, men gemensamt f�r alla de som vi kommit i
kontakt med �r att de anv�nder ett formellt spr�k och ger ett seri�st och
f�troendeingivande intryck, och att den yttre, ofta p�kostade formen, inte leder l�sarens
uppm�rksamhet bort fr�n inneh�llet, utan snarare underl�ttar l�sningen och f�rst�elsen.
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 Att �rsredovisningen har ett h�gt v�rde inom den privata sektorn r�der det inget tvivel
om. Naturligtvis beror detta till stor del p� att vissa av dess delar �r n�dv�ndiga enligt
lagstiftningen, men ocks� f�r att del�gare och andra intresserade l�gger stor vikt vid
�rsredovisningen, vilken kan betraktas som f�retagets ansikte ut�t. I synnerhet har de
stora b�rsbolagen m�nga kritiska �gon riktade mot sin verksamhet. Dels fr�n aktie�garna,
men ocks� fr�n de stora ekonomiska tidskrifterna vilka �r maktfaktorer som i viss m�n
kan p�verka ett f�retags anseende etc.
 Att skriva s� bra �rsredovisning som m�jligt har t o m blivit n�got av en sport. I Sverige
har det sedan 1960-talets mitt h�llits en t�vling kallad Ó�rets b�sta �rsredovisningÓ,
vilken har fyllt en viktig funktion f�r svenska f�retag d� den Óhar h�jt ambitionsniv�n
och samtidigt stegrat kraven p� �rsredovisningarna, den har drivit fram �ppnare och
rakare information till aktie�gare och andra m�lgrupperÓ (Edlund, m fl, 1982, s 125).
 

3.5 Tidigare forskning

 

 I detta avsnitt g�r vi  en �versiktlig sammanfattning av n�gra av de teorier och
debattinl�gg kring redovisningsspr�k, verksamhetsm�tt och verksamhetsbeskrivning som
har presenterats de senaste �ren.
 

 Behovet av ett nytt spr�k
 J�nsson-Lundmark menar att redovisningen kan ses som ett spr�k som anv�nds n�r
f�retag eller organisationer ska rapportera om olika aff�rsh�ndelser och deras
konsekvenser. De verkliga eller naturliga spr�ken anses inte en g�ng f�r alla givna. Nya
spr�k, eller nya typer av spr�k, uppst�r medan andra f�r�ldras och r�kar i gl�mska, allt
eftersom omgivningen och livsformen f�r�ndras hos spr�kets anv�ndare. Samma sak
g�ller, eller b�r g�lla, f�r f�retagens spr�k, d v s redovisningen. Redovisningsspr�ket b�r
f�r�ndras allteftersom samh�llet och f�retagets eller organisationens roll i samh�llet
f�r�ndras (J�nsson-Lundmark, 1981).
 

 Inger Eide-Jensen, f d stadsbibliotekarie i G�teborg, citerades i uppsatsens inledning, d�r
hon betonar  behovet av ett nytt spr�k som dels kan beskriva folkbibliotekens
m�ngfasetterade verksamhet, dels underl�tta kommunikationen med kommunernas
budget- och redovisningsavdelningar. Det spr�k och de beskrivningsmodeller man har i
dagsl�get beskrivs som otillr�ckliga. ÓVi har �ver huvud taget sv�rt att ens i ord beskriva
vad som �r kvalitet i biblioteksverksamheten. [É] Det vi inte kan beskriva kan vi inte
heller f�r�ndraÓ skriver hon vidare (Eide-Jensen, 1992, s 44). Hennes resonemang
utmynnar i en str�van efter en ny verksamhetslogik. Med hj�lp av begrepp och metoder
h�mtade fr�n den f�retagsekonomiska sf�ren vill hon skapa en ny beskrivningsmodell f�r
folkbiblioteken. Syftet �r bl a  att anpassa  folkbiblioteken till en f�r�nderlig omv�rld och
att skapa ett spr�k som underl�ttar kommunikationen mellan uppdragsgivare och
utf�rare. ÓPolitikerna beh�ver en beskrivning av verksamheten som g�r det m�jligt att
fatta strategiska beslut om verksamhetens inriktning och omfattningÓ (ibid, s 45).
 

 Ocks� G�ran Wideb�ck, f�retagsekonom som ur ett f�retagsekonomiskt perspektiv
�gnat sig mycket �t folkbibliotekens situation, betonar spr�kets betydelse: ÓDet
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f�r framg�ngsrik f�rnyelseÓ (Wideb�ck, 1990, s 157).
 

 M�tproblematik
 M�tproblematiken inom folkbiblioteken �r ett stort och komplext omr�de som det har
skrivits mycket om. Vi tar h�r upp n�gra svenska exempel.
 

 Bristen p� bra m�tinstrument f�r biblioteksverksamhet har l�nge ansetts besv�rande.
Utl�ningssiffrorna anses av m�nga som ett trubbigt instrument. M�tmetoder som
kompletterar utl�ningsstatistiken har l�nge efterlysts (F�rord av Barbro Thomas i
H�glund, 1992). Eide-Jensen p�pekar att det �r f� verksamheter inom det kommunala
omr�det som �r s� v�gda och m�tta som folkbibliotekens verksamhet.
 

 �rligen dr�nker vi v�ra uppdragsgivare i n�mnder och styrelser med statistikmaterial som vi
ocks� skickar till kulturr�det och SCB. D�rifr�n kommer sedan m�ngder med tabeller ut med
vars hj�lp vi v�ger och m�ter en g�ng till och j�mf�r med andra kommuner. �nd� klagar vi
inom professionen p�, att v�r verksamhet inte kan beskrivas, att alla dessa m�ngder och vikter
inte s�ger n�got om verksamhetens kvalitet. Det finns fler orsaker till det:
 - vi m�ter det vi kan m�ta inte de vi beh�ver m�ta.
 - utl�ning f�r vara m�tt �ven n�r utl�ning inte �r m�let f�r verksamheten
 (Eide-Jensen, 1992, s 44).

 

 Hon s�ger vidare att man inom biblioteksv�rlden fortfarande inte lyckats lansera n�got
annat m�tt �n utl�n (ibid). �nd� har en m�ngd f�rs�k gjorts att utarbeta relevanta m�tt
och nyckeltal f�r folkbiblioteksverksamheten, och internationellt sett �r forskningen
inom omr�det omfattande. Corvellec p�pekar att i litteraturen om biblioteksmanagement
har hundratals prestationsindikatorer identifierats. Men i praktiken �r det allts� f� som
kommit till anv�ndning (Corvellec, 1995).
 

 Corvellec ser valet av m�tt som den mest k�nsliga delen i utv�rderingen av prestationer.
Han f�rklarar att eftersom prestation skapas genom j�mf�relser, m�ste j�mf�relsen, f�r
att vara r�ttvis, g�ras mellan klart etablerade aktiviteter. ÓValet av m�tt beror p� hur en
aktivitet definieras, de speglar ocks� om man �r angel�gen om att uppskatta den interna
processens prestation snarare �n bibliotekets effekt p� omgivningenÓ (Corvellec, 1992, s
71).
 

 I Sverige har en del f�rs�k gjorts att inf�ra nya m�tt och m�tmetoder. Sven Nilsson och
Boris Ukotic-Zetterlund presenterar i artikeln ÓTa temperaturen p� ditt bibliotekÓ i
Biblioteksbladet arbetet med att ta fram fyra nyckeltal f�r Malm� Stadsbibliotek.
Kriterierna som st�lldes upp var f�ljande:
 

 Nyckeltalen ska:
 - utg� fr�n kriteriet kundanv�ndande. (Kundorientering framf�r resursorientering).
 - m�ta utnyttjandet av bibliotekets resurser, som �r samlingarna, personalen och
   lokalerna.
 - vara indikatorer p� verksamheten men ocks� vara p�verkbara.
 - trots enkelhet i framtagandet vara l�tt j�mf�rbara mellan enheterna.
 - vara oberoende av varandra.
 - kunna tas fram med liten insats.
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�verensst�mde med kriterierna:
 

· lokalutnyttjande: yta (kvadratmeter) per bes�kare och �ppettimme.
· bes�kare per anst�lld (per timme eller �r)
· andelen l�nare/ickel�nare bland bes�karna
· bokbest�ndets oms�ttningstal (l�n dividerat med best�nd)
 

 M�tten �r framtagna f�r att m�ta resursutnyttjandet i f�rh�llande till uppst�llda m�l
vilket likst�lls med effektivitet. Artikelf�rfattarna menar att nyckeltalen inte ers�tter de
detaljstudier som beh�vs f�r att man ska optimera sitt resursutnyttjande, utan ska ge en
bild av det allm�nna Óh�lsotillst�ndetÓ i biblioteket (Nilsson och Ukotic-Zetterlund,
1992).
 

 Anna-Lena H�glund presenterar i skriften M�ta f�r att veta m�tmetoder som bygger p�
en skrift av Nick Moore: Measuring the Performance of Public Libraries. P� uppdrag av
IFLA och UNESCO har Moore utarbetat en handbok med instruktioner f�r m�tning och
utv�rdering. Avsikten �r att i olika l�nder pr�va metodernas anv�ndbarhet. I Sverige har
l�nsbiblioteken i Kalmar, S�dermanlands och �sterg�tlands l�n samt Nyn�shamns
kommun med bidrag fr�n Statens kulturr�d �tagit sig att testa Moores metoder i
H�glunds till svenska f�rh�llande anpassade version (H�glund, 1992).
 

 H�glund s�tter upp ett antal principer och grundf�ruts�ttningar f�r de m�tmetoder hon
presenterar:
 

 ¥  Verksamheten ska m�tas i f�rh�llande till bibliotekets m�l
 - Det �r f�rst n�r man kan st�lla resultaten i relation till avsikten med
verksamheten ett m�tt f�r sitt v�rde.

 

 ¥  M�tningarna ska vara en integrerad del av ledningsprocessen
 - Att leda �r en process som aldrig f�r stanna upp. Ledningsfunktionen driver 

 verksamheten fram�t.
 

 ¥  M�tten ska ses i relation till givna resurser
 - Resultatet av en verksamhet m�ste ses i relation till vilka resurser som satts in i 

den.
 

 ¥  M�tningarna ska st�lla verksamheten i relation till l�ntagarnas krav
 - De tj�nster som erbjuds har endast ett ber�ttigande om de v�rderas av dem som 

ska utnyttja dem.
 

 ¥  M�tningarna ska anpassas till de lokala f�rh�llandena
 - Ett kommunbibliotek beh�ver inte g�ra alla de angivna m�tningarna f�r att f� fram v�rdefull
information.

 

 ¥  Kvaliteten p� m�tten best�ms av m�ngden uppgifter och p� vilken niv� de samlas in
 

 ¥  Att j�mf�ra �r ett viktigt moment vid resultatm�tning



20

slutsatser. Vikten av att g�ra j�mf�relser �ver tid och mellan olika enheter i ett och samma
bibliotekssystem m�ste starkt understrykas (H�glund, 1992, s 12-17).

 

 Vad man f�r fram av m�tmetoderna �r m�tt p� resurser och verksamhetsresultat. Med
hj�lp av m�tresultaten kan man undvika obalans i bibliotekets struktur och organisation.
Resultaten av m�tningarna kan ibland bli chockerande - de kan komma att sl� h�l p�
myter. Bakom h�ga utl�ningssiffror kan man vid en f�rdjupad nedbrytning st� inf�r
ov�ntade resultat. H�glund exemplifierar: vid ett bibliotek visade det sig att ca en
tredjedel av de d�r utl�nade vuxenb�ckerna l�nats av barn (13 �r och yngre). Det tyder
p� att vuxna l�nar f�rre b�cker �n vad statistik baserad p� uppdelning mellan l�nade
vuxen- respektive barnb�cker visar (ibid). Man kan ocks� t�nka sig att exempelvis st�lla
aktiva l�ntagare och antalet utl�nad sk�nlitteratur i relation till varandra, vilket kan
uppdaga att en liten Ól�neelitÓ st�r f�r majoriteten av sk�nlitteraturl�nen. De m�tt som
H�glund presenterar �r de som de flesta bibliotek redan anv�nder f�r att m�ta resultat;
utl�ning, bes�kare och mediabest�nd. Det H�glund g�r �r att bryta ner dessa m�tt och
dessutom st�lla dem i relation till varandra. Nedan har vi listat de m�tomr�den som hon
redog�r f�r, och som sedan bryts ned ytterligare:
 

· Antal b�cker per inv�nare
· Antal nyf�rv�rv och cirkulationsb�cker per inv�nare
· Gallring
· Oms�ttningshastigheten
· Bokbest�ndets aktualitet
· Bibliotekets tillg�nglighet
· Utl�ning
· Bokbest�ndets utnyttjande
· Aktiva l�ntagare
· Antalet informations- och referensfr�gor
· Publik vid program
· Reservationer
 

 F�r att biblioteken ska kunna v�rdera sin verksamhet och bed�ma om de ekonomiska
insatserna �r rimliga och l�mpligt f�rdelade kr�vs allts� adekvata m�tmetoder. Med hj�lp
av s�dana kan man ta reda p� vilken efterfr�gan och vilka behov som finns g�llande
biblioteksservicen. De kan �ven visa om det utf�rda arbetet f�r avsedd effekt, d v s om
man med insatta resurser kan n� de m�l som statsmakterna och de lokala
kulturn�mnderna (eller motsvarande) st�llt upp. Det �r f�rst n�r man kan st�lla
resultaten i relation till avsikten med verksamheten som ett m�tt f�r sitt v�rde.
Verksamhetens m�l placerar ocks� in m�ttet i ett sammanhang. Ett bibliotek kan ha som
huvudsaklig uppgift att vara ett utl�ningsbibliotek, medan ett annat inom samma
bibliotekssystem kan vara inriktat p� informationsuppgifter. S�dant �r viktigt att ta
h�nsyn till n�r man analyserar och j�mf�r resultat. Endast om m�len �r klart definierade
kan man ta steget fr�n att m�ta t ex resursf�rbrukning till att m�ta graden av
m�luppfyllelse (ibid).
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 Wideb�ck menar att folkbibliotekens nuvarande situation och f�ruts�ttningar aktualiserar
nya perspektiv p� bibliotekens verksamhet. Det f�retagsekonomiska perspektiv som
han anl�gger inneb�r att bibliotekens verksamhet betraktas som produktion - av resultat
eller v�rden. Det st�lls krav p� resultat t ex g�llande en viss serviceniv� och krav p�
resultat i f�rh�llande till insatta resurser (Wideb�ck, 1990).
 

 Inom f�retagsekonomin har det utvecklats teorier knutna till begreppet
verksamhetslogik. Verksamhetslogik st�r h�r f�r en sammanfattande beskrivning av en
verksamhets eller en organisations f�rm�ga att fullg�ra en funktion som tillagts den, eller
som intolkas i verksamheten. I begreppet inbegrips ibland ocks� de element som visar
hur ett resultat skapas. Det �r allts� fr�ga om en helhetskarakt�ristik av den verksamhet
det g�ller (ibid).
 

 Ett biblioteks roll eller funktion �r n�got som l�ggs till biblioteket eller tolkas in i
situationen. Det �r en social konstruktion som kan f�r�ndras �ver tiden. Funktionen �r
ett viktigt element i bibliotekets verksamhetslogik och varje bibliotek har anledning att
klarl�gga �verensst�mmelsen mellan funktion och verksamhetsutformning. Funktion kan
uppfattas som �nskad effekt. F�rskjutningar g�llande bibliotekens roll och funktion har
observerats sedan l�nge. Vid sidan av den traditionella funktionen att tillhandah�lla god
litteratur i folkbildningssyfte finns andra framtr�dande funktioner, t ex utbildningsst�d,
informationsf�rmedling och litteraturpedagogik (Wideb�ck, 1990, 1994).
 

 N�r det g�ller folkbibliotekens funktionsutveckling m�ste man s�tta in problematiken i
ett st�rre sammanhang. Om man t ex ser bibliotekets huvudfunktion som att distribuera
kvalificerad sk�nlitteratur, placeras biblioteken in i en kedja som b�rjar med f�rl�ggare
och f�rlag, och som leder fram till l�saren av boken. Fr�gan �r h�r om bibliotekets roll
och funktion �r definierad och avgr�nsad p� rimligt s�tt med h�nsyn till den kompetens
som finns eller som kan skapas. Funktionsbest�mningen m�ste allts� s�ttas i relation till
sammanhanget och till den kompetens som faktiskt finns. En annan viktig fr�ga g�ller
biblioteksledningens medvetenhet om bibliotekets aktuella funktioner och om den
n�rmaste framtidens �nskv�rda funktioner. Dessa funktionsbest�mningar har direkt
betydelse i det att resultat och produkter m�ste relateras till dem. F�r att
resultatredovisningen ska vara relevant m�ste den st� i direkt �verensst�mmelse med de
funktioner som g�ller f�r biblioteket i fr�ga (Wideb�ck, 1990).
 

 Eide-Jensen po�ngterar att diskussionen om en ny verksamhetslogik ofta har kommit att
handla om bibliotekets ok�nda roller och dess faktiska anv�ndare eller kunder. P�
G�teborgs stadsbibliotek har man k�nt ett behov av att definiera de delar av
verksamheten som inte �r bokutl�ning och de kunder man betj�nar, vilka ofta samlas
under begreppet Óallm�nhetÓ. Ur ett f�retagsekonomiskt perspektiv ter det sig sj�lvklart
att definiera sin kund, men ur ett biblioteksperspektiv har det inte varit det. Eide-Jensen
tycker att det �r viktigt att man kan beskriva biblioteksverksamheten s� att n�mndens
ledam�ter och kommunledningen f�r en bild av vilken service biblioteket ger och till vilka
m�lgrupper. Dessutom menar hon att det �r viktigt att f�r sig sj�lv klarg�ra vem som �r
kunden f�r de olika funktionerna i verksamheten och hon presenterar fem olika
funktions- eller verksamhetsomr�den f�r G�teborgs stadsbibliotek, vilka har
utkristalliserats efter arbetet med att omdefiniera verksamheten och dess kunder. Till
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f�rh�llande till uppsatta m�l kan s�ga n�got om verksamhetens resultat (Eide-Jensen,
1992).
 

 De fem funktionerna �r:
 

 1. G�teborgs stadsbibliotek som en central resurs
 G�teborgs stadsbibliotek ing�r i ett biblioteksn�tverk som med sitt mediautbud, sin
kompetens och sin tekniska utveckling utg�r basresursen och utg�ngspunkten f�r detta
n�tverk.
 Kunderna: biblioteken i G�teborg, l�nets bibliotek, andra bibliotek i landet m fl.
 Prestationerna: kan redovisas som antalet utl�nade b�cker till andra bibliotek, antal
utbildningstillf�llen som erbjudits, utf�rda transporter mellan biblioteken och den jour
och felavhj�lpning som �tg�rdats av stadsbibliotekets systemavdelning. Ink�pta,
katalogiserade och iordningst�llda medier, katalogens kvalitet och tillg�nglighet kan ocks�
redovisas.
 

 2. Litteraturpedagogiskt arbete
 Syftet med det litteraturpedagogiska arbetet �r inte att l�na ut b�cker, utan att p�verka
och f�r�ndra l�svanor eller arbeta med l�sning som terapi eller som en del i v�rdarbete.
�ven skyltning och exponering av bibliotekets medier kan r�knas hit.
 Kunderna: f�rskoleklasser, l�rare, v�rdpersonal, hemtj�nstpersonal, pension�rsgrupper,
patienter m fl.
 Prestationerna: kan t ex vara det antal personer biblioteket n�tt med sitt
litteraturpedagogiska arbete och det antal tillf�llen man �gnat �t s�dant arbete.
Pedagogiskt arbete �r om�jligt att m�ta p� kort sikt.
 

 3. Identitetsskapande verksamhet
 Biblioteket medverkar till att skapa en kulturell identitet i staden och ger staden prestige.
 Kunderna: i f�rsta hand politiker och pressen.
 Prestationerna: ofta av evenemangskarakt�r; kulturn�tter, f�rfattarbes�k,
kulturmanifestationer av olika slag, som ger uppm�rksamhet och skapar intresse f�r
bibliotekets verksamhet, b�de fr�n politiker och allm�nhet. De syftar till att ge
biblioteket en aktiv profil och att ge det ett symbolv�rde. Allt detta ing�r i
marknadsf�ringen.
 

 4. Studiebiblioteket
 Biblioteket fyller en viktig funktion i utbildningssamh�llet och anv�nds flitigt av alla
slags studerande, fr�n barnen i Mulleskolan till doktorander.
 Kunderna: studenter, utbildningsv�sendet.
 Prestationerna: man kan se hur stor del av medieanslaget som anv�nds f�r anskaffning av
tidskrifter och b�cker vilkas fr�msta m�lgrupp �r de studerande. Kanske kan ocks�
arbetstid uppskattas.
 

 5. Serviceproduktion
 Som serviceproduktion kan man r�kna utl�ning och �terl�mning av b�cker och de m�nga
rutiner som �r f�rknippade med den servicen; reservation av b�cker, fj�rrl�n, krav,
bokupps�ttning m m. (Inom serviceproduktionen g�r utvecklingen mot allt st�rre
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r�knas till denna funktion.
 Kunderna: bibliotekets bes�kare.
 Prestationerna: utl�ning, �ppettider i f�rh�llande till personalinsats och medieanslag
 (ibid).
 

 Wideb�ck menar att ett f�retagsekonomiskt referenssystem kan bidra till att tydligg�ra
en del av sammanhangen i verksamheten, och han utg�r i det d�rp� f�ljande resonemanget
fr�n en figur �ver ett biblioteks verksamhet:
 

 Resurser   Verksamhet   Kapacitet   Utnyttjand
e

 Effekter

        
 Pengar   Mediaurval      

        
 Personal            Media   Tillg�ngliga   Bes�k  

             Ðink�p   media    
 Lokaler   

Ðkatalogisering
    L�n  

             Ðexponering      
 Utrustning     Tillg�nglig   F�rfr�gningar  

   Utl�ning   information    
        
   Informationsgivning      
        
   Lokaluppl�tande      
        
   Marknadsf�ring      
   av l�sning      
        
   Marknadsf�ring      
   av biblioteket      
        
   Verksamhets-      
   utveckling      
        
   Personalutveckling      
        
   Ledning av      
   verksamheten      

 

        
 Fig. 1, Wideb�ck, 1990
 

 Figuren visar att biblioteket skapar en viss kapacitet i form av bl a tillg�ngliga media,
vilken sedan, om det t ex �r fr�ga om en bok, utnyttjas genom l�sning i eller utanf�r
biblioteket. Wideb�ck menar att en viktig tj�nst som biblioteket skapar �r
tillg�ngligg�randet av media, och han ser det som en kapacitetsprestation, vilken �r
f�ruts�ttningen f�r att boken sedan ska kunna utnyttjas. Denna kapacitet, m�jligheten
att l�na en bok etc, kan ses som en beredskap som finns oberoende av om den vid ett
visst tillf�lle utnyttjas eller inte, och den utg�r i sig ett v�rde. Detta inneb�r i praktiken
att ett centralt resultat kan sammans�ttas dels av mediabest�ndets storlek, dels av dess
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samt kategoriindelning av olika slag. H�r blir det aktuellt med anv�ndargruppsindelning,
typindelning, aktualitet m m. F�r tillg�ngligheten �r flera dimensioner av intresse, s�som
�ppettider, hyllexponering, katalogkvalitet m m (ibid).
 

3.6 Tv� aktuella styr- och redovisningsmodeller

 

 I biblioteksdebatten har under senare �r f�rts fram f�rslag och id�er som anl�gger ett
f�retagsekonomisk perspektiv p� biblioteksverksamheten. �ver huvud taget har man
inom den f�retagsekonomiska disciplinen under senare �r �gnat allt st�rre
uppm�rksamhet �t den offentliga sektorn. Forskningen anv�nder sig av modeller som �r,
eller utger sig f�r att vara, applicerbara �ven p� offentlig verksamhet. Man har bl a
utvecklat teorier kring hur man kan m�ta och redovisa immateriella tillg�ngar, s�som
kunskap, goodwill, service, kundtillfredsst�llelse m m. Nedan presenterar vi tv� aktuella
och omdiskuterade styr- och organisationsmodeller. B�da modellerna anl�gger ett
organisatoriskt helhetsperspektiv som ocks� f�r genomslag i verksamhetsredovisningen.
 

 Vi �mnar inte g�ra n�gon djuplodande analys av vare sig deras teoretiska  inneh�ll eller
deras praktiska till�mpning. Vad vi g�r �r att presentera en sammanfattande �verblick av
modellerna. I avsnitt 3.7.3 illustrerar vi tankeg�ngarna med tre exempel.
 

 Av de tv� modellerna vi unders�ker, Balanced Scorecard och Intangible Assets Monitor,
�gnas den f�rra st�rst utrymme, detta eftersom det �r den mest uppm�rksammade
modellen. Intangible Assets Monitor presenteras i huvudsak ÓnegativtÓ i bem�rkelsen att
det �r dess kritik och avvikelser gentemot Balanced Scorecard som s a s indirekt f�r dra
upp linjerna f�r dess egen teori.
 

