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Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen måste varje kommun i Sverige bedriva folkbibliotek. En 
verksamhet som finansieras med offentliga medel och vars syfte är att erbjuda 
invånarna fri tillgång till information, kunskap och kultur. I Stockholm åligger det 
uppdraget på organisationen Stockholms Stadsbibliotek, SSB som driver 40 
folkbibliotek spridda runt om i Stockholms Stad. En av många servicefunktioner som 
SSB tillhandahåller stockholmarna är möjligheten att reservera media och få den 
skickad till valfritt av de 40 olika folkbiblioteken. En service som under 2016 bestod av 
cirka 530 000 reservationer.  Ett problem som SSB har är att ca 33 procent, 175 000 av 
alla reservationer aldrig blev uthämtade. Syftet med studien var att kartlägga SSB:s 
reservationsprocess för få en djupare förståelse för effektivare arbetsprocedurer. Olika 
modeller och verktyg används för att besvara studiens frågeställningar som var hur icke 
värdeskapande tid kan elimineras, tid och kostnad på reservationsprocessen, hur 
reservationsprocessen kan utvecklas samt förslag på hur andelen ej uthämtade 
reservation kan minskas. Studien har avgränsat sig mot transporter mellan biblioteken 
som utförs av PostNord. Studiens metod är en “mixed methods research” samt en 
deduktiv ansats för att ta sig an problemet. Genom att bl.a. utföra observationer och 
tidtagning på fyra bibliotek har reservationsprocessen kartlagts. Studien har funnit en 
del icke värdeskapande aktiviteter som onödig lagerhållning samt att det bitvis är en 
avsaknad av fungerande standarder i hanteringen. Studien visar även att de ej 
uthämtade reservationerna tar 7225 arbetstimmar i anspråk för en kostnad på cirka 1,8 
miljoner kronor. En kostnad som stockholmarna får betala och en tid som 
bibliotekspersonalen istället kunde ha använt till någon av de många samhällsnyttiga 
aktiviteter som de erbjuder sina besökare, t.ex. lässtöd, läxhjälp och sagostunder för 
barn och förskoleklasser. Förslag och rekommendation på hur andelen ej uthämtade 
reservationer kan reduceras är genom tydligare information till låntagaren vid 
reservationsögonblicket genom att presentera en kötid samt skicka ut påminnelser 
under tiden en reservation finns att hämta.  
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Abstract 
According to Swedish law, all municipalities must conduct public libraries. Financed 
through taxpayers its purpose is to provide the residents free access to information, 
knowledge and culture. In Stockholm, this is done by the organization Stockholms 
Stadsbibliotek (Stockholms Public Libraries), SSB. Which runs 40 different public 
libraries all over Stockholm.  Among many service functions provided by the SSB one of 
them is the ability to reserve the media and have it send to any of the 40 different public 
libraries. In 2016 about 530 000 reservations were made. However, one problem that 
SSB has noticed is that about a 33 percent, 175 000 of all reservations never got picked 
up. The purpose of the study was to map the SSB reservation process for a deeper 
understanding of more efficient work procedures. Different models and tools were used 
to answer the questions of the study which were how to eliminate non-adding value 
time, time and cost of the reservation process, how the reservation process can be 
developed, and how to reduce the proportion of non-picked-up reservations. The study 
does not include transport between the libraries performed by PostNord. In this study a 
“mixed methods research” along with a deductible approach has been used to 
addressing the problem. By conducting observations and timing at four libraries, the 
reservation process has been mapped.  The study has shown that there are some non-
value adding activities within the reservation process along with a non-working 
standardization. The study also shows that 7225 working hours are spent on preparing 
these reservations that never gets picked up. Costing SSB and by that means also the 
citizens of Stockholm approximately 1,8 million Swedish crowns.  Proposals on how to 
reduce the proportion of not picked-up reservations can be reduced by providing clearer 
information to the borrower at the time of reservation by presenting a queuing time and 
sending out reminders while a reservation is available. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras biblioteksverksamheten från ett globalt 
perspektiv ner till Stockholms Stadsbibliotek.  En bakgrund och problemställning 
redovisas samt studiens syfte, mål och avgränsningar. Även bidraget med studien 
samt dispositionen redovisas i detta kapitel.  

1.1 Bakgrund 

FN organet UNESCO tog i rapporten “Public Library Manifesto” från 1994 fram en 
definition om vad ett folkbibliotek (public library) är för något och vars syfte som dessa 
bibliotek ska ha. “Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och 
en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.” 
(IFLA/UNESCO 1994) 
  
Enligt IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) är 
folkbibliotek ett fenomen som finns över hela världen, i olika samhällen och kulturer. 
Folkbibliotekens primära uppgift är att tillhandahålla resurser och tjänster i form av 
olika medier för att möta individer och gruppers behov, till bland annat information 
och personlig utveckling. Folkbiblioteken har en viktig roll i utvecklingen och 
underhållet av ett demokratiskt samhälle genom att ge invånarna tillgång till ett brett 
och varierat utbud av medier. (Koontz & Gubbin 2010) Det är också i linje med 
Söderling och Elf (2014) som menar att bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång 
till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. 
  