 Balanced Scorecard och Intangible Assets Monitor vill bl a komma till r�tta med problem
som �ldre, traditionella, finansiellt inriktade system inte kan l�sa, problem som h�nger
ihop med en allt mer komplex och snabbt f�r�nderlig omv�rld som st�ller nya krav. Ett
problem med de traditionella systemen �r t ex att resultatr�kning, budget och
kostnadsanalyser har visat sig komma f�r sent, vilket g�r dem ol�mpliga att styra efter.
N�dv�ndiga �tg�rder kan inte s�ttas in i tid eftersom det endast �r resultatet av f�retagets
tidigare handlande som redovisas. Traditionella finansiella rapporter �r dessutom ofta allt
f�r endimensionella och har sv�rt att f�nga upp faktorer som skapar ett framtida
merv�rde f�r f�retaget. Finansiella tal utg�r d�rtill inget incitament f�r personalen att
arbeta mot de uppst�llda m�len. Och, inte minst, ledningen beh�ver snabbt och l�tt
tillg�nglig information som kan ge v�gledning vid best�mmandet av vilka �tg�rder och
aktiviteter som beh�vs f�r att skapa ett positivt resultat (Lynch och Cross, 1995, se
Noroj�rvi och Spett, 1997).
 

 F�rutom att modellerna fokuserar de immateriella, icke-finansiella tillg�ngarna, utm�rks
de av att de har en l�ngsiktig inriktning (m�l st�lls upp efter ett 3-5-�rsperspektiv) och
att redovisningen av verksamheten knyts t�tt till den strategiska planeringen. Vision och
verksamhetsredovisning framst�lls som myntets fram- och baksida. Strategin kan s�gas
motsvara myntets kant, d�r framtid och f�rfluten tid m�ts i verksamhetsm�tt som
indikerar avvikelse eller f�ljsamhet till uppst�llda m�l. P� s� s�tt gynnas ett framsynt
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ny och �versk�dlig organisationsmodell.
 

 Syftet med modellerna �r att ta fram relevanta m�tt som i ett �versk�dligt
presentationsformat kan �sk�dligg�ra och d�rtill kommunicera:
 a) den bakomliggande strategiska planen.
 b) de resultat som verksamheten visar upp inom olika sektorer.
 c) behovet av f�r�ndring.
 

3.6.1 Balanced Scorecard
 

 Inledning
 I en artikel i Harvard Business Reviews fr�n 1992 (Jan-Feb), lanserar forskarna Kaplan
och Norton en ny styr- och organisationsmodell, kallad Balanced Scorecard. Modellen,
som b�rjade utvecklas kring 1990 i USA, har uppm�rksammats internationellt och den
till�mpas numera, i mer eller mindre ortodoxa former, av flera framst�ende f�retag och
organisationer, �ven svenska, bl a Kapp Ahl, ABB, SJ, SKF, Skandia, Orion Pharma
samt skolf�rvaltningen i V�stervik (Sveiby, 1997a).
 

 I dagsl�get f�refaller Balanced Scorecard vara den popul�raste styr- och
organisationsmodellen, och i en artikel i Personal & Ledarskap talas det om Óren
hysteriÓ kring Balanced Scorecard (Hedlund, 1997). P� Internet kan man l�sa f�ljande
rader inf�r en konferens som h�lls i �mnet i San Fransisco den 20-23 oktober 1997:
 

 There«s A ÓBalanced Score CardÓ Revolution Going On. Dont«t Be Left Behind!
 Dozens of organizations are successfully implementing the Óbalanced score cardÓ as a combined
measurement & management system. The results have been astounding and have left little doubt
that, starting now, the Óbalanced score cardÓ will become a standard management practice (ÓHave you
noticed?Ó, 1997).

 

 Vidare talas det om ÓThe Most Powerful Performance Measurement System Ever
Developed!Ó (ibid). Av rader som dessa skapas naturligtvis h�ga f�rv�ntningar, och den
exalterade tonen kan nog p� vissa h�ll f�ranleda en skeptisk inst�llning. Men modellen
kan naturligtvis inte bed�mas utifr�n reklambladsliknande formuleringar av redan fr�lsta.
Vi har tagit med citaten f�r att �sk�dligg�ra det klimat som f�r n�rvarande omger
Balanced Scorecard.
 

 Begreppsdefinition
 Balanced Scorecard �r ett begrepp som oftast anv�nds o�versatt i det svenska spr�ket.
En �vers�ttning till svenska ger betydelser som Óbalanserat protokollÓ, eller Óbalanserat
resultatprotokollÓ. Man kunde ocks� t�nka sig ordet ÓschemaÓ i st�llet f�r protokoll.
Den mer r�ttvisande och tydligg�rande �vers�ttning man emellan�t st�ter p� i svenska
medier �r Óbalanserat styrkortÓ eller ÓstyrkortÓ. Vi anv�nder oss i uppsatsen av b�de den
svenska och den engelska versionen, beroende p� den spr�kliga och semantiska
kontexten.
 

 Balanced Scorecard
 Vad �r d� Balanced Scorecard? Kort sagt kan man s�ga att det �r ett kombinerat m�t- och
managementsystem. N�got utf�rligare kan Balanced Scorecard beskrivas som en
strategiskt inriktad och genomgripande organisationsmodell som tillhandah�ller verktyg
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organisations verksamhet. Styrkortet Ó�vers�tterÓ organisationens visioner, m�l och
strategi till konkreta styrtal (se nedan), vilka i sin tur kan avl�sas som ber�ttelser om
f�retagets prestationer och resultat, sedda ur olika perspektiv. Det aktiva balanserade
styrkortet ska anv�ndas som Óett kommunikations-, informations-, och l�randesystem,
ej som ett kontrollsystemÓ (Kaplan och Norton, 1992, 1996, se Noroj�rvi och Spett,
1997, s 13).
 

 Kaplan och Norton menar att b�de finansiella och icke-finansiella m�tt m�ste h�rledas
fr�n en organisations unika strategi. De b�st balanserade styrkorten �r mer �n bara en
samling kritiska indikatorer eller nyckelfaktorer f�r framg�ng. De flerdimensionella
styrtalen p� ett styrkort m�ste best� av en sammanh�ngande serie av m�l och m�tt som
�r b�de konsistenta och varandra �msesidigt st�rkande (ÓThe Balanced ScorecardÓ,
1997).
 

 Kundperspektiv  och anst�llda
 De nya strategier som artikuleras av Balanced Scorecard kr�ver vanligtvis nya
v�rderingar och nya s�tt att arbeta p�, vilka �r knutna till ett kundperspektiv, d�r
kundtillfredsst�llelsen st�r i fokus. Annat som hamnar i fokus �r kvalitet och lyh�rdhet,
uppfinningsrikedom och service, samt ut�kade roller f�r anst�llda och system. Balanced
Scorecard s�gs �ka de anst�lldas f�rst�else f�r verksamheten och de blir mer insatta och
delaktiga. De anst�llda ser dessutom sammanhangen mellan egna dagliga sysslor och
f�retagets l�ngsiktiga m�l. Balanced Scorecard har en tydligg�rande, och d�rmed ofta en
motiverande och kreativitetsskapande funktion (ÓAn Interview with Robert Kaplan and
David NortonÉÓ, 1997).
 

 Styrtal
 F�r att kunna styra verksamheten med hj�lp av styrkortet kr�vs s k styrtal. Styrtalen
anger viktig information om prestationer utf�rda inom verksamheten, samt visar vad de
anst�llda ska prestera f�r att de �vergripande m�len ska uppn�s. Styrtalen fyller en
dubbel funktion: kommunikationen av de �vergripande m�len ska underl�ttas dels genom
l�ttf�rst�eliga styrtal ned�t i organisationen, dels genom den �terrapportering av
styrtalen som sker upp�t i organisationen. Den senare funktionen m�jligg�r f�r ledningen
att se i fall n�got/n�gra av styrtalen beh�ver �ndras eller justeras i f�rh�llande till
strategin (Noroj�rvi och Spett, 1997).
 

 VM-data ger i sin �rsredovisning 1996 f�ljande definition av styrtal, och s�rskiljer det
fr�n nyckeltal:
 

 Styrtalen fungerar som kompass. Det �r utifr�n dessa som den dagliga verksamheten leds.
Syftet med styrtalen �r att de skall leda till aktiviteter p� kort sikt. De tas fram varje vecka,
m�nad och �r. Nyckeltal �r snarare att betrakta som historiska data. De ber�knas ofta p�
�rsutfall och anv�nds huvudsakligen som underlag f�r l�ngsiktiga, strategiska beslut, bl a n�r
f�retagets tre�rsplaner skall fastst�llas (VM-data, 1996, s 26).

 

 Styrtalen fungerar som en sorts varningssignaler som visar om f�retaget �r p� v�g �t fel
h�ll. De styrtal som v�ljs b�r vara en del i en kedja d�r det finns en orsak och verkan
relation. Kedjan efterstr�var f�rb�ttring av prestationen inom varje av de fyra perspektiv
som styrkortet omfattar (se nedan) och slutar i ett perspektivrelaterat m�l som
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1997).
 

 Balanced Scorecard-modellen betonar att finansiella och icke-finansiella styrtal ska vara
en del av informationssystemet f�r de anst�llda p� alla niv�er i organisationen. Anst�llda
i den operativa delen b�r f�rst� inneb�rden av egna beslut och aktiviteter som tas.
Samtidigt m�ste f�retagsledningen f�rst� de faktorer som leder till l�ngsiktig finansiell
framg�ng. Internkommunikationen �r mycket viktig (Kaplan och Norton, 1996, se
Noroj�rvi och Spett 1997).
 

 Idealiskt, sett i ett traditionellt, finansiellt perspektiv, ska styrtalen som ing�r i
m�tsystemet vara objektiva, d v s de ska kunna verifieras oberoende av v�rderingar.
Exempel p� objektiva tal �r vinsttal, r�ntabilitetstal m m. Nackdelen med s�dan tal �r att
de �r statiska och s�ger v�ldigt lite om vilka aktiviteter som kr�vs f�r att ett f�retag ska
kunna p�verka sina framg�ngsfaktorer. En av styrtalens viktigaste funktioner �r
dessutom att motivera personalen till en viss prestation. Objektiva styrtal �r inte
handlingsmotiverande. Exempel p� subjektiva styrtal �r kvalitet och
kundtillfredsst�llelse, och de grundar sig p� personliga och subjektiva omd�men av
cheferna. Deras funktion �r avh�ngig chefernas f�rm�ga att g�ra en r�ttvis och riktig
analys av de handlingar som kr�vs, samt om det finns ett f�rtroende mellan cheferna och
de anst�llda (Simons, 1995, se Noroj�rvi och Spett, 1997).
 

 Fokusomr�den
 Kaplan och Norton fastsl�r fyra perspektiv vilka ska ligga till grund f�r framarbetandet
av styrkortet och dess styrtal: finansiellt perspektiv, f�rnyelse- och
utvecklingsperspektiv, processperspektiv och kundperspektiv (ÓThe Balanced
ScorecardÓ, 1997). D� Riksrevisionsverkets skrift Balanced scorecard i myndigheterna
(1996) ger en bra och �versk�dlig sammanfattning p� svenska, har vi valt att anv�nda oss
av deras �vers�ttning och f�rklaring av begreppen. H�r ges �ven exempel p� t�nkbara
m�tt. ÓPerspektivenÓ kallas h�r f�r Ófokusomr�denÓ (vi anv�nder i forts�ttningen denna
term i detta kapitel) och dessa har olika riktningar i tid och organisatoriskt: bak�t, fram�t,
in�t, och ut�t.
 

 Ekonomiskt fokus (bak�triktat) handlar om organisationens ekonomiska resultat under
det g�ngna verksamhets�ret. Det handlar allts� fr�mst om de aspekter som redan tidigare
under �ret beaktats i samband med intern styrning, t ex kostnader, int�kter,
kapitalbindning och likviditet.
 

 Innovations- och l�randefokus (fram�triktat) har att g�ra med i vilken utstr�ckning det
vidtas �tg�rder f�r organisationens l�ngsiktiga utveckling. Exempel p� m�tt som kan
anv�ndas f�r att spegla den aspekten �r investeringsutgifter i f�rh�llande till total
budgetomslutning, kostnader f�r IT-satsningar, andel av personalens arbetstid som
avs�tts f�r utbildning m m.
 

 Internt organisationsfokus (in�triktat) omfattar aspekter som har att g�ra med hur olika
processer internt i organisationen fungerar. Exempel p� m�tt som r�r detta omr�de �r
kostnad per utf�rd tj�nst, handl�ggningstider samt administrationskostnader i
f�rh�llande till totala kostnader.
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 Kundfokus (ut�triktat) ber�r aspekter som �r speciellt viktiga f�r relationen med
avn�marna. Exempel p� m�tt med denna inriktning �r andel telefonf�rfr�gningar som ger
v�ntetid p� �ver 30 sekunder, andel n�jda kunder (enligt Ón�jdkund-indexÓ eller
motsvarande) och antal klagom�l per 1000 utf�rda tj�nster (RRV, 1996:72).
 

 De fyra fokusomr�dena ska tillsammans ge en f�ruts�ttning till den balans mellan
kortsiktiga och l�ngsiktiga m�l, som givit namn till modellen. Balans ska �ven r�da mellan
�nskat utfall och de kritiska framg�ngsfaktorerna f�r utfallet, samt mellan subjektiva och
objektiva styrtal. M�len visar tillsammans med styrtalen organisationens
prestationsf�rm�ga utifr�n de fyra fokusomr�dena (Kaplan och Norton, 1996, se
Noroj�rvi och Spett, 1997). Olve m fl f�rklarar i Balanced scorecard i svensk praktik
(1997) hur styrkortet �r t�nkt att anv�ndas. Man utg�r fr�n en vision och tar f�r varje
fokusomr�de fram strategiska m�l, framg�ngsfaktorer, nyckelm�tt och en handlingsplan.
 Vision - Med vision menas ett f�retags framtida och �nskv�rda l�ge. Visionen ska
v�gleda, styra och utmana en organisation mot en gemensam bild av f�retaget i framtiden.
 

 Strategiska m�l - H�r bryts den �vergripande visionen ned och beskrivs utifr�n ett antal
strategiska m�l och fokusomr�den. De vanligaste fokusomr�dena �r �gar- och
finansfokus, kundfokus, internt processfokus samt ett utvecklingsfokus. En del f�retag
har dessutom ett separat humanfokus.
 

 Framg�ngsfaktorer - H�r beskrivs de mest kritiska framg�ngsfaktorerna f�r att f�retaget
ska kunna f�rverkliga den �vergripande visionen.
 

 Nyckelm�tt - Denna del av kortet beskriver vilka m�l och m�tt som tagits fram f�r att
kunna bevaka och f�lja upp att f�retaget p� ett systematiskt s�tt tar till vara de
framg�ngsfaktorer som man bed�mt som mest kritiska f�r att kunna f�rverkliga m�len.
 

 Handlingsplaner - Beskriver de konkreta handlingar och �tg�rder som kommer att kr�vas
fram�ver (Olve m fl, 1997).
 

 Genomf�randet
 En f�ruts�ttning f�r framtagandet av styrkortet, �r att alla ber�rda har en gemensam
grundsyn och relevant underlag n�r det g�ller de �vergripande f�ruts�ttningarna f�r s�v�l
branschen som f�retaget i sig. Den �kade helhetssyn som blir effekten av att man ger
organisationen n�dv�ndig information och tid, har man m�ngfaldigt igen senare i
processen n�r det dagliga arbetet tar vid (ibid).
 

 Processen med att framarbeta styrkortet kan beskrivas i 11 punkter:
 

 1. Definiera branschen, dess utveckling och f�retagets roll.
 2. Fastst�ll och/eller st�m av f�retagets vision.
 3. Fastst�ll fokusomr�den.
 4. Bryt ned visionen p� respektive fokusomr�de och formulera de �vergripande

strategiska m�len.
 5. Identifiera kritiska framg�ngsfaktorer.
 6. Utveckla m�tt, identifiera samband och skapa balans.
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 8. Bryt ned styrkort och m�tt i organisationen.
 9. Formulera m�l.
 10. Ta fram handlingsplaner.
 11. H�ll styrkortet vid liv genom l�pande uppf�ljning (ibid).
 

3.6.2 Intangible Assets Monitor
 

 Inledning
 �ren 1986-87, d v s n�gra �r innan Balanced Scorecard utvecklades i USA, hade Karl-
Erik Sveiby p� svensk mark utvecklats en ny styr- och organisationsmodell kallad f�r
the Intangible Assets Monitor. Modellen har inte �gnats samma internationella
uppm�rksamhet som Balanced Scorecard, men den �r �nd� att betrakta som aktuell och
relativt utbredd, �tminstone i Norden. I Sverige �r det flera f�retag och organisationer
som anv�nder sig av modellen, bl a WM-data, Skandia, AFS, KREAB och Lindesbergs
(Sveiby, 1997b).
 

 Begreppsdefinition
 Begreppet ÓIntangible Assets MonitorÓ �r sv�rt att �vers�tta till en fungerande svensk
motsvarighet. ÓIntangible AssetsÓ betyder immateriella eller ogripbara tillg�ngar, och man
�syftar s�dana v�rden som inte g�r att kvantifiera p� ett lika enkelt s�tt som man g�r
med t ex monet�ra v�rden. Exempel p� Óintangible assetsÓ �r: privilegier, inflytande,
varum�rken (image), ÓgoodwillÓ, ÓknowhowÓ, kunskap, patent, trivsel p� jobbet, ansvar,
kundtillfredsst�llelse, servicek�nsla, m m. Termen ÓmonitorÓ har m�nga betydelser och
g�r inte att �vers�tta till ett svenskt ord som t�cker alla dess engelska inneb�rder. D�rf�r
anv�nder vi det engelska ordet.
 

 Likheter med Balanced Scorecard
 Intangible Assets Monitor har flera likheter med Balanced Scorecard. B�da modellerna
anl�gger ett strategiskt framtidsperspektiv och b�da menar att immateriella, icke-
finansiella indikatorer och m�tt m�ste komplettera de traditionella materiella och
finansiella dito. Upphovsm�nnen till de b�da modellerna �r vidare �verens om att de
immateriella m�tten och indikatorerna m�ste lyftas fr�n den operationella till den
strategiska niv�n inom organisationen.
 

 Intangible Assets Monitor har olika perspektiv som liknar Balanced Scorecards
fokusomr�den men den f�rra n�jer sig med tre, eftersom modellen fokuserar enbart de
immateriella tillg�ngarna och l�mnar det fritt �t varje f�retagsledning att best�mma de
finansiella indikatorerna. De tre fokusomr�dena �r:
 

 Extern struktur - handlar om kundperspektivet.
 

 Intern struktur - har att g�ra med organisationens interna processer.
 

 M�nniskors kompetens - g�ller organisationens l�ngsiktiga utveckling, t ex personalens
kompetensutveckling (Sveiby, 1997a).
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 Likheterna till trots drar Sveiby en skarp skiljelinje mellan Intangible Assets Monitor
och Balanced Scorecard. Han menar att bakom den ytliga likheten d�ljer sig olika teori-
 bildningar. ÓThe difference is the theory beneath the two conceptsÓ f�rklarar han
 (Sveiby, 1997a). Han ser tre avg�rande skillnader mellan de b�da modellerna:
 

 1. Intangible Assets Monitor bygger p�  antagandet att medarbetarna i en organisation
eller ett f�retag �r de enda egentliga vinstskaparna. De vinster som genereras av
m�nskliga handlingar �r tecken p� framg�ng, men de �r inte deras ursprung. M�nskliga
handlingar omvandlas till b�de materiella och immateriella  kunskapsstrukturer. Dessa
strukturer �r riktade ut�t (externa strukturer) eller in�t (interna strukturer). Dessa
strukturer ses som tillg�ngar, eftersom de p�verkar avkastningen. Balanced Scorecard g�r
inte detta antagande.
 

 2. Balanced Scorecard ifr�gas�tter inte grunden f�r vad som konstituerar ett f�retag eller
en organisation. Medan Intangible Assets Monitor baseras p� ett f�retags
kunskapsperspektiv, s� tar Balanced Scorecard f�retagets perspektiv f�r givet. Kaplan
och Norton kr�ver bara, enligt Sveiby, att ledarna ska inta ett mer balanserat perspektiv.
Sveiby exemplifierar deras resonemang med ett citat ur Kaplan och Nortons bok The
Balanced Score Card (1996, s 8): ÓThe Balanced Score Card complements financial
measures of past performance with measures of the drivers of future performance. The
objectives and the measures of the Score Card are derived from an organization«s vision
and strategy.Ó
 

 3. Balanced Scorecard har, menar Sveiby, sina r�tter i den industriella erans t�nkande, d�
modellen tar den existerande organisationsteorin f�r given och d�rtill bara adderar icke-
finansiella m�tt till de traditionella finansiella m�tten. Balanced Scorecard ser d�rf�r
m�nniskorna i organisationen som kostnadsenheter snarare �n som skapare av avkastning
(Sveiby, 1997a).
 

 Kunskapsorganisationen och den osynliga balansr�kningen
 Sveiby �r �vertygad om att kunskapsredovisning f�r f�retag �r mycket viktig och
anv�ndbar och han tycker det �r m�rkligt att f�rst�elsen f�r att kunskap �r k�rnan i all
m�nsklig verksamhet har s� sv�rt att tr�nga igenom till redovisningen (Nilsson och
Strand, 1996). Han l�gger s�ledes st�rre tonvikt vid kunskapsperspektivet och
medarbetarnas kompetens i sin modell. Han placerar in kunskapsorganisationen som en
undergrupp i servicesektorn, en sektor som inbegriper ett brett spektrum av olika
verksamheter av skiftande komplexitet. I skalans ena �nde finns h�gkompetenta f�retag
d�r man har experter som arbetar kreativt med probleml�sning �t individuella kunder.
H�r kr�vs h�g och st�ndig utbildning. I andra �nden finner vi servicef�retag typ
MacDonalds, d�r flertalet anst�llda utf�r enkla rutinsysslor riktade till en icke-
individuell massmarknad (Sveiby, 1997c).
 

 Sveiby har myntat begreppet Óden osynliga balansr�kningenÓ som �syftar ett f�retags
eller en organisations (fr�mst de som �r verksamma inom kunskapssf�ren) immateriella
tillg�ngar, vilka - trots att de �r en avg�rande framg�ngsfaktor -  inte syns i den
ekonomiska redovisningen (Sveiby, 1989).
 Han skriver:
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 When a Knowledge Organisation invests in intangible assets like Knowhow, accountants in
many countries do not allow the company to bring the value into the balance sheet. The
investment therefore is corresponded by an ÓinvisibleÓ equity. The investment shows as both a
negative cash flow and a loss in the Profit & Loss Account. Both kinds of investment have the
same effect: they sacrifice short term profitability for long term (higher) profitability. But the
difference in accounting practice confuces the management information. Knowledge
OrganisationsÕ investments are mostly in intangible assets (Sveiby, 1997d).
 

 Sveiby vill med Intangible Assets Monitor r�da bot p� ovanst�ende problem och lyfta
fram de ÓosynligaÓ immateriella tillg�ngarna �ven p� redovisningsniv�.
 

 I en kort korrespondens via e-post som vi haft med Sveiby, h�vdar han att Intangible
Assets Monitor g�r utm�rkt att implementera �ven inom den offentliga sektorn, t ex
inom folkbiblioteken, som ju i h�g grad �r att betrakta som p� en g�ng service-, tj�nste-
och kunskapsf�retag.
 

 Genomf�randet
 

 Sj�lva ÓMonitornÓ ska inte �verskrida en sida och den ska kompletteras med
kommentarer. De indikatorer man v�ljer ut �r avh�ngigt organisationens strategi. De
viktigaste omr�dena att t�cka �r:
 

· tillv�xt/f�rnyelse
· effektivitet
· stabilitet
 

 Syftet �r att f� en god �versikt, varf�r en eller tv� indikatorer i varje kategori �r
tillr�ckligt. De mest intressanta indikatorerna �r de som indikerar f�r�ndring, d v s
tillv�xt och f�rnyelse, lika v�l som effektivitet och m�tt p� stabilitet (Sveiby, 1997e).
 

 Nedan ett exempel p� hur strukturen f�r Intangible Assets Monitor kan se ut i en
organisation som implementerat modellen.
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  Intangible Assets Monitor
 

 Indikatorer f�r den  Indikatorer f�r den  Kompetensindikatorer
 externa strukturen  interna strukturen  

   
 Indikatorer p� tillv�xt/f�rnyelse  Indikatorer p� tillv�xt/f�rnyelse  Indikatorer p� tillv�xt/f�rnyelse
 Profitabilitet per kund  IT-investeringar  Antal �r inom yrket
 Organisk tillv�xt  Strukturh�jning  Utbildningsniv�
 Imageh�jande kunder  Kunder  Praktik- och utbildningskostnader
   Kompetensoms�ttning
   Kompetensh�jning
   Kunder
 Indikatorer p� effektivitet  Indikatorer p� effektivitet  Indikatorer p� effektivitet
 Index �ver tillfredst�llda kunder  Andel support-personal  Andel av professionella
 F�rs�ljning per kund  V�rderings/attityd-index  Inflytande-effekter
 Vinst/f�rlust-index   F�r�dlingsv�rde per anst�lld
   F�r�dlingsv�rde per professionell
   Vinst per anst�lld
   Vinst per professionell
 Indikatorer p� stabiblitet  Indikatorer p� stabilitet  Indikatorer p� stabilitet
 Andel storkunder  Organisationens �lder  Oms�ttning av profesionella
 �ldersstruktur  Support-personaloms�ttning  "Relative pay"
 Trogna kunder  Nyanst�llda  �ldre medarbetare
 Frekvens �ver �terkommande  �ldre medarbetare  
 best�llningar   
 
  Fig. 2. Tabellen �r av oss bearbetad och �versatt fr�n Sveiby, 1997e
 

3.6.3 Balanced Scorecard och Intangible Assets Monitor i praktiken
 

 I avsnitt 3.4 tog vi upp n�gra exempel p� hur den privata sektorn v�rderar och redovisar
sin verksamhet i en �rsredovisning. I detta avsnitt exemplifierar vi hur ett privat f�retag,
Skandia, som anv�nder sig av b�de Balanced Scorecard och Intangible Assets Monitor,
l�ter detta avspegla sig i sin �rsredovisning. Vi �terger ocks� kortfattat ett av
Riksrevisionsverkets exempel p� hur Balanced Scorecard kan till�mpas i en statlig
myndighet.
 Dessutom presenterar vi V�sterviks skolf�rvaltning och deras arbete med att
implementera Balanced Scorecard i verksamheten. Arbetet �r �nnu inte slutf�rt och vi
kan d�rf�r inte visa upp n�got praktisk exempel. Vi vill h�r redog�ra f�r de tankeg�ngar
som ligger till grund f�r beslutet att anv�nda Balanced Scorecard. V�ra uppgifter bygger
p� en e-postkorrespondens med Gunnar Isleau, som ansvarar f�r Balanced Scorecard-
projektet p� skolf�rvaltningen.
 

 Skandias �rsredovisning
 Skandia �r ett exempel p� ett f�retag som mycket ambiti�st, och med internationell
uppm�rksamhet som f�ljd, tagit fasta p� teorierna kring immateriella v�rden och Óden
osynliga balansr�kningenÓ. Skandia har i sj�lva verket g�tt n�gra steg l�ngre, d� de
samtidigt anv�nt sig �ven av Balanced Scorecard-modellen (Sveiby, 1997f).
 

 Skandias �rsredovisning fr�n 1996, �r en omfattande (112 sidor) och p�kostad produkt i
fyrf�rgstryck. I sitt uppl�gg f�ljer den i allt v�sentligt det m�nster som vi redogjorde f�r
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d�r den senare utg�r den ÓmateriellaÓ, ekonomiska redovisningen. Vid en genoml�sning av
F�rvaltningber�ttelsen m�rker man snart att mycket g�r att koppla direkt till de b�da
styr- och organisationsmodellernas teoribildningar. F�rutom ett avsnitt d�r Skandias VD
har ordet �r det fr�mst det d�rp� f�ljande avsnittet som inneh�llsm�ssigt tangerar
Balanced Scorecard och Intangible Assets Monitor: Skandias intellektuella kapital,
Skandia och IT, Skandias milj�arbete samt Personal. I dessa avsnitt �r det
sammanfattningsvis fr�mst immateriella v�rden som fokuseras, plus att h�r l�ggs stor
vikt vid kund- och kunskapsperspektivet.
 

 Till �rsredovisningen och till halv�rs- och kvartalsrapporterna har Skandia sedan n�gra �r
tillbaka fogat ett supplement kallat f�r Det Intellektuella Kapitalet. D�r har Skandia
utarbetat ett s k navigeringssystem, Skandia Navigator, som kompletterar
redovisningen. Layoutm�ssigt p�minner supplementet om �rsredovisningen men �r
omf�ngsm�ssigt betydligt tunnare (ca 15 sidor). Det �r emellertid inneh�llet i dessa sidor
som r�nt internationell uppm�rksamhet och det �r h�r som Sveibys, samt Kaplans och
Nortons teorier blir tydliga i text och tabeller.
 

 Skandia karakt�riserar Skandia Navigator som en styr- och rapporteringsmodell, och p�
ett �vergripande plan syftar den till att ge en balanserad helhetsbild av b�de det
finansiella och det intellektuella kapitalet. Mer specifikt f�rklaras avsikten med Skandia
Navigator vara dels att fungera som ett styrverktyg, dels som ett informationssystem.
Modellen ska ocks� presentera bearbetad information ur ett flertal olika perspektiv f�r
att d�rmed ge ett vidare perspektiv p� verksamheten. D�rtill tydligg�r
navigeringssystemet de individuella bolagens styrka och utvecklingspotential.
 

 De fokusomr�den det talas om ovan �r de vi redovisat i samband med Balanced
Scorecard och Intangible Assets Monitor, och de �r kopplade till olika nyckeltal,
beroende p� vilket bolag i koncernen som redovisas. De redovisas med j�mf�relse till
tidigare �r.
 

     Fokusomr�de Exempel p� nyckeltal
· Finansfokus avkastning p� sysselsatt kapital, f�r�dlingsv�rde/anst�lld
· Processfokus personal- och administrationskostnader, antal avtal/anst�lld
· Kundfokus antal avtal, sparande/avtal, n�jd-kund-index,

telefontillg�nglighet
· Humanfokus medel�lder, antal anst�llda, utbildningstid, andel h�gutbildade
· F�rnyelse- & antal anst�llda under 40 �r, nyf�rs�ljning, �kning i premie-
     utvecklingsfokus inkomst
 

 (Skandia �rsredovisning, supplement, Det Intellektuella Kapitalet, 1996).
 

 Sammantaget finns upp mot 30 nyckeltal inom olika omr�den, och redovisningen av de
v�rden som t�cks av dessa finner man endast i supplementets sista avsnitt Skandia
Navigator.
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 Balanced Scorecard p� ett museum
 Riksrevisionsverket presenterar i skriften Balanced scorecard i myndigheterna (1996) en
id� om hur ett statligt museum kan utforma Balanced Scorecard s� att den passar dess
verksamhet.
 

 Museets �vergripande m�l beskrivs vara Óatt samla in, bevara och sprida kunskap om X-
kulturen i hela landetÓ (RRV, 1996:72, s 17). Verksamheten i exemplet bedrivs dels vid
det station�ra museet i Stockholm, dels med hj�lp av ambulerande utst�llningar runtom i
landet.
 

 Organisationen best�r av tre huvudavdelningar: en avdelning f�ljer forskningen inom
omr�det samt inf�rskaffar nya f�rem�l till samlingarna, en avdelning bevarar och
dokumenterar samlingarna och en avdelning ansvarar f�r utst�llningsverksamheten.
 

 Museiledningen arbetar med Balanced Scorecard f�r samtliga avdelningar, men exemplet
som ges i boken ber�r endast utst�llningsavdelningen. Avdelningen ansvarar f�r
utst�llningarna p� det stora museet i Stockholm samt f�r de ambulerande utst�llningarna.
Den f�rstn�mnda verksamheten omfattar s�v�l en basutst�llning som tillf�lliga
utst�llningar p� olika teman. F�ljande verksamhetsm�l har utformats f�r avdelningen:
 

· V�rda och utveckla basutst�llningen vid stora museet.
· Presentera ett varierande program med tillf�lliga utst�llningar.
· �ka det totala antalet bes�kare.
· �ka andelen ungdomar och bes�kare med invandrarbakgrund.
· Utnyttja nya media i utst�llningsverksamheten.
 

 Museiledningens anslag till utst�llningsavdelningen t�cker ca 80% av kostnaderna.
Resterande kostnader ska t�ckas av biljettint�kter. Med utg�ngspunkt i de �vergripande
m�len, verksamhetsm�len och de ekonomiska restriktionerna har f�ljande fyra
fokusomr�den arbetats fram:
 

 1. Bes�karfokus - Utst�llningsavdelningens fr�msta uppgift �r att sprida kunskap om X-
kulturen. D�rf�r �r det viktigt att n� ut till allm�nheten. Planering och uppf�ljning m�ste
d�rf�r ha ett bes�karfokus.
 

 2. Utst�llningsfokus - De olika verksamheterna som bedrivs inom avdelningen kan
hanteras mer eller mindre effektivt, vilket i sin tur p�verkar museets resultat. Styrningen
m�ste d�rf�r �ven inriktas p� den interna verksamhetens funktionss�tt. Detta kallar man
f�r utst�llningsfokus.
 

 3. F�rnyelsefokus - Variation �r viktigt f�r publiktillstr�mningen. D�rf�r m�ste det vara
rotation p� de tillf�lliga utst�llningarna. Detta kr�ver ett st�ndigt arbete med utveckling
av nya tillf�lliga utst�llningar. Utvecklingen inom medieomr�det g�r snabbt fram�t, och
det anses vara mycket viktigt att utst�llningsavdelningen f�ljer denna utveckling och
utnyttjar de m�jligheter som d�r finns. Detta fokus kallar man f�r f�rnyelsefokus.
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�r ett fokusomr�de.
 

 De fyra fokusomr�dena fungerar som utg�ngspunkter f�r museiledningens styrning av
verksamheten. Styrningen kr�ver dessutom ett antal m�tt f�r varje fokusomr�de. Det �r
kring de m�tten som planering och uppf�ljning i praktiken kretsar. F�ljande m�tt
f�resl�s:
 

 Bes�karfokus - Antal bes�kare (uppdelat p� olika typer av utst�llningar)
 - Andel bes�kare som �r yngre �n 18 �r

 - Bes�karnas ÓbetygÓ p� museet enligt utv�rderingar som g�rs
med hj�lp av enk�ter

 

 Utst�llningsfokus - Administrationskostnader i f�rh�llande till avdelningens totala
kostnader

 - Antal tillf�lliga utst�llningar
 - Antal utst�llningsdagar f�r de ambulerande utst�llningarna
 - Genomsnittskostnad f�r utveckling av tillf�lliga utst�llningar
 

 F�rnyelsefokus - Genomsnittlig Ó�lderÓ p� de tillf�lliga utst�llningarna
 - Kostnad f�r nya medier i f�rh�llande till totala kostnader f�r
avdelningen
 - Andel av personalens arbetstid som satsas p� utbildning vad
avser nya medier

 

 Ekonomiskt fokus - Totala kostnader
 - Biljettint�kternas andel av budgetomslutningen.
 

 Av m�tten ovan ser man t ex att kravet p� att n� ut till allm�nheten bidrar till att g�ra
m�tt med bes�karfokus viktiga, medan framf�r allt formerna f�r verksamheten i de
ambulerande utst�llningarna st�ller krav p� ett utst�llningsfokus. Man ser ocks� att
medvetenheten om att museet m�ste ha ett varierande utbud och m�ste f�lja med i
medieutvecklingen, har resulterat i specifika m�tt som �r inriktade p� f�rnyelse (ibid).
 

 Skolf�rvaltningen i V�stervik
 V�r k�nnedom om f�rh�llandena vid V�sterviks skolf�rvaltning, g�llande inf�randet av
Balanced Scorecard inom ansvarsomr�dena barnomsorg och grundskola, bygger som ovan
n�mnts p� en e-postkorrespondens med projektets huvudansvarige. Ut�ver de fr�gor
och svar som sj�lva korrespondensen givit upphov till, har vi till v�rt f�rfogande (i e-
postformat) ett utdrag ur ett program kallat f�r En balanserad och samtidig helhetsbild
�ver ekonomi och verksamhet, varur vi inledningsvis citerar dess stycke om projektets
m�l och syfte.
 

 M�let �r att n� s�krare och effektivare styrning av verksamheten genom att grunda beslut om
inriktning av resurser och omstrukturering p� en balanserad och samtidig helhetsbild av
ekonomi och verksamhet.
 
 Projektet syftar till att p� kommunens st�rsta f�rvaltning forma och till�mpa ett
informationssystem grundat i samtidig m�tning av ekonomi och verksamhet. Denna
helhetsbild skall ligga till grund f�r beslut och uppf�ljning samt indikera behov av f�r�ndring
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kommunniv�.
 
 Projektet ska ta fram, identifiera, definiera och fastst�lla startv�rde f�r de olika faktorer/m�tare
som tillsammans ska utg�ra grundinformationen. Informationssystemet ska vara IT-baserat.
 
 Projektet ger kunskap att b�ttre kunna anv�nda befintliga resurser. Dess resultat kommer att
ligga till grund f�r en l�ngsiktig f�rnyelse och effektivisering av arbetsorganisation och
arbetss�tt. Syftet �r att genom flexibilitet och kompetensutveckling, med begr�nsade resurser,
b�ttre kunna h�vda uppst�llda kvalitetsm�l.

 

 Varf�r har man valt att inf�ra Balanced Scorecard inom skolf�rvaltningen och hur v�xte
id�n fram? Gunnar Isleau ber�ttar att kommunen har m�l- och resultatstyrning och att
resultatet ska v�rderas lokalt, centralt och politiskt. Det visade sig finnas m�nga
meningar om vilket som var huvudsresultatet. Skulle ekonomiska m�l eller
verksamhetsm�l styra? Ett annat problem man lagt m�rke till var att budget�r och l�s�r
inte st�mmer �verens, varf�r beslut om verksamhet resp. ekonomi togs oberoende av
varandra, trots att de p�verkar varandra.
 

 I det skedet kom man via ekonomih�gskolan i V�xj� i kontakt med Balanced Scorecard-
modellen, eller Ócockpit-modellenÓ som de valt att kalla den, med alla de m�tare i �tanke
som finns i en cockpit. Tanken med cockpit-modellen �r att se p� olika m�tare samtidigt
f�r att d�rmed kunna f� en balanserad helhetsbild.
 

 Under 96/97 valde man ut de omr�den och de m�tare som ans�gs v�sentliga. M�tarna r�r
ekonomi - personal - personalledning - f�rnyelseprocessen och barn- och ungdomar. Hos
elever m�ts dels deras inflytande, trygghet och tillfredsst�llelse med sin skola, dels de
kunskaper de visar i nationella prov och betyg. Hos f�rskolebarn tillfr�gas f�r�ldrarna.
 

 Genom att s�tta siffror p� kvalitet menar man sig fokusera vad som ligger bakom sj�lva
siffran - och det ger i sin tur motivation f�r att diskutera k�rnverksamheten. Vid
m�tningarna kan man se, och f�r ber�rda visa, den kommunala helhetsbilden, utifr�n
vilken man sedan kan utg� i sina f�rb�ttringsstrategier och vid presentationer av underlag
f�r politiska beslut p� n�mnd- och kommunstyrelseniv�.
 

 Tidigare anv�nde sig skolf�rvaltningen av ett centraliserat styrsystem med rektorer �ver
stora omr�den. I och med 1992 �rs kommunalisering gick man �ver till ett system som
f�ljde skollagen, vilket inneb�r att rektorn ska vara f�rtrogen med verksamheten och leda
utvecklingen. Detta medf�rde ett starkt decentraliserat system med 40 ledare p� i stort
sett var sin enhet, samt en utvecklingsfunktion som genom st�d, samordning och
utv�rderingar klargjorde vad som h�nde. Dock innebar det en m�ngd olika utv�rderingar
med olika teman - men med olika regelbundenhet - och med d�lig framf�rh�llning.
F�rdelen med det nya styrfilosofin s�gs vara att det l�gger ett tydligt ansvar p� varje
ledare.
 

 Hur kommer f�r�ndringen att m�rkas? Framf�r allt kommer l�roplanens m�l i f�rgrunden
- de kommunala politikerna kan inte se bort fr�n sitt ansvar att varje elev ska ha
m�jlighet att n� l�roplanens m�l, och motsvarande m�l enligt pedagogiska programmet i
barnomsorgen. �ven �rsredovisningen p�verkas. ÓBudgetunderlaget kommer att �n mer
klarg�ra cockpitv�rdenaÓ, f�rklarar Isleau. Rektorernas och ledarnas
verksamhetsber�ttelser  kommer d�rtill att innefatta och kommentera cockpitv�rdena.
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k�rnfr�gorna och beskrivning av l�get och f�r�ndring.
 

 Vilka problem ser man med inf�randet av Balanced Scorecard? Isleau radar upp f�ljande
sv�righeter:
 

· att visa att man kan m�ta kvalitet ist�llet f�r kvantitet.
· att f� bort r�dslan f�r vad som kan komma upp.
· att f� ledarna att se att det �r minst lika viktigt att f� bort r�da siffror i det pedago-

 giska bokslutet som i det ekonomiska.
· att h�lla process och information ig�ng n�r mycket annat pockar p� tid.
· att f� varje ledare att ta tid och f�rankra cockpit hos sin personal.
· att f� tid till att f�lja upp och diskutera resultatet.
· att f� politiker att inte dra f�rhastade slutsatser.
 

 Vi undrade om inf�randet av Balanced Scorecard i skolf�rvaltningen �r en dyr process.
Isleau kunde d� ber�tta att allt som allt, inkl. kontakten med ekonomih�gskolan och
utarbetandet av en databas med m�tare, har det hittills kostat kring 60 tkr.
 

 P� fr�gan om han tror att det �r v�rt besv�ret och kostnaderna att inf�ra Balanced
Scorecard svarar han: ÓJa, alla m�ste ta st�llning till materialet. Genom att det levererar
siffror �r det intressant f�r alla - dels de som tror p� siffran, dels de som vill ifr�gas�tta
den. Vi har d� f�tt fokus p� k�rnan.Ó
 

3.7 Folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser

 

 I detta avsnitt beskriver vi folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser, fr�mst utifr�n Herv�
Corvellecs avhandling Stories of Achievements (1995). Corvellecs avhandling behandlar
begreppet Óorganizational performanceÓ och dess anv�ndning. Den visar p� alla de olika
betydelser som begreppet har i lexikon, managementlitteratur, sportsammanhang och i
samband med Óperformance indicatorsÓ. Den unders�ker ocks� hur s�dana betydelser
konstrueras och hur de till�mpas p� detta begrepp i nya kontexter, t ex i folkbibliotekens
verksamhetsber�ttelser. Begreppet ÓperformanceÓ �r sv�rt att �vers�tta till svenska och
Corvellec �gnar ett helt kapitel �t att reda ut dess olika inneb�rder p� olika spr�k
(engelska, franska, svenska) I en text p� svenska anv�nder han sig av termen
ÓprestationÓ, (Corvellec, 1992) och det �r den termen vi har anv�nt d�r vi �versatt
Corvellec till svenska.
 

 Corvellec �gnar en stor del av sin studie �t att studera ett antal svenska folkbiblioteks
verksamhetsber�ttelser och beskriva dem ur ett narrativt, d v s ber�ttande perspektiv.
Han unders�ker n�rmare best�mt hur verksamhetsber�ttelser ber�ttar om sin
verksamhet, och hur biblioteket d�rigenom ÓkomponerarÓ eller sammanst�ller det som
kan kallas f�r organisationens prestation. Dessutom g�r han en generell beskrivning av
folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser, och vi har anv�nt m�nga av hans iakttagelser i
v�r beskrivning. Vi har ocks� anv�nt oss av n�gra verksamhetsber�ttelser fr�n olika
folkbibliotek.
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 Corvellec menar att bibliotekens verksamhetsber�ttelser, precis som alla andra
verksamhetsber�ttelser, �r ber�ttelser om prestation. Dokumenten �r skrivna i syfte att
ber�tta vad biblioteket har gjort och uppn�tt, vilket han menar �r de tv�
huvuddimensionerna av prestation. Syftet s�gs ocks� vara att presentera organisationens
verksamheter p� ett meningsfullt s�tt, och m�jligen ocks� att analysera verksamheten
(Corvellec, 1995).
 

 I Verksamhetsber�ttelse f�r bibliotek - en handledning utgiven av TLS (1985) menar man
att verksamhetsber�ttelsen kan vara ett led i str�vanden f�r att f� �kade resurser, b�de
personella och ekonomiska. Verksamhetsber�ttelser kan dessutom ing� i
marknadsf�ringsstrategin och syfta till att ge en positiv bild av verksamheten. Den kan
d�rtill ha ett identitetsst�rkande syfte f�r de anst�llda. Dessa olika syften kr�ver att
verksamhetsber�ttelsen har en mottagare och l�sare. Vem �r d� adressaten? Corvellec
menar att det oftast inte framg�r f�r vem eller vilka verksamhetsber�ttelsen �r �mnad.
Formellt �r adressaten den kommunala uppdragsgivaren och allm�nheten. Den f�rra i
enlighet med f�rekommande redovisningssed och den senare i enlighet med god
demokratisk sed. Vidare menar han att man ocks� kan anta att verksamhetsber�ttelserna
�ven intresserar folk i organisationen s� v�l som politiker, journalister och andra som vill
informera sig om kommunens verksamhet. Av vissa verksamhetsber�ttelser framg�r dock
att de riktar sig till den ber�rda n�mnden eller till kommunstyrelsen/fullm�ktige
(Corvellec, 1995).
 

 I TLS handledning dras en parallell mellan ett biblioteks verksamhet och den interna
redovisningen f�r ett f�retag, och verksamhetsber�ttelsen s�gs i f�rsta hand vara avsedd
f�r dem som har att besluta om hur verksamheten ska bedrivas s�v�l p� kort som p� l�ng
sikt (TLS, 1985).
 

 Anv�ndning
 I litteraturen anges olika m�jliga funktioner och anv�ndningsomr�den f�r
verksamhetsber�ttelserna. De fungerar enligt J�nsson-Lundmark (1981) som
informationssystem som anv�nds f�r att underl�tta beslutsfattandet inom en
organisation, t ex ett folkbibliotek, eller ett f�retag. I TLS handledning (1985) p�pekas
att man med hj�lp av verksamhetsber�ttelsen l�ttare kan f�lja upp sin verksamhet och
styra den mot de m�l som st�llts samt visa hur den uppfyller de krav och behov som
finns. Corvellec menar att siffermaterialet i verksamhetsber�ttelserna anv�nds f�r att
j�mf�ra, men oftast inte direkt mellan olika bibliotek utan internt med hur det var
f�reg�ende �r (Corvellec, 1995).
 De tre exemplen p� anv�ndningsomr�den ovan g�ller fr�mst anv�ndning inom
organisationen. Vi har inte funnit n�gra studier av hur de oftast anonyma mottagarna
utanf�r organisationen anv�nder verksamhetsber�ttelsen.
 

 Inneh�ll och form
 Trots att folkbiblioteken, p� ett �vergripande plan, bedriver en och samma verksamhet,
s� skiljer sig verksamhetsber�ttelserna fr�n olika bibliotek avsev�rt �t. Detta beror bl a
p� skillnader i verksamhetens omfattning och p� att det inte finns n�gra lagar eller
normgivande organ, d v s det finns inga nationella eller lokala direktiv f�r hur en
verksamhetsber�ttelse p� folkbiblioteksniv� ska se ut eller vad den ska inneh�lla.
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ekonomiansvariga. D�remot finns det inte n�gon skyldighet att sammanst�lla en �rlig
verksamhetsber�ttelse. Det �r upp till varje kommunledning, ibland upp till varje
bibliotek, att avg�ra om den beh�vs.
 

 De likheter som �nd� finns beror f�rmodligen bl a p� att det, �tminstone tidigare, fanns
ett utbrett utbyte av verksamhetsber�ttelser biblioteken emellan, vilket f�rklarar att
vissa delar av inneh�llet f�refaller vara i det n�rmaste obligatoriska. Det �r dessa likheter
vi tar fasta p� n�r vi beskriver verksamhetsber�ttelsernas inneh�ll och form.
 

 De flesta verksamhetsber�ttelserna inneh�ller endast en sammanfattande redovisning
�ver det g�ngna �ret. Det �r mycket s�llan man ger preciserad information typ: medan de
f�rsta X m�naderna visade en �kning i Y s� visade resten av �ret en minskning.
Verksamhetsber�ttelser �r �rliga publikationer och det �r den tidsramen folkbiblioteken
h�ller sig till (Corvellec, 1995).
 

 �ven om stora skillnader finns i folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser, s�v�l ifr�ga om
omf�ng som inneh�ll, s� g�r det att identifiera delar som ofta finns med. Dessa
presenteras nedan. Alla delar f�rekommer dock inte i alla verksamhetsber�ttelser.
 

 Verksamhetsbeskrivning
 Denna del �r textbaserad, till skillnad mot nedanst�ende delar, vilka ocks� beskriver
verksamheten, men fr�mst med hj�lp av siffror och m�tt etc. Verksamheten beskrivs
antingen avdelningsvis eller genom att valda delar av verksamheten presenteras, t ex IT,
barn och unga, upps�kande verksamhet och programverksamhet. D�r tar man �ven upp
h�ndelser och f�r�ndringar under �ret. Detaljeringsgraden i det beskrivande avsnittet
varierar avsev�rt mellan biblioteken. Corvellec menar att verksamhetsber�ttelserna ger
l�ttf�rst�eliga beskrivningar av bibliotekets totala verksamhetsf�lt. En del
verksamhetsber�ttelser tar inte bara upp biblioteksspecifika aktiviteter utan beskriver
�ven f�ruts�ttningarna f�r dem. Vissa verksamhetsber�ttelser tar �ven upp kommunal
policy, ekonomi, management och administration (ibid). Endast ett f�tal
verksamhetsber�ttelser inneh�ller m�lformuleringar och planering. D�remot finns
emellan�t separata m�l- och planeringsdokument, ibland skrivna av biblioteksledningen,
ibland av n�mnd eller f�rvaltning.
 

 Statistik och m�tt
 Alla verksamhetsber�ttelser anv�nder sig av siffror och tal f�r att redovisa
prestationerna. ÓFigures are master signs of performance storiesÓ (ibid, s 186).
Prestationsindikatorer eller verksamhetsm�tt �r ibland kommenterade, ibland inte. Det �r
n�stan alltid ungef�r samma traditionella indikatorer som anv�nds: �ppettider, bes�k,
cirkulation, mediabest�nd och f�rv�rv (Corvellec, 1995). Statistikdelen varierar dock i
fr�ga om djup och omf�ng. Mycket s�llan s�tts indikatorerna i relation till varandra eller
analyseras p� annat s�tt. �ven i s�ttet att presentera statistik finns stora skillnader, allt
ifr�n enkla tabeller till tjusiga diagram f�rekommer.
 

 Personal
 De flesta verksamhetsber�ttelser redovisar personalen i n�gon form. Ofta endast antal
anst�llda och ibland �ven f�rdelning bibliotekarier, assistenter och �vriga.
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 Ekonomi
 Den ekonomiska redovisningen varierar mycket. Somliga redovisar kostnader och
int�kter post f�r post, medan andra endast summerar kostnader, int�kter, budget och
utfall. I vissa verksamhetsber�ttelser finns ingen ekonomisk redovisning �verhuvudtaget.
 

 Filialer/kommundelsbibliotek
 De �vriga biblioteksenheterna i kommunen omn�mns ofta i verksamhetsber�ttelsen.
Ibland f�rekommer de endast i statistiken, t ex utl�n och/eller mediabest�nd. Ibland
presenteras de med �ppettider, adress och en kort kommentar.
 

 Spr�ket �r i de flesta verksamhetsber�ttelserna enkelt. Corvellec menar att det �r en
blandning av talspr�k, officiellt spr�k och journalistspr�k. Ber�ttelserna �r skrivna i en
positiv ton. Om man listar positiva och negativa termer och uttryck, s� �r de f�rra alltid
�verv�gande. Verksamhetsber�ttelserna tenderar att fokusera framg�ngsrika insatser och
att ignorera misslyckanden. Corvellec menar att verksamhetsber�ttelserna hamnar
t�mligen l�ngt fr�n det traditionella redovisningsidealet, som ska redovisa en r�ttvisande
och sann bild av verksamheten. Resultat som uppn�tts i ett av bibliotekets
verksamhetsomr�den �r vanligtvis inte relaterade till de som uppn�tts i ett annat. Olika
avdelningar tenderar att  f�rbli isolerade fr�n varandra. H�ndelser staplas p� varandra, i
st�llet f�r att ordnas i en sammanh�ngande f�ljd. N�stan ingen har inneh�llsf�rteckning
(ibid).
 

 Bibliotekens verksamhetsber�ttelser �r d�rtill vanligtvis opretenti�sa och anspr�ksl�sa
till det yttre (ibid). Fyrf�rgstryck och foton �r s�llsynt. Formatet �r vanligtvis antingen
A4 eller A5. Sidantalet kan skifta, men brukar ligga mellan 10 och 25 sidor.
 

 Betydelse
 Corvellec menar att verksamhetsber�ttelser �r avsedda att vara viktiga dokument. Ibland
f�r de stor publicitet och de har en officiell karakt�r. De �r ocks� de mest artikulerade
och omfattande dokumenten som �r tillg�ngliga om en organisation, dess verksamhet,
resultat och prestationer. F�r m�nniskor utanf�r organisationen (allm�nheten, politiker)
men �ven f�r dem inom organisationen, �r verksamhets-ber�ttelserna av avg�rande
betydelse f�r att kunna best�mma organisationens resultat. Mer generellt kan man s�ga
att de �r av avg�rande betydelse f�r vad som ska uppfattas som organisationens
prestation (ibid).
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3.8 Beskrivningsmodell

 

 Genom att studera verksamhetsber�ttelser, �rsredovisningar och litteratur i �mnet har vi
kunnat extrahera ett antal aspekter som vi anser vara relevanta att anl�gga p� en
verksamhetsber�ttelse f�r ett folkbibliotek. Aspekterna har vi sammanst�llt i en
beskrivningsmodell som ska kunna till�mpas f�r att beskriva inneh�ll och form i en
verksamhetsber�ttelse.
 

 Verksamhetsber�ttelsernas olika delar presenterades under rubriken ÓInneh�ll och formÓ i
avsnitt 3.7 och det �r dem vi h�r utg�r ifr�n. Delarna �r:
 

 ¥ Verksamhetsbeskrivning (textbaserad)
 ¥ Statistik och m�tt
 ¥ Personal
 ¥ Ekonomi
 ¥ Filialer/kommundelsbibliotek
 

 Nedan f�rklarar vi de aspekter vi anv�nder oss av, varp� vi presenterar sj�lva modellen.
 

 Utf�rlighetsaspekt
 Med utf�rlighet menar vi utrymme, omfattning och detaljeringsgrad. Delarnas utrymme,
d v s storlek i f�rh�llande till varandra och verksamhetsber�ttelsens totala omf�ng s�ger
n�gonting om var man l�gger tyngdpunkten. Omfattning handlar om vad delen ifr�ga tar
upp och detaljeringsgrad beskriver hur specificerat inneh�llet �r.
 

 Begriplighetsaspekt
 Denna aspekt unders�ker verksamhetsber�ttelsen i spr�kligt och betydelseb�rande
h�nseende. �versk�dlighet, t ex f�rekomst av inneh�llsf�rteckning, tabeller, diagram och
sammanfattning ing�r i denna aspekt. �ven hur sammanh�ngande de olika delarna
presenteras kommer in h�r.
 

 Tidsaspekt
 Tidsaspekten unders�ker huruvida j�mf�relser �ver tid f�rekommer och i vilken m�n
framtidsprognoser tas upp.
 

 Tillf�rlitlighetsaspekt
 Med tillf�rlitlighet menar vi i vilken utstr�ckning verksamhetsber�ttelsen inneh�ller
analytiska ansatser, om inneh�llet �r relevant samt om det kan anv�ndas f�r j�mf�relse
med t ex andra verksamheter eller andra bibliotek och deras verksamhetsber�ttelser.
 

 Handlingsaspekt
 De f�rsta fyra aspekterna omfattar kriterier f�r att beskriva inneh�llet, vilka kan
appliceras p� vilken som helst av delarna. Handlingsaspekten handlar om inneh�llet i sig,
 d v s vad man ur inneh�llet kan utl�sa om bibliotekets handlingsm�jligheter och
handlingsberedskap. Handlingsaspekten g�r inte att h�nf�ra till n�gon speciell del av
verksamhetsber�ttelsen utan avser att unders�ka dels f�rekomst av t ex m�l och
m�luppfyllelse, strategisk planering och omv�rldsanalys i hela verksamhetsber�ttelsen,
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folkbibliotek, men som skulle kunna inf�ras. Vad vi h�r vill peka p� �r s a s m�jligheter
f�r biblioteken att vidga och f�rdjupa sin verksamhetsber�ttelse utifr�n den
bakgrundsbeskrivning och de olika teorier som vi tidigare tagit upp.
 

 Som vi visat ovan har de privata f�retagen och nya styr- och organisationsmodeller tagit
fasta p� framg�ngskriterier och konkurrensmedel som kundperspektiv, kunskapsresurser
(kompetens) och andra immateriella v�rden i sin redovisning. �ven helhetsperspektivet
betonas, d v s redovisningen knyts tydligare till strategisk planering, m�l,
verksamhetsbeskrivning och resurser. Allt detta �r �verf�rbart p�
folkbiblioteksverksamhet, inte minst mot bakgrund av de senaste �rens f�r�ndrade
f�ruts�ttningar. I handlingsaspekten ing�r f�ljande sex fasetter: m�l och m�luppfyllelse,
omv�rldsanalys, strategisk planering, resurser (pengar, utrustning, personalens
kompetens och lokaler), funktionsbest�mning (definition och avgr�nsning av bibliotekets
olika funktioner) samt anv�ndarperspektiv.
 

 
 Delar   Verksamhets-   M�tt och   Personal   Ekonomi   Filialer/

 Aspekter   beskrivning   statistik       kd-bibliotek

           
 Utf�rlighet           
 Utrymme           
 Omfattning           
 Detaljeringsgrad           
           
 Begriplighet           
 �versk�dlighet           
 Spr�k           
 Logisk f�ljd           
           
 Tid           
 J�mf�relse�r           
 Framtidsprognos           
           
 Tillf�rlitlighet           
 Analys           
 Relevans           
 J�mf�rbarhet           
           
 Handling           
 M�l-m�luppf�ljelse           
 Omv�rldsanalys           
 Strategisk planering           
 Resurser           
 Funktionsbest�mning           
 Anv�ndarperspektiv           
 
 Fig. 3. V�r beskrivningsmodell
 

 N�r vi anv�nder modellen i v�r fallstudie utg�r vi ifr�n verksamhetsber�ttelsens delar och
applicerar de olika aspekterna som ett raster, vilket ger en bild av
verksamhetsber�ttelsens inneh�ll. Detta g�ller dock inte handlingsaspekten, vilken vi
behandlar separat eftersom den inte kan h�nf�ras till n�gon s�rskild del.
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 I detta kapitel applicerar vi beskrivningsmodellen fr�n f�reg�ende avsnitt p�
verksamhetsber�ttelsen fr�n K�pingestrands stadsbibliotek.
 

4.1 K�pingestrand

 

 K�pingestrand har under 90-talet genomf�rt en kommunal omorganisation som bl a
resulterade i en sammanslagen kultur- och fritidsn�mnd, d�r biblioteket numera �r en av
m�nga verksamheter. Tidigare hade biblioteket en egen n�mnd. Stadsbiblioteket i
K�pingestrand �r v�lbes�kt och har h�ga utl�ningssiffror. Biblioteket f�rdigst�ller varje
�r en verksamhetsber�ttelse. Dessutom skrivs ett m�ldokument kallat ÓAvdelningarnas
m�l - formulerade av dem sj�lvaÓ. Detta �r ett frist�ende dokument som inte l�mnas till
n�mnden utan endast anv�nds i interna sammanhang.
 

4.2 Stadsbibliotekets verksamhetsber�ttelse

 

 Beskrivningsmodellen kan anv�ndas f�r att kritiskt granska en verksamhetsber�ttelse,
men v�r avsikt �r h�r inte att betygs�tta eller v�rdera K�pingestrands
verksamhetsber�ttelse. Syftet med modellen �r att beskriva K�pingestrands
verksamhetsber�ttelse, f�r att p� s� s�tt, utifr�n ett konkret exempel, �ppna f�r en
allm�nnare diskussion. Redog�relsen �r ocks� �mnad att ge en f�rst�else och en bakgrund
f�r den kommande empiriska unders�kningen.
 

 K�pingestrands huvudbiblioteks verksamhetsber�ttelse �r ett dokument i A5-format och
best�r av 16 h�ftade sidor. Den inneh�ller alla de fem delar vi n�mnde ovan:
verksamhetsbeskrivning, ekonomi, personal, statistik och kommundelsbibliotek. De
f�rdelar sig i sidantal p� f�ljande s�tt:

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filialer/kd-
bibliotek

Ekonomi

Personal

M�tt och statistik

Verksamhetsbeskr.

Delarna

Sidantal

Fig. 4. Sidf�rdelning av verksamhetsber�ttelsens olika delar.
 

 Verksamhetsbeskrivning
 Verksamhetsbeskrivningens omf�ng �r nio sidor och omfattar ett urval av bibliotekets
verksamhetsomr�den; media, barn- och ungdom, upps�kande verksamhet, program och
musik, IT och skolbibliotekscentralen. �ven referensavdelningen, lokalsamlingen och
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mycket �versiktlig. Spr�ket �r korrekt och l�ttl�st, men inga facktermer f�rklaras. B�de
inneh�llsf�rteckning och en sammanfattning av �rets h�ndelser finns. Omr�dena som
presenteras har inget tydligt inb�rdes samband och f�ljer ingen sj�lvklar ordning.
Verksamhetsbeskrivningen tar upp �ret som g�tt, varken j�mf�relser med tidigare �r eller
framtidsperspektiv tas upp h�r. Denna del inneh�ller analytiska ansatser.
 

 M�tt och statistik
 Utrymmet f�r denna del �r tv� sidor. Den omfattar l�ne- och bes�ksstatistik samt
mediabest�nd. Mediabest�ndet �r specificerat i typ av media, och antal media i varje
kategori redovisas samt det totala mediabest�ndet. Den �vriga statistiken �r inte
nedbruten i olika typer av media, utan anger endast antal l�n per biblioteksenhet, den
totala summan l�n, l�n per inv�nare och antal bes�kare p� huvudbiblioteket. Statistiken
presenteras i tabellform och j�mf�relse med f�reg�ende �r (1995) finns p� l�ne- och
bes�ksstatistiken. Statistiken �r inte kommenterad.
 

 Personal
 Personalen redovisas p� en halv sida och omfattar antalet �rsarbetare, f�rdelningen av
yrkeskategorier, f�rdelningen kvinnor och m�n samt en kommentar om ALU-projekt.
Detaljeringsgraden �r l�g och fakta presenteras endast i text. �ven h�r omtalas bara �ret
som g�tt. Personalsituationen analyseras inte.
 

 Ekonomi
 Bibliotekets ekonomi presenteras p� en kvarts sida. Den omfattar kostnader, int�kter,
budget, utfall och differens. Detaljeringsgraden �r l�g, man kan t ex inte se hur
kostnaderna f�rdelar sig p� olika poster. Siffrorna presenteras i text och i en tabell.
J�mf�relse med tidigare �r och framtidsprognos finns inte. Ekonomiredovisningen �r inte
kommenterad.
 

 Filialer/kommundelsbibliotek
 Kommundelsbiblioteken tilldelas tre sidor i verksamhetsber�ttelsen. Redovisningen
omfattar adresser, �ppettider och en kort kommentar om varje biblioteks verksamhet.
Kommundelsbiblioteken finns �ven med i l�nestatistiken i M�tt- och statistikdelen. Vare
sig j�mf�relse�r eller framtidsprognos finns med.
 

 Handlingsaspekt
 De m�l som anges i verksamhetsber�ttelsen �r korta citat ur kommunfullm�ktiges
reglemente. M�len �r allm�nt h�llna vilket g�r att m�luppf�ljelsen blir vag. Eftersom det
inte f�rekommer n�gra klart definierade nedbrutna m�l �r det sv�rt att se huruvida m�len
uppfyllts.
 

 Ansatser till omv�rldsanalyser finns, men de �r inte knutna till biblioteket som helhet
och dess f�ruts�ttningar, utan ber�r en del av de omr�den som tas upp i
verksamhetsbeskrivningen. N�gon strategisk planering redovisas inte. I de teorier vi
tidigare tagit upp har det genomg�ende po�ngterats att planering, verksamhet och
redovisning �r delar i en l�pande process. Utan en tydlig strategisk plan f�r
verksamheten �r det sv�rt att se bibliotekets handlingsm�jligheter och beredskap inf�r
f�r�ndrade f�ruts�ttningar.
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 N�r det g�ller bibliotekets resurser tar verksamhetsber�ttelsen upp media, ekonomi och
personal, men de presenteras kortfattat och utan kommentarer, och po�ngteras allts� inte
som faktiska tillg�ngar. Mediabest�ndet kan betraktas som en del av bibliotekets
utrustning, men �ven teknisk utrustning i form av datorer, Internetuppkopplingar,
bokomater etc. �r stora delar av bibliotekets samlade utrustning, vilka ej redovisas h�r.
En annan viktig resurs �r lokalerna, som h�r inte omn�mns alls. F�r att f� en uppfattning
om t ex mediernas tillg�nglighet m�ste man veta vilka publika utrymmen som st�r till
anv�ndarnas f�rfogande. Sm� lokaler i f�rh�llande till det samlade mediabest�ndet
inneb�r att fler b�cker m�ste magasineras. Vidare skulle ekonomin kunna redovisas
tydligare, t ex hur kostnader och int�kter f�rdelar sig p� olika poster. Personalens
kunskap, kompetensutveckling, oms�ttning m m f�r man heller ingen uppfattning om.
Kompetens �r som vi tidigare p�pekat en viktig immateriell resurs f�r kunskapsintensiva
organisationer som g�r att m�ta och redovisa. Som vi ser det �r det f�r biblioteket m�jligt
att inf�ra denna typ av redovisning i sin verksamhetsber�ttelse.
 

 Bibliotekets olika verksamhetsomr�den �r inte klart definierade och det �r sv�rt att utl�sa
bibliotekets verksamhetslogik d v s vilken f�rm�ga biblioteket har att uppfylla sina
funktioner och hur de st�r i �verensst�mmelse med verksamhetsutformningen som
helhet. Man kan i verksamhetsber�ttelsen tydligt se vad biblioteket g�r och har gjort
under �ret inom vissa omr�den, men det �r inte m�jligt att utl�sa �rets resultat eftersom
varken funktionsbest�mning eller nedbrutna m�l f�r verksamheten finns.
 

 Verksamhetsber�ttelsen har inget uttalat anv�ndarperspektiv i den bem�rkelsen att
bibliotekets m�lgrupper inte �r definierade och anv�ndarna omn�mns endast i samband
med statistikredovisningen t ex bes�karantal. Man f�r exempelvis ingen uppfattning om
vilka grupper som anv�nder biblioteket och dess olika tj�nster. Bibliotekets serviceniv�
�r ocks� sv�r att fastst�lla eftersom anv�ndarnas uppfattning om tj�nsteutbudets kvalitet
inte redovisas i t ex ett Ón�jdkund-indexÓ eller liknande.
 

 I kapitel 6, d v s i analysen av de empiriska unders�kningarna, �teranknyter vi till vad
som ovan sagts om K�pingestrands verksamhetsber�ttelse.
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 Detta kapitel �gnas �t de empiriska unders�kningarnas genomf�rande och
resultatredovisning. Vi beskriver hur vi har g�tt till v�ga vid urval, fr�gekonstruktion och
genomf�randet av de b�da empiriska unders�kningarna. De b�da unders�kningarnas
resultat redovisas i var sitt avsnitt.
 

5.1 Genomf�randet

 

5.1.1 Fallstudien
 

 Syftet med fallstudien �r att unders�ka och klarl�gga olika synpunkter p� och tankar om
K�pingestrands stadsbiblioteks verksamhetsber�ttelse. Detta har vi gjort medelst
djupintervjuer och telefonintervjuer. Djupintervjuerna gjordes med dem som yrkes- och
ansvarsm�ssigt st�r biblioteket n�rmast: bibliotekspersonal, n�mndledam�ter och
tj�nstem�n i f�rvaltningen. Fr�n kommunstyrelsen och kommunfullm�ktige, som
organisationsm�ssigt ligger l�ngre ifr�n bibliotekets verksamhet, intervjuades
representanter per telefon.
 

 Urval
 V�rt unders�kningsf�lt omfattar alla beslutande och verkst�llande instanser som har med
K�pingestrands stadsbibliotek att g�ra. Det inneb�r att vi har intervjuat personer fr�n
kommunens ledning ner till personer i den dagliga biblioteksverksamheten.
 

 
      Kommunfullm�ktige  
             
        Kommunstyrelse   
             
    Dr�tsel-        
    kontoret        
             
      Kultur-

och
   Kultur- och    

      fritidskansli   fritidsn�mnd    
             
            Kultur- och

 fritidsf�rvaltning
 

 Stadsbibliotek

  

             

 
 Fig. 5. Organisationsstruktur i K�pingestrand
 

 Eftersom uppsatsens omf�ng inte till�ter en helt�ckning av respektive
unders�kningsomr�de, har vi tvingats g�ra ett urval.
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olika avdelningar, samt av en biblioteksassistent. Avdelningarna �r; barn-, vuxen-, musik-
, upps�kande-, referensavdelningen och l�nedisken.
 

 N�mnden best�r av elva ledam�ter d�r h�lften kommer fr�n den tidigare fritidsn�mnden.
Vi gjorde ett urval och intervjuade n�mndordf�randen samt tre ledam�ter fr�n
kultursidan, d� vi f�rmodade att de var mest insatta i �mnet. Ledam�terna representerar
var sitt parti.
 

 Fr�n f�rvaltningen gjorde vi ocks� ett urval och valde att intervjua dem som vi
f�rmodade har k�nnedom om bibliotekets verksamhetsber�ttelse: f�rvaltningschef,
ekonomichef och informationschef.
 

 F�r att klarg�ra vissa sammanhang g�llande redovisningspraxis och f�r att f� en experts
syn p� v�ra fr�gor om verksamhetsber�ttelser intervjuades �ven dr�tselkontorets
redovisningschef. Dr�tselkontorets huvuduppgifter �r ekonomisk beredning, planering
och budgetering. I arbetsuppgifterna ing�r budget- och verksamhetsuppf�ljning,
uppr�ttande av bokslut, ansvar f�r kommunens likvida medel, krav- och l�neverksamhet,
kommunf�rs�kring m m.
 

 I kommunfullm�ktige finns representanter f�r samtliga nuvarande riksdagspartier, och
v�rt urval �terspeglar mandatf�rdelningen i kommunen: fr�n de tre st�rsta partierna har
vi intervjuat tv� personer och fr�n de �vriga en. Kommunstyrelsen best�r bl a av fem
kommunalr�d, av dem har vi intervjuat tv�, en fr�n vardera av de tv� st�rsta partierna.
 

 Urvalet resulterade i 28 personer.
 

 Vi har gjort djupintervjuer med:
· bibliotekschefen
· sju personer ur bibliotekspersonalen
· fyra personer ur kultur- och fritidsn�mnden
· tre personer ur kultur och fritidsf�rvaltningen
· redovisningschefen p� dr�tselkontoret
 

 D�rtill har vi gjort kortare telefonintervjuer med:
· tv� kommunalr�d i kommunstyrelsen
· tio fullm�ktigeledam�ter
 

 Fr�gekonstruktion
 Intervjufr�gorna (se bilaga 1) har sett n�got olika ut beroende p� de intervjuades olika
befattningar och varierande sakkunskap, men f�ljer samma m�nster och t�cker samma
�mneskategorier, d v s de fyra �vergripande omr�den som vi presenterade i avsnitt 1.3.
Stor vikt har lagts vid att f� intervjufr�gorna i de olika intervjuerna att korrespondera
med varandra, vilket m�jligg�r j�mf�relser. Dock har inte alla fr�gest�llningar tagits upp
med alla intervjuade. I telefonintervjuerna t ex �r fr�geunderlaget nedkortat men fr�gorna
t�cker �ven d�r v�ra fyra �mnesomr�den.
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verksamhetsber�ttelsen har (ur bibliotekschefens perspektiv) dels vad som av de olika
t�nkbara adressaterna upplevs som syftet. H�r unders�ks �ven vem eller vilka
m�lgrupper verksamhetsber�ttelsen v�nder sig till, eller till vem/vilka man tror att den
v�nder sig.
 

 N�r det g�ller anv�ndningen av verksamhetsber�ttelsen fr�gar vi oss vem/vilka, inom de
olika instanserna, som anv�nder sig av verksamhetsber�ttelsen, och hur. Vi vill h�r ocks�
f� reda p� vad man mer allm�nt ser som dess funktion. Vi fr�gar ocks� huruvida
adressaten ifr�ga brukar kommentera eller diskutera verksamhetsber�ttelsen. I anslutning
till fr�gorna om anv�ndning har vi �ven st�llt fr�gor om hur man upplever n�mndens
biblioteksengagemang och sakkunskap.
 

 Inneh�ll och form ber�r ett antal fr�gor som dels tar upp synpunkter p� K�pingestrands
aktuella verksamhetsber�ttelse, dels synpunkter av mer allm�n karakt�r, t ex vad som
anses vara viktigt att ta med i en verksamhetsber�ttelse samt fr�gor kring
verksamhetsm�tt.
 

 Betydelse tar upp fr�gor som ska utr�na hur de olika personerna v�rderar och ser p�
verksamhetsber�ttelsen.
 

 Genomf�rande
 F�r att pr�va v�ra fr�gor genomf�rde vi en pilotintervju p� ett av K�pingestrands
grannkommuners bibliotek. Intervjuerna i K�pingestrand genomf�rdes under veckorna
44 - 47. I samband med inbokning av intervjuer har de intervjuade informerats om
uppsatsens �mne och fr�gornas karakt�r. De har allts� inte p� f�rhand tagit del av
fr�gorna. Detta f�r att vi ville ha spontana svar. En i f�rv�g uts�nd kopia av fr�gorna
skulle troligtvis givit mer utt�mmande, men ocks� mer tillr�ttalagda, svar.
 

 Djupintervjuernas l�ngd varierade mellan 15 minuter och 1,5 timmar, beroende p� den
intervjuades k�nnedom om �mnet och vilja att resonera och diskutera. De flesta varade
dock mer �n en halvtimme. Alla djupintervjuer bandades, utom tre d�r de intervjuade inte
ville. Telefonintervjuerna tog ca 10 min vardera. Vi har i b�da fallen anv�nt oss av en
halvstrukturerad intervjuteknik med i f�rv�g nedtecknade fr�gor f�r att p� s� vis f�rs�kra
oss om att v�ra fr�gest�llningar blir besvarade. I intervjusituationen har �nd� ett visst
utrymme givits f�r sidosp�r och spontana associationer.
 

5.1.2 Enk�tunders�kningen
 

 Syftet med enk�terna �r att utreda f�rekomsten av folkbibliotekens
verksamhetsber�ttelser och vem de riktar sig till samt vilken vikt som tillm�ts den. Vi
valde att fr�ga bibliotekschefen eller motsvarande i ett antal svenska kommuner.
 

 Urval
 Eftersom vi ville f� en uppfattning om hur det ser ut i landet som helhet med avseende
p� folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser, gjorde vi ett  rikst�ckande urval. F�r att
begr�nsa antalet gjorde vi bed�mningen att h�lften av landets 288 kommuner skulle r�cka
f�r att uppn� v�rt syfte. Vi valde fr�n varje l�n ut h�lften av kommunerna, avrundat
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st�rsta och den minsta, samt ett varierande antal d�remellan. Urvalet resulterade i 137
kommuner.
 

 Fr�gekonstruktion
 Eftersom enk�tunders�kningen endast �r en mindre del av den totala datainsamlingen
valde vi att g�ra den kortfattad med 5 kryssfr�gor och en �ppen fr�ga (se bilaga 3).
 

 Fr�ga 1 tar reda p� huruvida biblioteket i fr�ga skriver verksamhetsber�ttelse enligt v�r
definition (se bilaga 2). Fr�ga 2, som �r en �ppen fr�ga, unders�ker varf�r man skriver
respektive inte skriver verksamhetsber�ttelse. Vem/vilka verksamhetsber�ttelsen riktar
sig till �r �mnet f�r fr�ga 3. D�r f�r enk�tmottagaren bland �tta alternativ v�lja ut och
gradera de man anser vara m�lgrupperna.
 

 Vilken betydelse verksamhetsber�ttelsen tillm�ts tar fr�gorna 4-6 reda p�: N�r p� �ret
verksamhetsber�ttelsen l�mnas (fr�ga 4) kan indikera vilken vikt bibliotekschefen
tillm�ter den. Vilket gensvar avs�ndaren f�r p� verksamhetsber�ttelsen (fr�ga 5) kan s�ga
n�got om vilket mottagande den f�r. Fr�gan ger �ven plats f�r kommentarer. Fr�ga 6 tar
reda p� hur stor betydelse man anser att verksamhetsber�ttelsen har f�r biblioteket och
dess framtid. �ven h�r ges m�jlighet att kommentera.
 

 Genomf�rande
 Enk�terna faxades ut till 137 bibliotekschefer under tv� dagar i vecka 43.
Enk�tmottagarna ombads att besvara fr�gorna inom en vecka.
 

5.2 Redovisning av intervjuerna

 

 Samtliga personer vi har intervjuat har varit positiva till att delta. En del var tveksamma
till en b�rjan eftersom de sa sig inte veta s� mycket om verksamhetsber�ttelser, men n�r
vi n�rmare f�rklarade uppsatsens �mne var alla tillm�tesg�ende och st�llde upp.
 

 Intervjuerna redovisas i enlighet med de fyra �vergripande omr�den vi indelat
fr�gest�llningarna efter:
 

 ¥ intention och adressat
 ¥ anv�ndning
 ¥ inneh�ll och form
 ¥ betydelse
 

5.2.1 Intention och adressat
 

 Bibliotekschefen f�rklarar att huvudsyftet med verksamhetsber�ttelsen �r att bel�gga
historien, s� att man har material att g� tillbaka till. Hon talar om att Ós�tta minnet p�
pr�ntÓ och att detta minne blir en gemensam tillg�ng. Ett annat syfte �r att p�minna
kultur- och fritidsn�mnden om att biblioteket finns, eftersom biblioteksfr�gorna, enligt
bibliotekschefen har Ósjunkit undanÓ i den nya, st�rre f�rvaltningen.
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personalen, av m�nniskor som kommer p� studiebes�k t ex fr�n andra kommuner och
andra bibliotek, samt av elever och studenter som vill g�ra n�got arbete om biblioteket.
Chefen n�mner ocks� allm�nheten. Men hon s�ger att hon i h�g utstr�ckning skriver den
f�r sin egen och f�r bibliotekets skull, och det �r hon sj�lv som anv�nder den mest: ÓDen
�r mest intressant f�r oss sj�lvaÓ. D�rmed �r ocks� biblioteket och bibliotekschefen
m�lgrupper.
 

 Bibliotekspersonalens tolkning av intentionen med verksamhetsber�ttelsen �r att den
fr�mst syftar till att redovisa verksamheten f�r politikerna. Flera av de intervjuade
betraktar den d�rtill som ett dokument d�r man som l�sare ska kunna se dels vad
skattepengarna anv�nds till, dels huruvida uppst�llda m�l har uppfyllts eller ej. Samtliga
ur personalen n�mner politiker som m�lgrupp, flera n�mner �ven personalen p�
biblioteket. N�gon menar att verksamhetsber�ttelsen �r ett instrument f�r ledningen, en
annan att f�rvaltningen och Óandra i kommunenÓ �r m�lgrupp. En person anger
allm�nheten som adressat. ÓDen ska kunna l�sas av vem som helstÓ, s�ger en annan.
 

 �ven de tre n�mndledam�ter vi intervjuade uppfattar politiker som den prim�ra
m�lgruppen, men n�mner �ven allm�nhet och bibliotekspersonal. De tolkar intentionen
som att man vill visa politikerna att biblioteket gjort ett bra arbete trots nedsk�rningar.
Man ser den ocks� som ett underlag f�r att �ska mer pengar. N�mndordf�randen menar
att intentionen visserligen �r att Óber�tta f�r sin uppdragsgivare vad man har gjort f�r
n�gotÓ men s�ger samtidigt att hon mer ser den som Óen redovisning f�r en offentlighet,
skattebetalarna, f�r den visar ungef�r vad man sysslar med, f�r den som vill veta lite
mer.Ó Hon s�ger vidare: ÓBiblioteket g�r ju ocks� en �rsredovisning till oss varje �r
inklusive ekonomi. Den h�r verksamhetsber�ttelsen �r inte tillr�cklig f�r det. Detta �r ju
en som man s�rskilt har tagit fram f�r att l�mna ut till allm�nheten. Vi kr�ver ju lite
ytterligare.Ó
 

 Informationschefen och ekonomichefen p� f�rvaltningen menar att den skrivs f�r att visa
politikerna vad och hur mycket man g�r. Informationschefen n�mner att den d�rtill har
en historisk funktion samt ett f�r biblioteket identitetsst�rkande syfte. Som adressat
anger hon - f�rutom politiker -  bibliotekspersonalen, andra offentliga f�rvaltningar och
andra bibliotek. Ekonomichefen ser den i f�rsta hand inte som en verksamhetsber�ttelse
f�r �ret som har varit, utan som en informationsskrift f�r n�mnd, bes�kare och andra
bibliotek som ska ge en uppfattning om de dagliga bibliotekssysslorna, hur mycket det
kostar, hur mycket som l�nas ut, �ppettider samt vad biblioteket st�r f�r. Hon tror att
den ursprungliga adressaten var f�rtroendevalda och kommunledning men att det har
f�r�ndrats efter n�mndsammanslagningen. Nu antar hon att den har fler m�lgrupper, t ex
Óbes�karna och kanske handl�ggare och kollegor runt om.Ó
 

 F�rvaltningschefen har ingen uppfattning om vilka intentioner som finns med
verksamhetsber�ttelsen. Hon vet inte vem som skrivit den men tar f�r givet att den
endast anv�nds internt och att den skickas till andra bibliotek och till Kulturr�det. Efter
p�pekande om att �ven n�mnden f�r verksamhetsber�ttelsen erinrar hon sig detta, och
antar att de ocks� anv�nder den.
 



51

tillfr�gades inte om intentionen utan endast om adressat. Uppfattningarna om
verksamhetsber�ttelsens m�lgrupper �r mycket varierande, vilket framkommer av
redog�relsen nedan.
 

 Kommunstyrelsens uppfattning om verksamhetsber�ttelsens adressater:
 

 I huvudsak det egna politiska systemet och andra bibliotek utanf�r kommunen. Man j�mf�r v�l
mellan biblioteken.
 
 Den riktar sig till de f�rtroendevalda, men den �r egentligen �ven ett internt underlag f�r �rlig
utv�rdering av verksamheten, b�de f�r biblioteket och f�r kultur- och fritid, men ocks� f�r
f�rtroendevalda. Jag ser det inte som att den �r riktad till biblioteksbes�karna eller till
allm�nheten.

 

 �tta av de tio intervjuade fr�n kommunfullm�ktige menar att verksamhetsber�ttelsen
v�nder sig till uppdragsgivarna, i betydelsen politikerna. Exakt vem/vilka inom det
politiska beslutssystemet man uppfattar att den riktar sig till varierar. N�gra anv�nder
sig av begreppen politikerna eller uppdragsgivarna, utan att n�rmare precisera sig. Andra
preciserar sig och n�mner n�mnden, kommunstyrelsen, kommunfullm�ktige,
budgetutskottet eller tj�nstem�n. Fyra av dessa �tta anger dessutom allm�nheten som
m�lgrupp. En person anger endast allm�nheten och en endast politiker. Sammanlagt tre
personer tolkar det som att verksamhetsber�ttelsen inte - eller i huvudsak inte - v�nder
sig till allm�nheten. Endast en person menar att K�pingestrands stadsbibliotek utg�r en
av m�lgrupperna.
 

 Tabellen nedan �sk�dligg�r vem/vilka som de intervjuade inom kommunfullm�ktige
uppfattar att verksamhetsber�ttelsen v�nder sig till:
 

  Politiker  Allm�nhet  Ej
allm�nhet

 Biblioteket  Andra
bibliotek

 Ledamot 1  x  x    
 Ledamot 2  x  x   x  
 Ledamot 3  x  x    
 Ledamot 4    x   
 Ledamot 5  x   x   
 Ledamot 6  x   x   
 Ledamot 7   x    
 Ledamot 8  x  x    
 Ledamot 9  x     
 Ledamot 10  x     x

 
 Fig. 6. Kommunfullm�ktiges uppfattning om adressater
 

5.2.2 Anv�ndning
 

 Bibliotekschefen ser verksamhetsber�ttelsen som en del i den interna marknadsf�ringen:
ÓF�r att de som jobbar p� biblioteket ska ha en chans att se bredden i det vi g�r.Ó D�rtill
n�mner hon f�ljande funktioner:
 

 ¥ Sammanfattande funktion
 ¥ Identitetsskapande funktion
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 ¥ Historisk dokumentation
 

 Hon ber�ttar att hon anv�nder den sj�lv i stor utstr�ckning, h�mtar material fr�n
verksamhetsber�ttelsen n�r n�got ska skrivas om biblioteket.
 

 Alla utom tv� av de tillfr�gade ur bibliotekspersonalen l�ser verksamhetsber�ttelsen n�r
den kommer men anv�nder den inte i n�gon st�rre utstr�ckning. N�gra personer sa att de
n�gon g�ng ibland tittade i tidigare verksamhetsber�ttelser f�r att se vad som har gjorts
och vad som f�r�ndrats. Tv� personer anv�nder den vid visningar och studiebes�k. Flera
n�mnde att verksamhetsber�ttelsen har en dokumenterande funktion och kan anv�ndas
vid j�mf�relser b�de internt och med andra bibliotek. En person s�g den som Ón�gon
slags PR f�r biblioteketÓ. De som hade n�gon uppfattning om hur
verksamhetsber�ttelsen anv�nds av andra adressater menade att politikerna i n�mnden
antagligen anv�nder den som information om bibliotekets verksamhet.
 

 De flesta av de intervjuade inom n�mnd och f�rvaltning anv�nder bibliotekets
verksamhetsber�ttelse p� n�got s�tt. Fr�mst anv�nds den i informativt syfte eftersom
flera menar att man d�r kan hitta grundl�ggande och sammanfattande uppgifter om
biblioteket. En n�mndledamot menar att verksamhetsber�ttelsen fungerar bra som
kommunikationsmedel mellan biblioteket och n�mnden. N�mndordf�randen och en av
ledam�terna menar att verksamhetsber�ttelsen anv�nds som komplettering till de
uppgifter n�mnden f�r in fr�n biblioteket varje m�nad. Ordf�randen s�ger:
ÓVerksamhetsber�ttelsen anv�nds som rapportering om l�get, man kan se de v�sentliga
h�ndelserna, b�de vad som har h�nt under �ret, men �ven det biblioteket ser fram mot.Ó
 

 Informationschefen anv�nder den n�r hon skriver verksamhetsber�ttelse f�r
f�rvaltningens samlade verksamheter och hon tror att den kan fungera som en
kommunikationskanal med uppdragsgivaren: ÓÉom de l�ser verksamhetsber�ttelsen f�r
de kanske aha-upplevelser och tar kontakt.Ó Ekonomichefen anv�nder den som
uppslagsbok: ÓN�r man snabbt vill ha reda p� n�gonting om biblioteket, t ex n�r jag vill
rekapitulera mitt minne eller n�r folk ringer och fr�gar om bibliotekets m�ls�ttningar,
budget, kostnader, �ppeth�llande etc, �r det l�tt att titta i den h�r ist�llet f�r att g� till
telefonkatalogen eller n�got annat dokument.Ó Hon anv�nder dessutom
verksamhetsber�ttelsen i samband med studiebes�k.
 

 Tv� ledam�ter uttalar sig om anv�ndandet av verksamhetsber�ttelsen i n�mnden:
 

 N�mnden f�r den, men vi sitter ju inte och betar av verksamhetsber�ttelsen, utan den �r chefens
rapport som s a s l�ggs till handlingarna. Sen �r det ju upp till var och en hur man vill
anv�nda den politiskt. Den kan bli ett underlagsmaterial n�r man beh�ver titta efter n�got.

 
 Politikerna i n�mnden �r ju solidariskt ansvariga f�r alla verksamheter i f�rvaltningen, s�
bibliotekets verksamhetsber�ttelse b�r ju alla l�sa och anv�nda, men helt klart �r att de
ekonomiansvariga l�ser den med st�rsta intresse. Man ju t�nka sig att de som representerade
den gamla kultur- och biblioteksn�mnden i f�rvaltningen �r intresserade.

 

 F�rutom ovan n�mnda anv�ndningsomr�den ser flera personer i n�mnd och f�rvaltning
andra t�nkbara funktioner f�r verksamhetsber�ttelsen: historisk dokumentation;
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uppf�ljningsdokument f�r m�l och f�r�ndringar.
 

 Den enda av de intervjuade i n�mnd och f�rvaltning som inte alls anv�nder den �r
f�rvaltningschefen. Hon f�ruts�tter att verksamhetsber�ttelsen anv�nds av n�mnden och
av biblioteket i interna sammanhang. Hon s�ger att: ÓDe h�r uppgifterna beh�ver ju vi i
f�rvaltningen inte ha n�gon verksamhetsber�ttelse f�r att se, det �r ju v�r egen
verksamhet.Ó
 

 De tv� tillfr�gade kommunalr�den menar att de har anv�ndning f�r bibliotekets
verksamhetsber�ttelse:
 

 Alla s�dana redovisningar har man gl�dje av vid j�mf�relse mellan olika verksamheter inom
och utom den egna kommunen. Nyckeltal �r viktigt.
 
 L�ser den f�r man blir hyfsat insatt. L�ttare f�ra diskussion och l�ttare att fatta beslut.

 Endast tv� personer av de tio vi intervjuat fr�n kommunfullm�ktige anser sig ha
anv�ndning av verksamhetsber�ttelsen:
 

 Jag kollar uppgifter vid behov. Kollar m�len och s�.
 
 Verksamhetsber�ttelsen kan vara ett underlag i debatten. Jag hade saknat den om den ej fanns.
Anv�nder den inte s� ofta, mest i samband med budget.

 

 N�r det g�ller biblioteksengagemang och sakkunskap �r samtliga av de intervjuade av
uppfattningen att biblioteksfr�gorna i den sammanslagna n�mnden f�r mindre utrymme
�n i den tidigare biblioteksn�mnden och n�gra anser att sakkunskapen numera inte �r lika
utbredd. Bibliotekschefen s�ger att hon generellt sett har tr�ffat f� politiker som har
best�llarkompetens, men menar att i den tidigare biblioteksn�mnden satt ledam�terna f�r
bibliotekets skull, och vare sig de ville eller inte s� l�rde de sig n�gonting om bib-lioteket
och dess verksamhet. Hon menar ocks� att Óden verksamhet som har
problemformuleringsf�rsteget blir den som uppm�rksammas mest. Biblioteket �r en tr�g,
framflytande verksamhet, den �r ganska odramatisk, popul�r men odramatisk, s� det �r
ju aldrig n�nting som politikerna egentligen intresserar sig f�r.Ó De intervjuade fr�n
n�mnden uttrycker liknande tankar:
 

 Det �r klart att biblioteket �r v�l den verksamhet som �r starkast, det �r en gammal och mycket
v�l f�rankrad verksamhet som man nog har klart f�r sig att det �r en bra verksamhet. S� l�nge
man litar p� folk, att de sk�ter vad de ska, d� bryr man sig inte s� mycket. Det finns ju en
tendens till att man intresserar sig n�r det b�rjar g� snett, f�r det vill man ju inte vara med om
(N�mndordf�randen).

 
 Det �r inte sj�lvklart att det �r de olika verksamhetsomr�denas storlek eller betydelse som
avg�r hur mycket n�mnden �gnar sig �t �rendena. Det st�r snarare i proportion till hur pass
mycket det diskuteras i allm�nhet och vilka problem som uppst�r. Problematisk verksamhet f�r
oproportionerligt mycket tid i relation till oproblematisk verksamhet (N�mndledamot).

 
 Man tar ju mycket f�r givet. Man k�nner till verksamheten, den fungerar bra, den klarar sin
budget. S� l�nge allting flyter smidigt s�... (N�mndledamot).

 
 Sakkunskapen �r ju lite olika, men det r�der en f�rbluffande enighet om att det �r n�stan
k�rnverksamheten, det �r aldrig n�gra diskussioner om pengarna till biblioteket
(N�mndledamot).
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 Bibliotekschefen ber�ttar att hon f�rr i stor utstr�ckning l�ste andra biblioteks
verksamhetsber�ttelser eftersom det fanns ett utbyte av verksamhetsber�ttelser bibliotek
emellan, n�got som n�stan f�rsvunnit.
 

 Numera sitter jag lika mycket och l�ser t ex K�pingestrands Energis �rsredovisning eller det
kommunala fastighetsbolagets �rsredovisning, f�r att se hur de l�gger upp det. S� snarare tar
jag m�nster fr�n n�got annat bolag �n fr�n biblioteksv�rlden f�r de flesta �rsredovisningar i
biblioteksv�rlden, de �r ju s� tr�kiga.

 

 Bibliotekschefen f�rklarar att n�r hon skriver verksamhetsber�ttelsen tittar hon p� hur
biblioteket �r organiserat och vilka personer inom biblioteket som har kunskap om vad
som har gjorts. De olika avdelningarna l�mnar in en redog�relse f�r vad man har gjort
under �ret och bibliotekschefen avg�r vad som �r v�rt att lyfta fram i
verksamhetsber�ttelsen. Hon f�rklarar vidare att hon sedan f�rs�ker v�nda perspektivet
s� att �ven personer som Óinte �r inne i apparatenÓ ska f�rst� hur bibliotekets
verksamhet bedrivs.
 

 Bibliotekschefen anser att nedbrutna m�l b�r finnas med i verksamhetsber�ttelsen, men
efter n�mndsammanslagningen har hon av n�mnden �nnu inte f�tt n�gra nya politiska m�l
att arbeta efter, varf�r hon endast tagit med mycket �vergripande m�l ur fullm�ktiges
reglemente fr�n 1989. H�r kommer hon in p� ett resonemang som vi valt att citera
eftersom det ger en tydlig bild av bibliotekschefens syn p� egna och politiska m�l och
dess betydelse f�r verksamheten.
 

 M�l, har jag l�rt mig, �r bra f�r den som leder ett bibliotek, man m�ste ha m�l som alla har
klart f�r sig, vi ska n� dit, mer ska det inte vara. Det beh�ver inte vara s� v�ldigt kr�ngligt.
Dessa m�l m�ste alla k�nna till och det m�ste man jobba mycket med. Men jag har aldrig
tr�ffat p� n�gra politiker som n�gonsin har tagit n�gra politiska m�l p� allvar. Det �r bara
munv�der alltihop. Jag kan ge er ett konkret exempel: Man har s� mycket m�l d�r uppe, och
r�tt vad det �r s� f�r n�mnden sin budgetram p� X miljoner, och s� fattas det Y miljoner. D�
s�ger man fr�n politiskt h�ll s� h�r; jaha, ja, men d� r�cker ju inte pengarna, d� m�ste vi dra
5%. Vi drar 5% j�mnt �ver och det inneb�r 5% p� simhallen, 5% p� stadsbiblioteket och 5%
p� n�got annat. Detta har jag varit med om flera g�nger nu i den h�r nya organisationen - var �r
m�len? Det �r inte en kotte som bryr sig om m�len, inte n�gon. M�lformuleringar har inget
genomslag, jag har aldrig tr�ffat p� det. Och vi som har sparat s� fruktansv�rt mycket under 90-
talet, det har aldrig skett utifr�n n�n politisk prioritering. Men jag anser att inom
organisationen m�ste man vara stenh�rd med m�l.

 

 Bibliotekschefen menar att Óm�tt och m�l, hela det f�retagsekonomiska syns�ttet, har vi
l�nat fr�n tillverkningsindustrin, och det �r sv�rt att �vers�tta till en skattefinansierad,
offentlig, humanistiskt pr�glad verksamhet.Ó Dessutom menar hon att biblioteket �r en
arbetsplats d�r skiftande v�rderingar och ideologier m�ste f� utrymme och d� g�r det inte
att f� alla att utan vidare st�lla upp p� samma m�l. Vad g�ller verksamhetsm�tt anser hon
att det �r ett problematiskt omr�de. Hon anv�nder antal utl�n f�r att m�ta bibliotekets
resultat men g�r en reservation i verksamhetsber�ttelsen eftersom hon �r medveten om
att det egentligen inte m�ter kvalitet eller m�nniskors upplevelse. I
verksamhetsber�ttelsen skriver hon:  ÓOm antalet l�n per inv�nare m�ter ett biblioteks
resultat, gjorde folkbiblioteken i K�pingestrands kommun 1996 sitt b�sta resultat
hittills.Ó
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vad man g�r p� biblioteket, och vad man har gjort under �ret. Flera p�pekar att de tycker
det �r bra att varje avdelning redovisar sin verksamhet. En person menar att det viktiga �r
att biblioteket uppfyller de uppst�llda m�len och att Ódet �r viktigt att se vad vi gjorde
bra, vad vi borde t�nka p� mer, som ett slags r�ttesn�re.Ó Ytterligare en person betonar
vikten av m�luppfyllelse och att lyfta fram det positiva, det som �r bra: ÓDet ska synas
att vi �r v�ldigt duktiga. Man ska sl� p� trumman lite, f�r sig sj�lv. Att vi har gjort det
och det och fick det och det resultatet.Ó
 

 N�r det g�ller vilka m�tt som �r relevanta att ta med i verksamhetsber�ttelsen anger sex
personer ur personalen att bes�kssifforna �r viktiga att redovisa. Utl�ningssiffrorna ses
som ett problematiskt m�tt eftersom det �r s� vedertaget utan att f�r den skull vara
s�rskilt utt�mmande. Man menar att det inte s�ger s� mycket om verksamhetens
omfattning och komplexitet. Tre personer anger det likv�l som ett viktigt m�tt. En av
dessa f�rtydligar: ÓDet �r viktigt att f� med att vi har v�ldigt h�g utl�ningsstatistik,
faktiskt mer �n vad vi egentligen klarar av med tanke p� personalstyrkans storlek.Ó
 

 Fyra ur personalen vill lyfta fram bibliotekets servicekapacitet p� omr�den som inte �r
lika enkelt m�tbara, eller som inte ger lika h�ga siffror som exempelvis utl�nen:
tidningsavdelningen, upps�kande verksamhet och referensavdelningen. F�ljande citat
speglar tankeg�ngarna:
 

 Det �r klart att man skulle kanske vilja trycka p� och s�ga att s� och s� m�nga �r h�r och l�ser
tidningarna och att vi skulle vilja �ppna tidningsrummet klockan 8 p� morgonen s� att man
skulle kunna komma in och bara l�sa tidningen.
 
 Man m�ter det man kan m�ta, men det s�ger ingenting om v�r avdelning, referensavdelningen.
 
 Jag tycker inte att det finns n�gra riktigt bra m�tt. Det �r ju l�tt att pracka p� folk b�cker s� att
man f�r h�ga l�nesiffror men jag tycker det �r bra att tala om vad det �r man har gjort i
verksamheten, hur m�nga man n�r, siffror p� snabba transaktioner �r ju inte alltid det
v�rdefullaste. P� barnavdelningen kan vi m�ta hur m�nga vi n�r i den och den �ldern men
upps�kande verksamhet f�r ju aldrig n�gra h�ga siffror, samtidigt �r det ju oerh�rt v�sentligt
att man t�nker p� de som kanske inte har s� god tillg�ng till biblioteket p� det ena eller andra
s�ttet.
 
 P� bes�ken ser man att biblioteket �r attraktivt, att folk kommer hit, att dom hittar vad dom
vill ha. Det spelar ju ingen roll om dom l�nar eller inte, tycker jag. Men det som imponerar p�
politikerna det �r ju som alla vet siffror. Men d� �r det ju ocks� viktigt att man har s�nt som
antal bokprat p� �lderdomshem och dagcentraler o s v. S�dant m�ste ocks� redovisas, �ven om
siffrorna �r sm�, s� har den verksamheten kolossal betydelse f�r de m�nniskor som f�r �tnjuta
detta.

 

 De flesta ur personalen tycker att bibliotekets verksamhetsber�ttelse �r bra. N�gon
saknar bilder i den och en person menar att antalet n�jda kunder skulle kunna vara ett bra
m�tt att f� med. En annan tycker att tonen �r f�r ensidigt positiv och menar att
politikerna kanske �ven skulle Óf� insyn i vilka problem som finns, man kunde kanske f�
fram allt slitet bakom resultaten.Ó
 

 N�r det g�ller verksamhetsber�ttelsens utseende har personalen inte n�gra inv�ndningar.
En p�pekar vikten av att verksamhetsber�ttelsen �r l�slig och Óinte f�r tradig i spr�ket,
d� den ska kunna l�sas av vem som helstÓ, och hon menar att den i dess nuvarande skick
�r Óganska schystÓ d� den �r Órelativt l�slig, �ven layoutm�ssigt, och inte urtrist.Ó Hon
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exempelvis framtidsplaner inte h�r hemma i den: ÓDet �r b�ttre att h�nvisa till ett
separat planeringsdokument.Ó En annan person tycker inte att verksamhetsber�ttelsen
�r, och heller inte beh�ver vara, Óelegant eller storstiladÓ, utan att det viktiga �r att Ódet �r
rej�lt uppsatt p� det h�r viset, s� som den �r.Ó
 

 Av de tillfr�gade inom n�mnd och f�rvaltning finns ett brett spektrum av �sikter och
funderingar kring vad som �r viktigt att f� med i bibliotekets verksamhetsber�ttelse. De
flesta av dem vi har intervjuat f�refaller vara v�l insatta i problematiken kring
redovisning av biblioteksverksamhet.
 

 N�mndordf�randen menar att verksamhetsber�ttelsen b�r inneh�lla Óen kortfattad,
�versiktlig beskrivning av verksamhetenÓ och hon tycker att den blir intressantare om
den inneh�ller en vision som den l�pande verksamheten kan relateras till. Hon menar
vidare att nyckeltal och m�tt, knutna till bibliotekets servicefunktioner, �r viktiga snarare
som ett underlag f�r diskussion �n som resultatindikatorer eller kontrollinstrument. Hon
po�ngterar ocks� vikten av uppf�ljning av m�tten: ÓHar vi sagt att vi ska n� en viss
utl�ningsprocent eller n�got annat, och vi inte g�r det, d� f�r vi ta det under
�verv�gande.Ó En annan typ av uppgifter som n�mndordf�randen tycker �r v�sentliga att
f� med �r vad skattebetalarna f�r f�r sina pengar. En av n�mndledam�terna kommer
ocks� in p� detta, och menar att det allra viktigaste �r att de ekonomiska m�len f�ljs upp
eftersom det r�r sig om allm�nna medel, vilka n�mnden ansvarar f�r.
 

 Samtliga n�mndledam�ter som vi intervjuat �r �verens om att bes�ks- och
utl�ningssiffror b�r finnas med i verksamhetsber�ttelsen. En person framh�ller att de b�r
st�llas i relation till bibliotekets personella resurser. En annan p�pekar vikten av att
f�rs�ka analysera inneh�llen i bes�ken, f�r att p� s� vis f� reda p� vad bes�karna
egentligen g�r p� biblioteket, vilken funktion biblioteket har f�r olika m�nniskor.
 

 En av n�mndledam�terna har v�ldigt mycket att s�ga om vad som �r viktigt att f� med i
en verksamhetsber�ttelse. Hon tycker att idealet �r att det finns en beskrivning f�r vilka
�tg�rder man har vidtagit under �ret och en kvalitativ beskrivning av verksamheten.
Vidare tycker hon  att det �r viktigt med volymbeskrivningar n�r det g�ller vad man har
gett allm�nheten. Antal l�n, bes�k, fr�gor, speciella arrangemang, hur mycket tidskrifter
man har, hur mycket b�cker man har k�pt in samt det totala best�ndet b�r finnas med.
Likas� kostnader, personal�tg�ng och resursf�rbrukning. Men det ska inte vara f�r
mycket detaljer. Det viktiga �r att man hittar bra m�tt som speglar verksamhetens
omfattning. M�l �r ocks� viktigt att ha med, men m�lredovisningen �r problematisk,
menar hon, d� det �r v�ldigt sv�rt att s�ga i vilken grad biblioteket har uppn�tt dem.
Detta eftersom Óman har s� stor frihetsgrad i att beskriva om man har n�tt m�len. Risken
�r att det blir en text som i sj�lva verket handlar om n�gonting helt annat.Ó Hon tycker
att det borde finnas direktiv fr�n n�mnden f�r hur verksamhetsber�ttelserna f�r de olika
verksamheterna inom kultur- och fritidsf�rvaltningen ska utformas. Alla verksamheterna
borde anv�nda sig av en standardmodell. Denna st�ndpunkt delas dock inte av de andra
intervjuade i n�mnden och f�rvaltningen vilka menar att direktiv inte �r n�dv�ndiga.
 

 N�mndledamoten framh�ller ocks� - vilket �ven en annan ledamot g�r - vikten av att man
m�ter och redovisar verksamheten �ver tiden, och hon tycker det �r viktigt att denna
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K�pingestrands aktuella verksamhetsber�ttelse saknar hon en l�ngsiktig tidsaspekt och
tycker att ett fem�rsperspektiv vore rimligt att anl�gga. ÓOm man bara tar tv� �r har man
ju ingen aning om hur mycket t ex utl�ningen brukar variera mellan �renÓ och hon menar
att det �r om�jligt att dra n�gon slutsats fr�n s�dana siffror eftersom det �r sv�rt att se
huruvida en �kning eller minskning p� n�got omr�de �r en trend eller bara en tillf�llighet.
Hon tycker vidare att det �r b�ttre att redovisa i bilder och diagram �n, som nu, i
tabellform. Det blir d� l�ttare att utl�sa h�ndelsef�rlopp och f�r�ndringar.
 

 En annan sak som hon tycker borde redovisas �r vad medborgarna tycker om biblioteket
och dess verksamhet. Hon refererar till en stor anv�ndarunders�kning som nyligen gjorts
p� biblioteket, och ser g�rna att den typen av unders�kningar redovisas i
verksamhetsber�ttelsen. Problemet �r, menar hon, att de �r dyra och hon funderar om det
inte vore m�jligt att oftare genomf�ra anv�ndarstudier p� en enklare niv�, f�r att b�ttre
kunna f�lja utvecklingen. Men hon anser att man m�ste v�ga kostnaden f�r s�dana
unders�kningar mot vilken nytta man kan ha av dem.
 

 En annan n�mndledamot tycker att utf�rlighetsgraden i en verksamhetsber�ttelse inneb�r
en mycket sv�r balansg�ng: ÓF�r man mer �n ett visst antal fakta - hur relevanta dessa
fakta �n �r - s�  blir resultatet s�mre.Ó Men hon tycker att bibliotekets
verksamhetsber�ttelse kunde vara lite mer omfattande �n den nu �r.
 

 F�rvaltningens ekonomichef tycker att det �r viktigt att verksamhetsber�ttelsen har med
Óm�ls�ttningar, vad det �r biblioteket st�r f�r, vad man har f�r normer, varf�r man har ett
bibliotek - s�dant man inte t�nker p� i vanliga fall.Ó Hon tycker ocks� att det �r viktigt
att man Ósnabbt kan se vilka resurser biblioteket har, hur man anv�nder sig av dem, vad
man kan finna p� biblioteket, vad som har h�nt, vad som �r nytt.Ó Hon tycker t ex att de
IT-satsningar biblioteket har gjort b�r lyftas fram. Men det f�r inte bli f�r mycket, Ódet
ska vara kortfattat, enkelt och koncist.Ó Hon kan �ven t�nka sig att planeringen tas med i
verksamhetsber�ttelsen, Óspeciellt i tider d� man vet att man inte f�r n�gra st�rre
resurser.Ó Hon tror d�rtill att det vore bra att i h�gre utstr�ckning �n vad man nu har
gjort koppla samman m�l och m�luppfyllelse i verksamhetsber�ttelsen: Óm�l,
m�luppfyllelse och verksamhetsber�ttelse ska ju finnas i ett dokument. D� f�r man hela
kedjan; vad man vill och vad man har f�tt.Ó
 

 Samtliga av de tre personer vi intervjuat p� kultur- och fritidsf�rvaltningen, samt
dr�tselkontorets redovisningschef, �r �verens om att l�nestatistiken �r ett otillr�ckligt
m�tt som ger en allt f�r f�renklad bild av bibliotekets verksamhet. Ekonomichefen och
informationschefen tycker att �ven antalet bes�k �r ett otillfredsst�llande m�tt. Den
f�rre p�pekar att bibliotekets resultat �r mer �n bara antalet l�n och bes�kare och
exemplifierar med att en massa m�nniskor kanske bara g�r in i biblioteket f�r att tr�ffa
n�gon eller f�r att bes�ka kaf�et. Hon tror vidare att m�tten beh�ver utvecklas och att
man b�r analysera vad de ger och inte ger. De g�ngse m�tten s�ger mindre och mindre bl a
f�r att biblioteket i allt h�gre grad fungerar som en m�tes- och studieplats. Ett m�tt som
hon tycker kunde finnas med �r hur m�nga man servar i informationsdisken, d v s hur
m�nga kundkontakter man har per timma.
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faktiskt har �stadkommit. �ven analyser �r viktiga menar hon: Óatt det inte bara blir en
uppr�kning av att vi gjorde det och det, utan att man ocks� redog�r f�r varf�r det blev s�
och s�.Ó Hon menar att informationen ska s�ttas i relation till f�rra �rets verksamhet, m�l
och intentioner. L�ne- och bes�kssiffrorna b�r kompletteras med andra m�tt. Som ett
intressant nyckeltal anger hon hur mycket varje K�pingestrandsbo f�r f�r sina
skattepengar.
 

 �ven f�rvaltningschefen po�ngterar att verksamhetsm�tten m�ste analyseras. Man
m�ste exempelvis unders�ka vad det beror p� att K�pingestrands stadsbibliotek har X
utl�n per inv�nare. Siffrorna talar inte f�r sig sj�lva, menar hon, de kr�ver kommentarer.
Ett viktigt m�tt tycker hon �r hur m�nga medborgare som anv�nder biblioteket. Hon
forts�tter:
 

 V�r roll i den h�r f�rvaltningen, det �r ju inte att vara n�got f�retag som producerar tj�nster
bara, rakt upp och ner, eller producerar varor, som pilsner eller n�got. V�r uppgift �r ju att se
till att K�pingestrandsborna har tillg�ng till kollektiva nyttigheter som vi �r �verens om �r s�
viktiga att kommunen ska st� f�r dem, det �r ju det som �r vitsen. Och d� tycker jag det �r
viktigt att veta, i en debatt, hur m�nga K�pingestrandsbor som anv�nder sig av biblioteket, g�r
dit, l�ser tidskrifter, l�nar skivor, l�nar b�cker.
 

 Dr�tselkontorets redovisningschef framh�ller, liksom flera av de �vriga intervjuade,
vikten av m�l och uppf�ljning:
 

 Vi har ju tryckt p� att man ska ha �vergripande m�l och inriktningsm�l och vad man under �ret
g�r f�r att n� upp till m�len. Och d� ska det st�mmas av i �rsredovisningen, hur l�ngt man
kom. Och i �rets resultat ska man redog�ra f�r ekonomiska resurser, hur det har utvecklat sig.
F�r biblioteket har ju po�ngterat att de med bibeh�llna resurser har f�tt ut mycket mer
verksamhet f�r pengarna. Och det �r ju viktigt att f� med det. Man har ju gjort mycket f�r att
f�rb�ttra verksamheten.

 

 Som vi n�mnt ovan, st�ller sig �ven hon fr�gande till antal utl�n som ett relevant
verksamhetsm�tt, dels p� grund av att biblioteket sysslar med s� mycket mer �n att l�na
ut medier, dels f�r att man numera har utl�ningsautomater, vilket minskar arbetsb�rdan.
Jobbet, menar hon, best�r bl a i att besvara fr�gor och att hj�lpa folk att hitta
information. Antalet bes�k tycker hon d�remot �r ett relevant m�tt.
 

 Verksamhetsber�ttelsens utseende kommenteras av samtliga av de personer som vi
intervjuat fr�n f�rvaltningen. Ekonomichefen uttrycker sig p� f�ljande s�tt:
 

 M�jligtvis �r den r�tt s� traditionell i sitt utf�rande, kan jag tycka, den ser ganska lik ut �r fr�n
�r. Den �r inte alls ointressant p� n�t s�tt, men layout och upplysningar �r de som finns i de
gamla ocks�. Det har en f�rdel, f�r man kan j�mf�ra mellan �ren. Men den ser ut ungef�r som
jag f�rv�ntat att den ska se ut. Ibland f�r vi verksamhetsber�ttelser fr�n andra kommuner, man
kan g�ra en s�n h�r p� olika s�tt, det m�rker man ju.

 

 Informationschefen menar att Óolika utseenden ger olika signaler - om den �r klassisk,
eller om den �r rolig och modern.Ó Hon tycker att den kan g�ras lite roligare och
annorlunda, men hon tror inte att den ska vara f�r annorlunda. Det �r viktigt, menar hon,
att alla siffror och all statistik finns med och att man f�ljer mallar, f�r att p� s� vis kunna
j�mf�ra �ver tiden.
 



59

och att den inte skapar n�gon bra bild av K�pingestrands stadsbibliotek.
 

5.2.4 Betydelse
 

 Bibliotekschefen anser att verksamhetsber�ttelsen �r viktig f�r egen del men �r tveksam
om den har n�gon betydelse �verhuvudtaget f�r politikerna. Bibliotekschefen menar att
hon inte f�r n�gon som helst gensvar p� verksamhetsber�ttelsen. ÓDen fungerar inte som
kommunikationsmedel och det finns ju inte s� m�nga andra heller.Ó Det som g�r st�rst
intryck p� politikerna, menar hon, �r om det st�r n�gonting kontroversiellt i
dagstidningarna. ÓDet engagerar ju b�de politiker och allm�nhet.Ó Bibliotekschefen
ber�ttar att hon st�r f�r inneh�llet medan en annan person st�r f�r utseendet och
h�ftningen m m. Sammanlagt l�gger de ned ca 16 timmars arbete p�
verksamhetsber�ttelsen. Hon s�ger:

 
 N�r jag g�r n�gonting, fr�gar jag mig om insatsen �r v�rd utfallet. Jag tycker inte man ska
syssla med saker som tar j�ttel�ng tid och som ger v�ldigt lite tillbaka. D�rf�r har jag fr�n och
med f�rra �ret sett till att verksamhetsber�ttelsen har tagits fram med s� lite anstr�ngning som
m�jligt, den �r mycket enkelt hopkommen. D�rf�r att om vi skulle satsa p� en �rsber�ttelse d�r
vi skickade bort den f�r tryckning s� skulle vi komma upp i helt andra kostnader. Och det �r
inte den h�r produkten v�rd.

 

 Alla intervjuade ur personalen tycker att det �r viktigt att verksamhetsber�ttelsen finns.
En del menar att den �r viktig f�r att informera politikerna om vad som g�rs p�
biblioteket. En person s�ger: ÓJag tror att det �r m�nga politiker som inte �r riktigt
insatta i det h�r, de tror att vi kommer hit och l�ser b�ckerna. De f�rst�r inte hur mycket
jobb d�r egentligen ligger bakom.Ó En annan person menar: ÓMan borde n�stan satsa mer
p� den, se till att politikerna verkligen l�ser den, att de inte bara s�tter den i bokhyllan
bakom sig utan p�verkas av den ocks�, eftersom vi inte har s� stora m�jligheter att
p�verka i �vrigt.Ó Andra tror att personliga kontakter med politikerna betyder mer �n
verksamhetsber�ttelsen. En person s�ger: ÓVerksamhetsber�ttelsen �r ett instrument
bland andra, och man ska inte l�gga ned hur mycket kraft som helst p� den, f�r det �r
inte l�nt.Ó N�gra personer anser att verksamhetsber�ttelsen �r viktig f�r egen del, som
Óen trygghet och ryggradÓ och som ett bibliotekshistoriskt dokument.
 

 N�mndordf�randen menar att verksamhetsber�ttelsen �r viktig i den bem�rkelsen att den
talar om huruvida biblioteket har fullgjort sitt uppdrag eller inte, och p� vilket s�tt det
har skett. Hon menar att den fungerar som kommunikationsmedel mellan biblioteket och
allm�nheten och anser att det �r viktigt. F�r sin egen del s�ger hon att den inte har s� stor
betydelse. Hon s�ger:  ÓJag k�nner att jag b�de m�ste och vill h�lla mig underr�ttad om
vad som h�nder, p� den niv�n som verksamhetsber�ttelsen handlar om, oftare �n en g�ng
om �ret.Ó N�mndordf�randen brukar inte kommentera verksamhetsber�ttelsen annat �n
om det skulle vara n�got som var oklart eller konstigt. Hon ber�ttar att
verksamhetsber�ttelsen g�s igenom ordentligt i n�mnden och s�ger: ÓDet �r ju ett viktigt
dokument, det ska ju ut offentligt och p� n�t s�tt s� f�r jag ju st� f�r allting som g�r ut.Ó
 

 N�mndledam�terna menar ocks� att verksamhetsber�ttelsen �r viktig men de preciserar
sig p� olika s�tt. Nedan f�ljer tre citat som speglar var sin ledamots uppfattning:
 

 Verksamhetsber�ttelsen �r ett viktigt dokument, men r�cker inte, utan m�ste kompletteras med
en l�pande verksamhetsredovisning under �ret. Det �r ett bokslut och det ska vara ett underlag



60

verksamhetsredovisningen till verksamhetsber�ttelsen. Att beskriva vad det �r man g�r l�pande
p� ett l�ttillg�ngligt och pedagogiskt bra s�tt, tror jag har st�rre betydelse �n det enskilda
dokumentet verksamhetsber�ttelse.

 
 Verksamhetsber�ttelsen �r viktig men som jag ser det �r den bara en del av det
informationsfl�de som vi beh�ver f�r att kunna fatta v�ra beslut. Det h�r t�mligen lilla h�ftet
har inte varit aktuellt de senaste g�ngerna vi haft sammantr�de, den kommer en g�ng om �ret
och det �r d� man tittar p� den och godk�nner den.
 
 Om man ser en verksamhet i expansion hela tiden s� �r det ett viktigt redskap f�r att tala om
att nu har vi [p� biblioteket], med dom h�r resurserna, gjort s� mycket mer. Det �r klart att det
ocks� �r en viktig sak f�r n�mnden att f�lja upp verksamheten, om den i praktiken kan leva
upp till m�len som n�mnden s�tter, i synnerhet nu n�r vi har s� m�nga verksamheter att ta
st�llning till. Jag skulle sakna den om den inte fanns f�r det �r viktigt med s�nt h�r
k�llmaterial som man kan visa f�r m�nniskor som �r intresserade och som man kan ha nytta av
sj�lv.

 

 De tre intervjuade i f�rvaltningen anser ocks� att verksamhetsber�ttelsen �r viktig.
Ekonomichefen s�ger: ÓJag tycker det �r ett viktigt dokument, �ven om man kan ha
synpunkter p� utformning och uppl�ggning. Det finns inte n�got annat dokument som
snabbt kan tala om vad biblioteket st�r f�r.Ó Hon s�ger ocks� att om man fr�n
bibliotekets sida vill vidga intresset f�r verksamhetsber�ttelsen s� tror hon att man m�ste
g�ra den Ólite mer publikv�nlig och eventuellt ocks� l�gga ut den p� InternetÓ. Annars
menar hon att det kommer att vara Ósamma kundkretsÓ �ven i framtiden, d v s n�mnd,
tj�nstem�n och specialintresserade.
 

 Informationschefen tycker att verksamhetsber�ttelsen �r viktig Óf�r identitetens skull
och f�r att visa vad man faktiskt �stadkommit. ÓI en situationen n�r alla f�rvaltningar
mer och mer m�ste sl�ss f�r de gemensamma resurserna s� skulle den ju kunna ing� som
en sorts vapen - det h�r beh�ver vi, s� h�r mycket g�r vi - som en del av
marknadsf�ringen ut�tÓ, s�ger hon och menar vidare att biblioteket kanske borde satsa
mer pengar p� b�de verksamhetsber�ttelsens utseende och inneh�ll f�r att den skulle
kunna ha mer genomslagskraft.
 

 F�rvaltningschefen anser att verksamhetsber�ttelsen inte har s� stor betydelse f�r
f�rvaltningen  men att den �r viktig f�r biblioteket, fr�mst som Óidentitetsbeh�llare av sin
gamla identitet i den h�r st�rre f�rvaltningenÓ.
 

 Samtliga inom styrelse och fullm�ktige anser att verksamhetsber�ttelsen �r viktig, men av
olika anledningar. Vi har d�rf�r valt att redovisa kommentarerna i sin helhet:
 

 Kommunstyrelsen
 
 Det �r bra att den finns.
 
 Viktig p� det viset att genom verksamhetsber�ttelsen skapar man sig en bild �ver hur man s a s
lyckas med att f�rverkliga verksamhetens olika m�l. Den �r ett underlag f�r m�lanalys.

 

 Kommunfullm�ktige
 
 Det �r ett viktigt dokument. All redovisning �r viktig. Speciellt i dessa tider. Det ska ej skilja
sig fr�n f�retagsv�rlden. Viktigt att verksamheten redovisas och att den �r tillg�nglig.
 
 Viktig f�r annars har man ingen koll p� dem.



61

 Viktigt att veta hur de kommunala organen anv�nder pengarna.
 
 Alla som handhar kommunens pengar m�ste p� ett bra s�tt kunna visa vad man g�r och gjort.
 
 D�r finns bra information som man hittar enkelt. Det sparar tid.
 
 Det �r �verhuvudtaget viktigt f�r all kommunal verksamhet. Det skulle vara bra om man
gjorde n�got snitsigt, om man gjorde verksamhetsber�ttelsen mer attraktiv och intressant.
 
 Det �r bra att verksamhetsber�ttelse finns att tillg�.
 
 D�r talar man ju om vad man g�r, och genom den borde man kunna vinna f�rst�else f�r
behoven.
 
 Det �r viktigt att de g�r den. S� att man kan se om man vill.

 

 En person s�ger att det parti hon tillh�r inte �r representerat i kultur- och fritidsn�mnden
och att hon inte f�r bibliotekets verksamhetsber�ttelse. Hon resonerar �nd� kring dess
betydelse:
 

 Det skulle kunna vara ett viktigt dokument. Man skulle f� b�ttre insyn, man skulle tydligare se
den interna bibliotekspolitiken. I verksamhetsber�ttelsen skulle man kunna se om man delar
deras uppfattningar eller ej.

5.3 Redovisning av enk�tunders�kningen

 

 Resultatredovisning
 Vi fick tillbaka 86 besvarade enk�ter av 137 utfaxade, d v s 62%.
 

 Fr�ga 1
 Skriver ni verksamhetsber�ttelse eller motsvarande?
 P� fr�ga 1 har 63 personer (73%) svarat ja och 23 personer (27%) svarat nej.
 

 Fr�ga 2
 Varf�r skriver ni/skriver ni inte verksamhetsber�ttelse?
 Av de som svarat ja p� fr�ga 1 har 40 personer besvarat fr�ga 2.
 

 Av svaren p� fr�ga 2 framg�r dock att fr�gan har missuppfattats, trots att vi i f�ljebrevet
(se bilaga 2) har definierat vad vi menar med verksamhetsber�ttelse. Nio personer har
skrivit att biblioteket ing�r som en del i verksamhetsber�ttelsen f�r hela f�rvaltningen
eller kommunen. Exemplet �r fr�n en person som svarat ja p� fr�ga 1:
 

 Ekonomistyrning. Relativt kortfattad verksamhetsber�ttelse. Tidigare gjordes en mer
omfattande och mer detaljerad verksamhetsber�ttelse som riktade sig b�de till politiker och
allm�nhet. Jag �r n�got tveksam om den nuvarande verksamhetsber�ttelsen uppfyller er
definition.

 

 D�rf�r �r ja-siffran p� fr�ga 1 egentligen l�gre.
 

 H�r f�ljer en sammanst�llning av de orsaker som anges till att man skriver, d v s svarat ja
p� fr�ga 1:
 

 Tradition. Har blivit allt tunnare med �ren.
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under �ret.
 
 F�r att f� samlad kunskap om vad vi g�r och f�r att informera andra.
 
 Bra med samlad redovisning av statistik, arrangemang m m.
 
 En kortfattad. F�r att ha uppgifterna samlade, s� att all personal kan svara p� ev. fr�gor. �ven
ledam�ter i kultur- och fritidsn�mnd kan dra nytta av uppgifterna.
 
 Kultur- och fritidsn�mnden (d v s uppdragsgivaren) kr�ver det. Bra att sammanfatta och ha
siffror och text till kommande budgetarbete.
 
 D�rf�r att kommunfullm�ktige s� kr�ver. Det ger ocks� en hyfsad bild av den beskrivna
verksamheten f�r oss sj�lva och f�r utomst�ende.
 
 Enligt kontrakt skall det skrivas. Plus att det �r ett bra s�tt att presentera, marknadsf�ra sig.
 
 Ing�r i budgetarbetet. Viktig del i den politiska informationen.
 
 Den efterfr�gas av eller tas f�r given av politikerna som �gnar lite intresse �t den. Beh�ver inte
vara deras fel.
 
 Ekonomisk uppf�ljning. Ge politikerna m�jlighet att utv�rdera verksamheten mot uppst�llda
m�l.
 
 Det finns lag p� det - redovisningslagen.
 
 F�r att tala om f�r politiker och medborgare vad de f�r f�r de medel de satsar p� biblioteket.
 
 Dokumenterar verksamheten. Visa att uppsatta m�l uppfyllts.
 
 Jag upplever den som ganska sj�lvklar. Verksamhetsber�ttelsen �r ett viktigt inslag i
budgetarbetet.  Blandning av siffermaterial och beskrivning g�r v�r verksamhet gripbar f�r
politiker och allm�nhet. Efter en tid blir det ocks� ett intressant historiskt dokument.
 
 F�r att spegla verksamheten. Ge tillbakablick. Diskussionsunderlag - varf�r blev det s�, vad
kan vi �ndra p�, vad saknar vi osv o s v.

 

 Av de som i fr�ga 1 svarat att de inte skriver verksamhetsber�ttelse, har 20 personer
angivit orsak i fr�ga 2. H�r f�ljer en sammanst�llning av de orsaker som anges till att man
inte skriver verksamhetsber�ttelse:
 

 Tidsbrist framf�r allt. Jag gjorde det i b�rjan av 80-talet. �rligt talat var intresset fr�n
politikerh�ll ganska svagt! Jag redovisar l�pande under �ret om biblioteksverksamheten p�
kulturn�mndens sammantr�den.
 
 Vi har slutat skriva fylligare verksamhetsber�ttelse av det sk�let att den inte fyller n�got syfte
som svarar mot arbetsinsatsen i en tid n�r vi sk�r bort s� mycket administration som m�jligt.
 Det �r ett stort arbete att skriva en separat verksamhetsber�ttelse.
 
 Anses inte finnas behov av en s�dan. F�r mycket arbete i f�rh�llande till nyttan med en s�dan.
 
 Av tidssk�l utformar vi ej l�ngre verksamhetsber�ttelse enl. er definition. En enkel
siffer/statistikpresentation sker. Tiden r�cker ej!
 
 Vi slutade g�ra verksamhetsber�ttelse f�r 10 �r sedan p� grund av bristande tid. Endast enkel
redog�relse f�r hela kultursektorn, mycket kort.
 
 Det g�rs en bokslutskommentar f�r fritid och kultur d�r �ven biblioteksverksamheten
redovisas, men den �r mycket kortfattad. Utrymmet �r begr�nsat eftersom all kommunens
verksamhet redovisas till kommunfullm�ktige i denna.
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och d�r �r biblioteket bara en av m�nga verksamheter.
 
 Vi g�r ist�llet en utv�rdering av v�rt handlingsprogram till kulturn�mndspolitikerna och en
verksamhetsbeskrivning till fullm�ktige i anslutning till �rsredovisningen.
 
 Verksamhetsber�ttelse i traditionell bem�rkelse skriver vi inte, men en utv�rderingsrapport som
g�s igenom med n�mnden. Nyckeltal redovisas i kommunens verksamhetsber�ttelse.
 
 Verksamhetsm�len f�ljs upp genom m�luppfyllelserapportering.
 
 Vi skriver ett bokslut som inneh�ller m�l, resultat, nyckeltal och ekonomi. Anser det
tillr�ckligt.

 

 Efter fr�ga 2 kunde man sluta besvara enk�ten om man hade svarat nej p� f�rsta fr�gan.
En del fortsatte trots detta. D�rf�r �r siffran h�gre �n den skulle vara om endast Ója-
s�garnaÓ fortsatt svara p� resterande fr�gor.
 

 Fr�ga 3
 Vem/vilka skriver ni verksamhetsber�ttelse f�r? (Om mer �n ett alternativ �r
aktuellt, rangordna dem d�r siffran 1 anger det viktigaste, 2 det n�st viktigaste
 o s v.)
 

 Av de 65 personer (75%) som svarat p� fr�ga 3, har 44 personer numrerat flera
alternativ eller bara markerat ett alternativ. Hela 21 personer har markerat flera alternativ
med kryss men inte numrerat dem. Vi har d�rf�r valt att redovisa de numrerade
m�lgrupperna f�r sig och de markerade f�r sig.
 

 Redovisning av numrerade svarsalternativ:
 
  1  2  3  4  5  6  7  8  Summa
 Politiker i n�mnd  26  6  7    1    40
 Kommunstyrelse  5  16  4  1  1     27
 Kommunfullm�ktige  8  6  13  3      30
 Andra f�rvaltningar  1  1    6  1  2   11
 Personalen p� biblioteket  1  1  4  11  3   1   21
 Bibliotekets anv�ndare   2  2  3  2  3    12
 Allm�nheten  2  2  3  6  1  2  2   18
 Annan  1  2  1  2      6

 
 Fig. 7. Rangordade adressater
 

 Man kan h�r se att det vanligaste svaret �r att politiker i n�mnd anses vara den viktigaste
m�lgruppen, kommunstyrelsen den n�st viktigaste, kommunfullm�ktige som tredje
viktigaste och personalen kommer p� fj�rde plats.
 

 Bland de enk�tsvar d�r fr�ga 3 endast har besvarats med kryss f�r olika alternativ, utan
att de har numrerats, ser m�nstret ut p� liknande s�tt:
 

 Politiker i n�mnd 17
 Kommunstyrelse 15
 Kommunfullm�ktige 15
 Andra f�rvaltningar 5
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 Bibliotekets anv�ndare 4
 Allm�nheten 6
 Annan 1
 

 Sammanlagt sju personer har angivit annan m�lgrupp. En av dem angav i det �ppna
alternativet (Annat) ÓAlla, det viktigasteÓ och gav det en 1:a. Samma person gav
politikerna en 2:a och skrev d�r Ódet tvingandeÓ.
 

 Som andra m�lgrupper har angivits:
· efterv�rlden - d v s dokumentation
· andra bibliotek
· v�r egen historia
· press
· att utdela i samband med ÓkvalificeradeÓ studiebes�k
· L�nsstyrelsen och revisorerna
 

 Fr�ga 4
 I vilken m�nad brukar adressaten f� den f�rdiga verksamhetsber�ttelsen?
 Fr�gan har besvarats av 63 personer (73%) och gav 18 olika svar, trots att vi fr�gade
efter en m�nad, vilket har sin f�rklaring i att flera har angivit m�nadsskiften. 39 personer
angav n�gon av de tre f�rsta m�naderna eller m�nadsskiftena. Resterande har angivit
v�rm�naderna; april, maj och juni, utom en som svarar september med kommentaren
Óalltf�r sentÓ.
 

 Fr�ga 5
 F�r Du n�gon respons p� verksamhetsber�ttelsen fr�n adressaten/adressaterna?
 (Fr�gan gav plats f�r kommentar)
 

 Fr�gan har besvarats av 64 personer (73%) och kommenterats av 21. Svaren f�rdelar sig
p� f�ljande s�tt:
 

 Alltid 10
 Ofta 15
 S�llan 35
 Aldrig  4
 

 Kommentarer av de som svarat alltid:
 

 - Fr�n politikerna f�r man alltid respons.
 - Mest av politiker i egen n�mnd och KSAU.
 - Diskussion i kultur- och fritidsn�mnd.
 - D�rf�r att vi skriver roligt och obyr�kratiskt.
 - Fr�n politikerna i budgetberedningen och fr�n n�mndledam�terna och bibliotekspersonalen.
 - Brukar uppskattas av de n�rmaste  politikerna och personalen.
 - N�r verksamhetsber�ttelsen presenteras kommenteras den. Ibland �ven i pressen.

 

 Kommentarer av de som svarat ofta:
 

 - Verksamhetsber�ttelsen diskuteras p� n�mnd.
 - Respons mest fr�n den egna n�mnden och personalen.
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 - N�mnden diskuterar verksamheten n�r �rsber�ttelsen kommer och f�r tr�ffa ansvarig personal.
 - Fr�n lokalpressen, intresserad allm�nhet och politiker.
 - Ledam�ter i fullm�ktige och n�mnd undrar ibland.
 - Fr�n adressater Ón�raÓ verksamheten men s�llan - fr�n adressater Ól�ng i fr�nÓ verksamheten.

 

 Kommentarer av de som svarat s�llan:
 

 - De l�ser och t�nker i tysthet.
 - Nyckeltalen kan emellan�t kommenteras.
 - Intresset och engagemanget kunde vara betydligt st�rre!
 - Det �r �nd� bra att veta, att de egna politikerna har fyllig information att sl� upp i, om de
undrar �ver n�got i verksamheten.
 - Lite tr�kigt att responsen �r relativt l�g. En hel del arbete l�ggs ner p� den, trots allt.

 

 Kommentarer av de som svarat aldrig:
 

 - Nej. � andra sidan �r jag ny som bibliotekschef. Men tror inte verksamhetsber�ttelsen brukar
orsaka n�gon debatt.

 

 Fr�ga 6
 Hur skulle Du v�rdera verksamhetsber�ttelsens betydelse f�r biblioteket och
dess framtid? (Fr�gan gav plats f�r kommentar)
 

 Fr�ga 6 har besvarats av 67 personer (78%) och kommenterats av 31. Svaren f�rdelar sig
p� f�ljande s�tt:
 

 Oviktig   0
 Mindre viktig 17
 Viktig 37
 Mycket viktig 13
 

 Kommentar av en person som inte skriver verksamhetsber�ttelse och som inte heller har
kryssat f�r n�got av ovanst�ende alternativ:

 
 Det skulle s�kert vara v�rdefullt att g�ra en utf�rlig verksamhetsber�ttelse f�r biblioteket men
det �r en av v�ldigt m�nga arbetsuppgifter som jag prioriterat bort.

 

 Kommentarer av de som svarat mindre viktig:
 

 Betydelsen vore st�rre om vi utvecklade arbetet med verksamhetsber�ttelsen (layout, inneh�ll,
 m m).
 
 Mindre viktig i dess nuvarande form. Arbete p�g�r f�r att ta fram en ny typ av
verksamhetsber�ttelse/verksamhetsplan. G�ller f�r alla f�rvaltningar och enheter.
 
 Verksamhetsber�ttelsen samtrycks med �vriga f�rvaltningar efter en och samma mall. F� l�ser
den. Inf�r n�sta �r skall den omarbetas med f�rre siffror och fler bilder f�r att den ska bli mer
l�ttillg�nglig.
 
 Det �r naturligtvis bra att kunna beskriva verksamheten i denna form men inte avg�rande f�r
bibliotekets framtid.
 
 Eftersom vi ligger under en stor n�mnd tillsammans med skolan, Óf�rsvinnerÓ vi bland det
andra tyv�rr. Hade st�rre vikt n�r det var enbart kulturn�mnd.
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 Ger oss dels chans att sj�lva se vad vi gjort �r fr�n �r, dels - och viktigast - att visa upp f�r
politiker och allm�nhet att vi har en bra verksamhet.
 
 Utg�r en anv�ndbar argumentationssamling n�r det g�ller kampen om kommunens minskade
resurser.
 
 Dock inte i sin nuvarande form. D�rtill kr�vs betydligt b�ttre kvalitetsm�tningar. N�got som vi
�r i full f�rd med!
 
 Verksamhetsber�ttelsen �r gjord efter en viss mall och det �r bra n�r kommunens alla
verksamhetsber�ttelser ska samsas hos en l�rare. Det vore kul att g�ra en annorlunda dessutom
i form av affisch, utst�llning eller annat vision�rt!
 
 Kan anv�ndas som underlag f�r att se om m�len f�r verksamheten f�ljs. Vad fungerar bra -
mindre bra. Anv�nda historien f�r att utveckla framtiden.
 
 Idag har vi bara de fakta som presenteras i verksamhetsber�ttelsen f�r att sl�ss med samt bevisa
vad vi g�r.
 
 Viktigt som tidsdokument och viktig som tillbakablick f�r den ansvarige uppr�ttaren. Man ser
vad man har gjort och man kan relatera till eventuella m�ldokument.
 
 Det �r helt enkelt viktigt att verksamheten dokumenteras. Den skapar en viktig grogrund f�r
vidare planering. Den skapar ocks� utrymme f�r eftertanke och reflexion.
 
 Viktig men p� intet s�tt avg�rande.
 
 Vi beh�ver visa vad vi g�r. Vi beh�ver komma ih�g vad vi gjort.
 
 Tydliga verksamhetsm�l som kontinuerligt f�ljs upp �r viktig f�r personalens engagemang och
styrning. Alla �r delaktiga och ansvariga f�r att m�len uppfylls.
 
 Sv�rt att veta hur mycket verksamhetsber�ttelserna betyder. I nedsk�rningstider kanske
ingenting alls.
 
 Den �r viktig eftersom det �r d�r resultatet presenteras, m�luppfyllelsen, resursanv�ndningen.
Den kan med f�rdel vara kortfattad, spegla viktiga h�ndelser under  �ret. Idag har vi inte tid att
avs�tta en m�nads arbete p� verksamhetsber�ttelsen.
 
 Inte mist f�r mig sj�lv och f�r sektionschefer d� de informerar om sin verksamhet. Dessutom
vill man ibland g�ra j�mf�relser n�gra �r bak�t och d� har man information och statistik
samlad.
 
 Viktigt att politikerna k�nner till vad vi g�r (vi g�r sannolikt mycket de annars inte skulle
t�nka p�). K�nnedom om verksamheten skapar st�rre f�rst�else f�r verksamhetens behov och
villkor. Kanske ger en verksamhetsber�ttelse �ven lite ÓtyngdÓ �t verksamheten?
 
 Jag tycker att vi beh�ver den som ett arbetsredskap och f�r utv�rdering av vad vi g�r.

 

 Kommentarer av de som svarat mycket viktig:
 

 Mycket viktig i budget- och opinionssyfte. Har betydelse f�r att visa vad vi g�r.
 
 Viktig som information om biblioteket till politikerna. Roligt f�r personalen att se
dokumenterat vad dom faktiskt har gjort!
 
 Man m�ste visa vad man g�r med sina pengar.
 
 Verksamhetsber�ttelsen visar hur arbetet p� biblioteket bedrivs och det resultat som uppn�tts.
 
 Den h�nger ihop med m�len - budgeten - och m�ter v�r effektivitet - arbetsinsats. Mycket
viktig.
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 V�rt bokslut fungerar ju som dokumentation av v�rt arbete och utg�r underlag f�r politikernas
arbete och beslut om m�l och verksamhetsinriktning.
 
 Spegling av g�ngen verksamhet, redovisning av bibliotekets funktion som kunskaps- och
informationss�kningsfunktion samt m�tesplats i samband med t ex f�rfattaraftnar,
utst�llningsplats m m.
 
 Grund f�r kommande budgetarbete. Positiva siffror �r alltid bra. Negativa? Ger personal och
politiker storleksordningen och kvitto p� satsade pengar. Visa hur m�nga vi n�r m m. Sv�rt att
redovisa kvalitet.
 
 Det �r n�stan v�rt enda s�tt att f�r n�mnden f�revisa verksamhetens m�tbara resultat. Dessutom
�r det en n�dv�ndig uppf�ljnings�tg�rd f�r verksamheten och personalens del.
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 I detta kapitel analyserar vi resultaten av de tv� empiriska unders�kningarna. De fyra
perspektiv som vi genomg�ende anv�nt i uppsatsen �terkommer ocks� h�r, men inte
avgr�nsade med egna rubriker, som tidigare, utan blandade i den l�pande texten. Detta
eftersom perspektiven �r s� intimt sammankopplade, vilket blir tydligt inte minst i
fallstudien, d� de intervjuade i sina svar p� fr�gor st�llda utifr�n ett visst perspektiv
f�regriper eller �teranknyter till fr�gor inordnade under andra perspektiv. Att de olika
perspektiven �r s� t�tt sammanl�nkade inneb�r ocks� att de svar som den intervjuade ger
p� fr�gor st�llda ur ett av de fyra perspektiven sannolikt f�r konsekvenser f�r hur hon
besvarar fr�gor st�llda ur ett annat. Denna problematik �terkommer vi till med konkreta
exempel i analysen nedan.
 

6.1 Analys av fallstudien

 

 Vi har inte kunnat urskilja n�got genomg�ende m�nster ang�ende v�rderingar och �sikter i
de olika unders�kningsgrupperna. Det finns stora individuella skillnader i graden av
engagemang och sakkunskap i samtliga grupper. De som organisatoriskt ligger Ól�ngst
bortÓ fr�n biblioteket, d v s kommunalr�d och kommunfullm�ktigeledam�ter, f�refaller,
inte ov�ntat, vara minst insatta i fr�gor kring bibliotekets verksamhetsber�ttelse. I flera
fall uppstod missf�rst�nd om vilket dokument vi syftade p�, och flera av dem uppgav
att de varken f�r den eller l�ser den. Det �r uppenbart att det inte finns n�gon diskussion
i kommunen om de olika verksamheternas redovisningspraxis. I fullm�ktige visste
flertalet t ex inte om biblioteket var �lagt att skriva verksamhetsber�ttelse eller inte.
 

 I avsnitt 3.5 h�nvisade vi till Corvellecs unders�kning, d�r han bl a s�ger att
folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser, liksom alla andra verksamhetsber�ttelser, �r
ber�ttelser om prestation, skrivna i syfte att ber�tta vad biblioteket har gjort och
uppn�tt. Han menar vidare att det oftast inte framg�r f�r vem eller vilka bibliotekens
verksamhetsber�ttelser �r �mnade, men formellt �r adressaten den kommunala
uppdragsgivaren och allm�nheten. Den intention som bibliotekschefen i K�pingestrand
s�ger sig ha med verksamhetsber�ttelsen, motsvaras ganska v�l b�de av Corvellecs syn
p� syftet med folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser, och av hur detta syfte uppfattas
av personalen och de �vriga intervjuade. Ur verksamhetsber�ttelsen kan man inte utl�sa
till vem den riktar sig, men vid intervjun n�mner chefen biblioteket och dess personal,
n�mnden och allm�nheten som m�lgrupper. Det framkommer ocks� att  hon l�gger
tyngdpunkten p� den f�rstn�mnda. Det �r framf�r allt ett internt dokument f�r internt
bruk, d�r information om verksamheten samlas. F�r bibliotekschefen utg�r d�rmed
biblioteket verksamhetsber�ttelsens informella men, i praktiken, prim�ra m�lgrupp.
 

 Fallstudien visar att det bland de �vriga intervjuade finns skilda uppfattningar om var
tyngdpunkten ligger n�r det g�ller vem man uppfattar som verksamhetsber�ttelsens
m�lgrupp, och det �r uppenbart att verksamhetsber�ttelsen i dess f�religgande form
inbjuder till skilda uppfattningar om vem den i huvudsak riktar sig till. Den �r m a o
otydligt eller m�ngtydigt adresserad.
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verksamhetsber�ttelsen prim�rt �r adresserad till? Det r�r sig ju mestadels om
tyngdpunktsf�rskjutningar, d�r ett flertal m�lgrupper n�mns, inte om ett Óantingen
ellerÓ. F�r denna olikhet i synen p� var tyngdpunkten ligger n�gra praktiska
konsekvenser? Det �r naturligtvis mycket sv�rt att avg�ra, men vi bed�mer att det �r
h�gst troligt att s� �r fallet. Detta eftersom vem en viss person uppfattar som
verksamhetsber�ttelsens huvudsakliga adressat sannolikt p�verkar hur samme person
tolkar eller bed�mer dess betydelse, form och inneh�ll, och vice versa. Tolkar en
representant fr�n uppdragsgivaren verksamhetsber�ttelsen som ett dokument d�r
biblioteket utg�r den fr�msta m�lgruppen, kan man f�rmoda att samma person n�jer sig
med en t�mligen element�r och enkel verksamhetsber�ttelse. Upplever man inte att
informationen �r riktad till en sj�lv l�gger man heller ingen st�rre vikt vid den. Uppfattar
man sig � andra sidan som den prim�ra adressaten, och om man dessutom har - eller
tycker sig kunna ha - anv�ndning av verksamhetsber�ttelsen, s� har man troligen h�gre
f�rv�ntningar p� dess inneh�ll och form och fler �sikter och id�er kring vad som
eventuellt saknas eller kan f�rb�ttras. Ett bra exempel p� det sistn�mnda �r den
n�mndledamot som i v�r intervjuredovisning hade s� mycket att s�ga om
verksamhetsber�ttelsens form och inneh�ll (se sid. 51). Dessutom styrs l�sarens
f�rv�ntningar p� verksamhetsber�ttelsen, och bed�mningen av den, av den upplevda
intentionen, i vilket f�rh�llande hon st�r till biblioteket och av vilken referensram hon
har. De som har ett stort j�mf�relsematerial, som ser b�de andra biblioteks
verksamhetsber�ttelser och f�retags �rsredovisningar kan st�lla andra krav �n de som
kanske endast har andra biblioteks verksamhetsber�ttelser eller ingenting att j�mf�ra
med.
 

 Av fallstudien framkommer att det ibland �r sv�rt att avg�ra huruvida de  �sikter och
v�rderingar som f�rs fram g�llande ett visst perspektiv p� verksamhetsber�ttelsen
grundar sig p� den faktiska, nu f�religgande verksamhetsber�ttelsen, eller p� en idealbild
av densamma, hur den skulle kunna vara. N�r exempelvis f�rvaltningschefen uppfattar
verksamhetsber�ttelsen som i huvudsak ett internt dokument avsett f�r biblioteket och
dess personal, inneb�r inte det att hon n�dv�ndigtvis tycker att det borde vara s�.
Samma sak n�r verksamhetsber�ttelsen av n�mndordf�randen tilldelas en t�mligen
begr�nsad betydelse. Hade den sett annorlunda ut, t ex varit mer omfattande och
kontroversiell, och d�rtill tydligare riktat sig mot n�mnden, hade den sannolikt tilldelats
st�rre betydelse.
 

 Man m�ste m a o vara medveten om att de intervjuade n�r de besvarar v�ra fr�gor s a s
har en ÓglidytaÓ d�r de r�r sig mellan den faktiska f�religgande verksamhetsber�ttelsen
och den ideala eller m�jliga. Glidningen �ver till den ideala verksamhetsber�ttelsen m�rks
t ex i uttalanden om vilka anv�ndningsomr�den de ser f�r verksamhetsber�ttelsen, och
n�r de kommer in p� betydelsen. De allra flesta �r �verens om att
verksamhetsber�ttelsen �r ett viktigt dokument, men t ex de intervjuade fr�n n�mnd och
f�rvaltning f�refaller att  fr�mst tala om den m�jliga verksamhetsber�ttelsen,
verksamhetsber�ttelsen som id�. Den f�religgande m� vara viktig f�r biblioteket, och i
n�gon m�n �ven f�r n�mnd och f�rvaltning, men den f�refaller inte ha n�gon ÓaktivÓ
funktion f�r de tv� sistn�mnda. Samma glidning blir uppenbar n�r de intervjuade fr�n
n�mnd och f�rvaltning kommer in p� fr�gor som handlar om inneh�ll och form, d�r de bl
a tillfr�gas om de saknar n�got i den f�religgande verksamhetsber�ttelsen.
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 Verksamhetsber�ttelsen anv�nds t�mligen sparsamt. Det �r fr�mst bibliotekschefen som
har anv�ndning av den, men d� f�r internt bruk. Bland bibliotekspersonal, i n�mnd och
f�rvaltning anv�nds den framf�r allt som ett informationsdokument som snabbt kan ge
upplysningar om biblioteket. Flera personer i n�mnden menar att inneh�llet inte �r
tillr�ckligt som redovisning utan m�ste kompletteras med den m�natliga redovisningen
fr�n biblioteket. Verksamhetsber�ttelsens mest konkreta anv�ndningsomr�de �r att den
anv�nds som underlag f�r b�de f�rvaltningens och kommunens �rsredovisning.
 

 Verksamhetsber�ttelsens nuvarande begr�nsade anv�ndningsomr�de utesluter dock inte
andra potentiella funktioner. De intervjuade har n�mnt ett flertal funktioner f�r
verksamhetsber�ttelsen, och �ven h�r glider de fram och tillbaka mellan att beskriva den
faktiska verksamhetsber�ttelsen (och hur den anv�nds i nul�get) till att beskriva den
ideala, eller m�jliga verksamhetsber�ttelsen. Verksamhetsber�ttelsens potentiella
funktioner f�ngas d� i termer som identitetsskapande dokument,
marknadsf�ringsdokument, j�mf�relse- och uppf�ljningsdokument, diskussionsunderlag
och kommunikationsmedel m m. Betr�ffande det sistn�mnda �r det v�rt att notera att till
skillnad fr�n en n�mndledamot och informationschefen p� f�rvaltningen (och h�r r�der
det inget tvivel om att de talar om den faktiska, f�religgande verksamhetsber�ttelsen)
tycker bibliotekschefen inte att verksamhetsber�ttelsen fungerar som ett
kommunikationsmedel mellan biblioteket och uppdragsgivaren, och hon upplever det
inte som om hon f�r n�got gensvar p� den. Hon menar att verksamhetsber�ttelsen �r
viktig f�r henne sj�lv och f�r biblioteket, men �r mycket tveksam till om den har n�gon
som helst betydelse f�r politikerna. N�mndordf�randen tycker att den f�religgande
verksamhetsber�ttelsen fungerar som kommunikationsmedel - men d� mellan biblioteket
och allm�nheten, vilket hon anser �r viktigt.
 

 Denna olikhet i synen p� verksamhetsber�ttelsens betydelse, b�de i allm�nhet, och som
kommunikationsmedel, leder oss fram till ett antal reflexioner. Bibliotekschefens
tyngdpunkt p� verksamhetsber�ttelsens interna betydelse och funktioner, samt hennes
d�rmed sammanh�ngande illusionsl�sa inst�llning till politikerna och till deras
uppfattning om verksamhetsber�ttelsens betydelse, f�r konsekvenser f�r hur mycket
arbete hon �r beredd att l�gga ned p� verksamhetsber�ttelsen. D�rmed f�r det ocks�
konsekvenser f�r hur den faktiska verksamhetsber�ttelsen ser ut och anv�nds, eftersom
verksamhetsber�ttelsens inneh�ll och form, dess uppl�ggning, utseende och
Ókommunikations-f�rm�gaÓ gentemot uppdragsgivaren, �r avh�ngig hennes uppfattning
och inst�llning till den formella adressaten. Det kan allts� f�rh�lla sig s� att hon inte f�r -
eller upplever sig f� - n�got gensvar p� verksamhetsber�ttelsen beroende just p�
verksamhetsber�ttelsens nuvarande utformning, d�r uppdragsgivaren inte upplever sig
som huvudsaklig adressat. Men med tanke p� att biblioteket, och inte uppdragsgivaren,
utg�r verksamhetsber�ttelsens prim�ra adressat, s� �r det inget att f�rv�nas �ver.
 

 Av det ovan sagda framg�r att betr�ffande synen p� verksamhetsber�ttelsen, s� finns det
mellan uppdragsgivaren och utf�raren ett �msesidigt f�rh�llande. Bibliotekschefen anser
att det �r meningsl�st att l�gga ned mycket arbete, pengar, och tid p� n�got som ger s�
lite tillbaka. D�rf�r �gnar hon lite tid �t verksamhetsber�ttelsen, och dess komplexitet
och omfattning etc. best�ms d�refter. N�r uppdragsgivaren � sin sida tar del av
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betydelse.
 

 De fr�gor vi har st�llt kring verksamhetsber�ttelsens inneh�ll och form st�r naturligtvis
�ven de i ett kausalt f�rh�llande till de �vriga perspektiven, vilket framkommit ovan. Att
verksamhetsber�ttelsen ska inneh�lla n�gon typ av verksamhetsbeskrivning �r alla
�verens om. Hur den ska vara utformad f�r att p� b�sta s�tt visa bibliotekets komplexa
verksamhet r�der det delade meningar om. N�r det g�ller verksamhetsm�tt, som av de
flesta upplevs som ett problematiskt omr�de, kan man av intervjumaterialet utl�sa att
m�ttet utl�n av i stort sett alla uppfattas som ett otillfredsst�llande och otillr�ckligt m�tt
som inte f�ngar bibliotekets komplexa och m�ngdimensionella verksamhet. Utl�n
betraktas som ett m�tt bland andra, som m�ste finnas med i verksamhetsber�ttelsen, men
det beh�ver kompletteras med andra m�tt, som s�ger mer om vad biblioteket sysslar
med. Bes�kssiffror uppfattas generellt sett som mer upplysande �n utl�n, men �ven det
m�ttet upplevs av m�nga som ett m�tt som �r problematiskt. Bibliotekets bes�kare �r
n�dv�ndigtvis inte d�r f�r att ta de traditionella bibliotekstj�nsterna i anspr�k. De kanske
nyttjar kaf�et, har best�mt tr�ff med n�gon o s v.
 

 Som vi p�pekade ovan, s� finns det mycket tankar och funderingar kring hur
verksamhetsber�ttelsen skulle kunna se ut, vilka m�tt som borde vara med o s v.
Personer b�de fr�n n�mnden och f�rvaltningen efterlyser analyser och tidsm�ssiga
j�mf�relsem�jligheter i verksamhetsber�ttelsen, och m�tten beh�ver utvecklas, menar
man. Visioner, m�l, uppf�ljning av m�l, antal n�jda kunder och redovisning av till vad
skattepengarna g�r st�r p� �nskelistan. Somliga ur personalen har ocks� synpunkter p�
vad som saknas i verksamhetsber�ttelsen. Det f�refaller dock som om �nskem�len och
�sikterna inte framf�rs till bibliotekschefen.
 

 Av uttalanden fr�n personer fr�n alla intervjugrupperna ang�ende vad som eventuellt
saknas och kan f�rb�ttras i den, framg�r att en verksamhetsber�ttelse som motsvarar
adressaternas behov och efterfr�gan sannolikt skulle tilldelas st�rre betydelse. Samtidigt
p�pekar flera av de intervjuade fr�n n�mnd, f�rvaltning och personal att
verksamhetsber�ttelsen inte f�r vara f�r omfattande, utan den b�r vara kort och koncis.
 

 Verksamhetsber�ttelsen �r dock inte den enda m�jliga v�gen till kommunikation med
uppdragsgivaren. Personliga kontakter, mediabevakning och �vrig information �r andra
v�gar som ocks� har n�mnts av flera av de intervjuade.
 

6.2 Analys av enk�tsvaren

 

 Enk�tunders�kningen visar att m�nga har dragit ner p� arbetet med
verksamhetsber�ttelsen och ca 30% har helt enkelt slutat skriva den. Dels p g a tidsbrist
dels f�r att dess nytta inte anses motsvara resurserna den tar i anspr�k. Bristande
intresse fr�n politikerna och bibliotekets minskade roll efter n�mndsammanslagningar �r
ocks� orsaker som anges. V�rt material visar att det �r alla typer av bibliotek som slutat
skriva verksamhetsber�ttelse, stora som sm�, i glesbygd och t�tort, och oberoende av
vilken n�mnd biblioteken tillh�r.
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och k�rvare tider. Bibliotekscheferna beskriver att intentionen med
verksamhetsber�ttelsen �r att redovisa, sammanfatta och dokumentera �rets verksamhet i
ett l�ttillg�ngligt, officiellt dokument f�r politikerna och allm�nheten men �ven f�r sin
egen och personalens skull. Denna bild st�mmer v�l �verens med vad som framkommit i
fallstudien. �ven h�r finns allts� flera syften och m�lgrupper och det finns skillnader i
var man l�gger tyngdpunkten.
 

 Ingen av de svarande anser att verksamhetsber�ttelsen �r oviktig, vilket visar att sk�len
till att ca en tredjedel av biblioteken har upph�rt att skriva verksamhetsber�ttelse inte
beror p� att den �r utan betydelse. N�gra har svarat att den �r mindre viktig i sin
nuvarande form men menar att den kunde utg�ra ett viktigt dokument f�r biblioteket om
mer arbete lades ner p� den. De flesta menar dock att verksamhetsber�ttelsen �r viktig
eller mycket viktig och ser den t ex som m�luppf�ljningsdokument, opinionsbildande
och konkurrensmedel. Det �r troligt att det, liksom i fallstudien, i vissa svar finns en
glidning mellan den egna verksamhetsber�ttelsen och den ideala.
 

 Knappt h�lften som svarat p� fr�ga 4 anger att de l�mnar verksamhetsber�ttelsen till
adressaten senare �n de tre f�rsta m�naderna, vilket i redovisningssammanhang kan
betraktas som sent. Detta kan ha flera orsaker, t ex tidsbrist, prioriteringar eller brist p�
efterfr�gan.
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 Vi har genom v�ra empiriska unders�kningar och med hj�lp av studier av litteratur och
andra verksamhetsber�ttelser identifierat en del problem och m�jligheter kring
folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser. I detta kapitel diskuterar vi problem och
m�jligheter b�de f�r K�pingestrands stadsbiblioteks verksamhetsber�ttelse och f�r
folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser i stort.
 

7.1 Problem och m�jligheter

 

 Utifr�n v�r unders�kning och den litteratur vi har studerat, g�r vi bed�mningen att f�r att
ge en r�ttvisande bild av verksamheten p� stadsbiblioteket i K�pingestrand beh�ver dess
verksamhetsber�ttelse vidareutvecklas. Det �r naturligtvis en fr�ga om vilka resurser man
har f�r att genomf�ra en s�dan utveckling och vilken nytta bibliotekschefen bed�mer att
det skulle g�ra. Vi g�r emellertid antagandet att det f�r bibliotekets m�jlighet att fasth�lla
och eventuellt f�rb�ttra sina positioner i ett ekonomiskt k�rvare klimat �r riktigt att satsa
p� en redovisning som tydligt beskriver bibliotekets olika funktioner och analyserar
verksamheten. K�pingestrands stadsbibliotek anses av alla de tillfr�gade vara en viktig
resurs i kommunen och politikerna talar ofta om vikten av att kommuninv�narnas krav
m�ts. Det kan d�rf�r vara l�mpligt, menar vi, att i verksamhetsber�ttelsen utg� fr�n
anv�ndarnas behov och �nskem�l och peka p� f�ljder av alltf�r l�ngtg�ende besparingar
och bristande diskussion om bibliotekets roll och funktion.
 

 Vi kan endast spekulera kring hur K�pingestrands verksamhetsber�ttelse skulle v�rderas
och anv�ndas om den s�g annorlunda ut. Men det f�refaller som om en
verksamhetsber�ttelse tydligare riktad mot och anpassad f�r uppdragsgivaren skulle �ka
dess potentiella betydelse. Vi anser att verksamhetsber�ttelsen f�rutom att ses som en
del i den interna marknadsf�ringen i h�gre utstr�ckning �n nu b�r ses som en aktiv del i
den externa. Vi menar dessutom att verksamhetsber�ttelsen b�r inneh�lla j�mf�relser
�ver tiden (t ex antal bes�kare i ett fem�rsperspektiv), samt det vi i beskrivnings-
modellen kallar handlingsaspekt, d v s en beskrivning av f�ruts�ttningarm m�l och
strategisk planering, m m (se sid. 36). Detta f�r att verksamhetsber�ttelsen bl a ska
kunna utg�ra ett argumentationsunderlag i budgetsammanhang och ett underlag f�r
diskussioner om bibliotekets framtid.
 

 Den bild biblioteken ger av sig sj�lva �r grundl�ggande f�r hur de betraktas av
omgivningen. D�rf�r menar vi att det �r mycket viktigt att biblioteken i alla sammanhang,
och i synnerhet i verksamhetsber�ttelsen, ger en r�ttvisande bild av sin verksamhet.
Detta d�rf�r att, som Corvellec s�ger, verksamhetsber�ttelser �r avsedda att vara viktiga
dokument och har officiell karakt�r. Han menar ocks� att de �r av avg�rande betydelse
f�r vad som ska uppfattas som organisationens prestation (Corvellec, 1995).
 

 Men hur ger man en r�ttvisande bild av biblioteksverksamheten? I biblioteksv�rlden har
det talats och skrivits l�nge och mycket om hur biblioteken ska m�ta och redovisa sin
verksamhet p� ett r�ttvisande s�tt, och i resonemanget om K�pingestrands
verksamhetsber�ttelse ovan har vi ber�rt n�gra synpunkter som �r allm�ngiltiga och
viktiga f�r alla folkbibliotek. De aspekter som presenteras i v�r beskrivningsmodell s�ger
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hand fasta p� hur materialet i den skulle kunna presenteras. Genom att utifr�n
beskrivningsmodellen beskriva verksamhetsber�ttelsen kan eventuella brister samt nya
m�jligheter uppenbara sig. Beskrivningsmodellen kan allts� b�de anv�ndas f�r att
analysera f�religgande verksamhetsber�ttelse och som ett teoretiskt och id�givande
underlag vid uppr�ttandet av en ny verksamhetsber�ttelse.
 

 Under senare �r har en m�ngd verksamhetsm�tt och nyckeltal diskuterats, men betydligt
f�rre har f�tt n�got l�ngvarigt eller utbrett genomslag i praktiken. Det �r fortfarande de
traditionella m�tten som anv�nds mest: cirkulation, bes�k, �ppettider, mediabest�nd och
f�rv�rv. Dessa m�tt �r naturligtvis inte irrelevanta, men de beh�ver kompletteras. D�rtill
beh�ver de analyseras och s�ttas i relation till varandra. Adekvata m�tmetoder beh�ver
utvecklas, och dessa b�r i sin tur knytas till en adekvat redovisningsmodell. Statistik,
siffror och m�tt talar inte f�r sig sj�lva. F�r att kunna betraktas som meningsfull
information m�ste verksamhetsm�tten kommuniceras, redovisas och presenteras p� ett
l�mpligt s�tt och i f�rh�llande till vem som �r adressat. De m�ste d�rtill s�ttas i en
kontext som m�jligg�r helhetsperspektiv och synligg�r sammanhang, s� att t ex
prestation och resultat kan utl�sas. Vi menar att verksamhetsber�ttelsen borde utg�ra en
s�dan kontextuell referensram, vilken kan underl�tta, f�rdjupa och bredda f�rst�elsen f�r
bibliotekens verksamhet.
 

 Vi anser vidare att det �r rimligt f�r folkbiblioteken att utforska vilka m�jligheter
f�retagsekonomiska teorier och organisationsmodeller erbjuder g�llande m�tning,
redovisning och presentation av verksamheten. I en tid d�r fler och fler
kunskapsintensiva f�retag v�xer fram anpassas ocks� redovisningsformen d�refter.
Modeller anpassade  f�r tj�nste- och kunskapsf�retag skapas, modeller d�r man utg�r
fr�n ett kundorienterat perspektiv och d�r immateriella, icke-finansiella v�rden lyfts
fram, s�som kompetens, kunskap och service. Vi menar att detta �r och alltid har varit
b�rande delar av bibliotekens verksamhet, och m�nga av de tankar som f�rs fram t ex i de
tv� modeller som vi tidigare redogjorde f�r, Balanced Scorecard och Intangeble Assets
Monitor, �r l�mpade f�r och �verf�rbara p� folkbiblioteksverksamheten. S�v�l
folkbibliotekens informationsf�rmedlande funktion som dess kulturf�rmedlande skulle
kunna lyftas fram p� ett mer r�ttvisande s�tt �n vad som nu vanligtvis �r fallet.
 

 Gemensamt f�r de tre exempel vi gav i avsnitt 3.6.3 �r att f�respr�karna ser modellerna
som en m�jlighet att skapa ett helhetsperspektiv och ett kommunikations- och
informationssystem, med b�de intern och extern riktning. Den kommunikativa och
enande aspekten, d v s att alla inom organisationen ska ha samma helhetsf�rst�else och
medvetet arbeta mot samma m�l, kr�ver ett gemensamt spr�k. I uppsatsens inledande
problembakgrund citerade vi Inger Eide-Jensen som beskrev hur biblioteksfolk haft
avsev�rda sv�righeter att tala med kommunernas budget- och redovisningsavdelningar p�
deras spr�k, och att det nu kan vara dags att l�ra sig �ven det spr�ket. Balanced
Scorecard och Intangible Assets Monitor �r exempel p� styr- och redovisningsmodeller
vilka tillhandah�ller en begreppsapparat som i h�g utstr�ckning �r m�jlig att applicera p�
folkbibliotekens verksamhet. Vi anser att b�de helhetst�nkandet och den spr�kliga,
kommunikativa aspekten, s�v�l mellan biblioteksledning och bibliotekspersonal som
mellan bibliotek och uppdragsgivare, �r av st�rsta vikt eftersom de snabba f�r�ndringar
som nu ber�r biblioteken annars l�tt kan leda till handlingsf�rlamning. De ovan n�mnda
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f�r och delaktighet i verksamheten och vi g�r bed�mningen att en flerdimensionell
verksamhetsber�ttelse, med t ex en s�dan funktionsindelning som Eide-Jensen
presenterar f�r G�teborgs stadsbibliotek (se sid. 17f) skulle �ka medvetenheten om
helhetsperspektivet b�de hos uppdragsgivare och bibliotekspersonal.
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G�teborg: Centrum f�r biblioteksforskning vid G�teborg universitet: Bor�s:
Biblioteksh�gskola.
 

 Wideb�ck, G�ran (1994) ÓFramg�ng f�r folkbibliotek. Skiss till ett forskningsprogram.Ó
kompendium daterat 1994-12-15.
 

 �rsredovisningen i framtiden - 13 debattinl�gg om �rsredovisningens roll och
m�jligheter. (1982) Edlund, Bertil (red) Stockholm: Studief�rbundet N�ringsliv och
samh�lle (SN&S) : F�reningen Auktoriserade revisorer (FAR).
 

 �hman, Per (1996) Kunskap i �rsredovisnigen - Hur redovisar kunskapsf�retag sin
viktigaste resurs? Lule�: H�gskolan i Lule�, Ekonomilinjen.
 

�rsredovisningar och supplement
 

 F�rnyelse och det intellektuella kapitalet, supplement till Skandias halv�rsrapport 1995.
 

 Gambrokoncernen �rsredovisning 1994.
 

 Det intellektuella kapitalet: f�retagande med intelligent perspektiv, supplement till
Skandias halv�rsrapport 1997.
 

 Det intellektuella kapitalet: kundv�rde, supplement till Skandias �rsredovisning 1996.
 

 Det intellektuella kapitalet: innovationskraft, supplement till Skandias halv�rsrapport
1996.
 

 Liber �rsredovisning 1995.
 

 Proventius, �rsredoisning 1994.
 

 Skandias �rsredovisning 1996.
 

 Volvo �rsredovisning 1996.
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 Vi har �ven anv�nt oss av ca tio verksamhetsber�ttelser fr�n olika folkbibliotek. Dessa
har vi valt att inte redovisa eftersom vi i �vrigt har l�tit biblioteken vara anonyma i v�r
unders�kning.
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 Arbetsmaterial fr�n V�sterviks skolf�rvaltning: En balanserad och samtidig helhetsbild
 �ver ekonomi och verksamhet.
 

 E-postkorrespondens med Gunnar Islau p� V�sterviks skolf�rvaltning.
 

 E-postkorrespondens med Karl-Erik Sveiby.
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 Exempel p� fr�gor vi st�llt vid intervjuerna.
 

 

 Intention och adressat
 

 ¥ Vilket syfte tror du att verksamhetsber�ttelsen har?
 

 ¥ Till vem eller vilka tror du att verksamhetsber�ttelsen riktar sig?
 

 Anv�ndning
 

 ¥ Vilka personer p� biblioteket/ i f�rvaltningen/ i n�mnden anv�nder
verksamhetsber�ttelsen och hur?

 

 ¥ Har du n�gon anv�ndning f�r bibliotekets verksamhetsber�ttelse?
 

 ¥ Vilken funktion anser du att verksamhetsber�ttelsen har?
 

 ¥ Hur upplever du n�mndens biblioteksengagemang och sakkunskap?
 

 Inneh�ll och form
 

 ¥ Finns det eller borde det finnas direktiv fr�n n�mnden om verksamhetsber�ttelsens
utformning och inneh�ll?

 

 ¥ Vad tycker du om bibliotekets verksamhetsber�ttelse (-96)?
 

 ¥ Vad tycker du �r viktigt att f� med i en verksamhetsber�ttelse?
 

 ¥ Vilka m�tt tycker du s�ger n�gonting om ett biblioteks verksamhet?
 

 ¥ Tycker du att n�got saknas i verksamhetsber�ttelsen?
 

 Betydelse
 

 ¥ �r bibliotekets verksamhetsber�ttelse ett viktigt dokument?
 

· Brukar du kommentera/diskutera verksamhetsber�ttelsen?

· Har verksamhetsber�ttelsens roll f�r�ndrats de senaste �ren?

· Tror du att verksamhetsber�ttelsen kommer att �ka eller minska i betydelse?
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Lund 971020

Hej!

Vi �r tv� studenter som g�r sista terminen p� bibliotekarieutbildningen i Lund. V�rt
examensarbete handlar om folkbibliotekens verksamhetsber�ttelser. Med
verksamhetsber�ttelse menar vi det dokument d�r biblioteket redovisar �rets resultat,
beskriver sin verksamhet och ibland ocks� sina m�l m m. Verksamhetsber�ttelsen (eller
motsvarande) m�ste allts�, f�r att �verensst�mma med v�r definition av begreppet, vara
n�got ut�ver bara en kortfattad statistisk och ekonomisk rapport.

F�r att f� en uppfattning om verksamhetsber�ttelsernas f�rekomst, adressater och
betydelse skickar vi ut denna enk�t till ca 140 bibliotek i Sverige. Denna unders�kning
utg�r inte den b�rande delen av v�r datainsamling, utan kommer att fungera som ett
komplement. Det g�r den inte mindre viktig!

Vi vore mycket tacksamma om Du kunde besvara enk�ten snarast, dock senast 27/10
och faxa den till nedanst�ende faxnummer, eller skicka den till n�gon av adresserna nedan.
F�r kunna anv�nda enk�tsvaren som vi har t�nkt, �r det viktigt att Du skriver avs�ndare.
Naturligtvis behandlas dina svar �nd� helt konfidentiellt. Inga uppgifter om enskilda
bibliotek eller personer l�mnas ut.

Med v�nliga h�lsningar

Anna Chantre Magnus Holmqvist
Ystadsgatan 39 Skan�rsgatan 6
214 44 MALM� 214 38 MALM�

tel: 040-96 30 48 tel: 611 65 94

Faxnummer: 046-222 31 43
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Enk�tfr�gor till bibliotekschefer eller motsvarande

1. Reovisas bibliotekets verksamhet i en verksamhetsbber�ttelse?
 
 o  Ja o  Nej
 
2. Varf�r skriver ni/skriver ni inte verksamhetsber�ttelse? (Om Du svarat jej ovan kan Du sluta efter att

ha besvarat denna fr�gan).
 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
3. Vem/vilka skriver ni verksamhetsber�ttelse f�r? (Om mer �n et alternativ �r akruellt, rangordna dem

d�r siffran 1 anger det viktigaste, 2 det n�st viktigaste o s v).
 
 o Polikerna i kultur- och fritidsn�mnden (eller motsvarnade)
 o Kommunstyrelsen
 o Kommunfullm�ktige
 o Andra kommunala f�rvaltningar
 o Personalen p� biblioteket
 o Bibliotekeets anv�ndare
 o Allm�nheten
 o Annan___________________________
 
4. I vilken m�nad brukar adressaten f� den f�rdiga verksamhetsber�ttelsen?
 __________________________________
 
5. F�r Du n�gon respons p� verksamhetsber�ttelsen fr�n adressaten/adressaterna?
 
 o alltid o ofta o s�llan o aldrig
 
 Kommentar:
 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
6. Hur skulle Du v�rdera verksamhetsber�ttelsens betydelse f�r biblioteket och dess framtid?

o som oviktig
o som mindre viktig
o som viktig
o som mycket viktig

Kommentar:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SVARA G�RNA PER FAX: 046-222 31 43