Bibliotekens samlingar organiseras och skapas således för användarna. Oavsett om 
samlingen tillhör en skola, allmänheten eller är ett universitetsbibliotek, är samling av 
böcker till för användning av alla medlemmar i det samhället (McMenemy 2010). 
Därför menar McMenemy (2010) att det ligger i så väl bibliotekets som användarnas 
intresse att det finns en effektiv cirkulation av biblioteksmaterialet för att ett bibliotek 
ska vara effektivt och på bästa sätt tillgodose användarnas behov. För att erhålla en hög 
servicegrad menar Wang (2009) att ett bokningssystem för ett bibliotek är mycket 
viktigt. Bokningssystemet är också ett sätt att förbättra konstruktionen kring sitt 
sortiment. Med ett effektivt bokningssystem kan biblioteken spara tid och ekonomi. 
Genom att ha ett utvecklat system där låntagarna reserverar sina böcker via 
bibliotekets hemsida, samtidigt som det ger biblioteket möjlighet till att föra analyser 
kring sitt sortiment för att möta efterfrågan. (Wang 2009)   
 
Den 1 januari 2014 trädde den nuvarande bibliotekslagen i kraft. Lagen sätter ramarna 
för verksamheten och omfattar all biblioteksverksamhet som är finansierad med 
offentliga medel (Svensk Biblioteksförening 2016). Varje kommun i Sverige måste 
enligt lag bedriva folkbibliotek, och verksamheten regleras enligt Bibliotekslagen (SFS 
2013:801) 6 - 9 §§.  År 2015 fanns det i Sverige totalt 1145  folkbibliotek och 
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tillsammans lånade de ut cirka 65 miljoner medier (Kungliga biblioteket 2016a, s16, 
s37). Folkbibliotek är en verksamhet som bedrivs med offentliga medel (Kungliga 
biblioteket 2016a). Stockholms Stadsbibliotek (SSB) som organisation är Sveriges 
största kommunala folkbibliotek (Stockholms Stad 2016a). Under samlingsnamnet 
“Medier” samlas all typ av fysiska media så som böcker, tidningar, tidskrifter, 
databaser, musik, film och spel (Hoflin, 2017). 

1.2 Problemformulering 

Stockholmarna lånade under år 2016 3 907 189 medier, vilket var en nedgång från 
föregående år då stockholmarna lånade 4 021 107 medier (Kungliga biblioteket 2016b). 
Antalet reservationer av medier har däremot haft en stigande trend hos SSB och har 
ökat de senaste åren. 2011 reserveras cirka 380 000 medier och 2016 var motsvarande 
siffra närmare 530 000 (Stockholms Stadsbibliotek 2017d). 
 
Ett bekymmer som SSB har är enligt Hedberg (2017)1 att många låntagare reserverar 
media men aldrig kommer och hämtar ut dem. Under 2016 var andelen ej uthämtade 
reservationer cirka 175 000 av de totalt 530 000 reserverade medierna, vilket 
motsvarar 33 procent. Arbetet med de reserverade medierna är en uppskattad tjänst 
som SSB fortsättningsvis vill erbjuda sina låntagare (Hedberg 2017)2. Att cirka 33 
procent av alla reservationer förblir outhämtade, leder bl.a. till att medier 
transporteras i onödan och därmed också har en ökad miljöpåverkan. Att reservationer 
inte hämtas ut leder enligt Hedberg (2017)3 också till att medier fastnar i sin 
omloppsbana vilket leder till hinder i mediernas cirkulationsprocess och fördröjning 
för låntagarna. För bibliotekspersonalen innebär det att de lagt ned arbetstid för 
iordningställning av reservationerna, samt tillbakaställning när medierna aldrig 
hämtades ut. Om processtiden för reservationer kan reduceras samt andelen ej 
uthämtade reservationer minskar torde möjlighet till att rikta en del av arbetstiden mot 
exempelvis barn och ungdomar som behöver extra stöd. Men också för att ge tid till att 
möta kundernas förväntningar under besöket på biblioteket. Tiden för att göra i 
ordning en reservation samt tiden för att ställa tillbaka de ej uthämtade medierna är 
tidskrävande enligt Hedberg (2017)4. Vidare menar han att arbetet och den tid som 
används för att ställa tillbaka de ej uthämtade medierna inte är 
värdehöjande.  Storhagen (2011) menar att en hög andel icke värdeförädlande tid 
skulle kunna ge en indikation på att tidsutnyttjandet är bristfälligt. 
  
Verksamheten är skattefinansierad och styrs från kommunfullmäktige i Stockholms 
Stad (Stockholms Stad 2017). I 2017 års budget hade hela Kulturförvaltningen en 
budget på 996 miljoner kronor (Stockholms Stad 2016 s 141). Fördelas driftkostnaden 

                                                   
1 Richard Hedberg, Administrativ Chef vid Stockholms Stadsbibliotek (SSB). Muntlig kommunikation 
28/2 2017 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
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på antalet invånare i Stockholms Stad hamnar driftkostnaden för SSB:s verksamhet på 
401,3 kr per invånare. (Kungliga Biblioteket 2016b)  
 
Enligt Poll (2006) upplever biblioteken ett växande problem när det gäller hur de ska 
organisera sitt arbete och samtidigt ge service inom givna budgetar och resurser. 
Orsaken till problemen menar Poll (2006) är att kravet på nya webbtjänster ökar, 
nedskärningar och ökade inköpskostnader. Att skattepengarna används på det mest 
effektiva sättet är något som SSB, Stockholm Stad och invånarna kräver samt förväntar 
sig av en skattefinansierad verksamhet. Poll (2006) nämner också att det finns en 
allmän efterfrågan om insyn i offentlig verksamhet när det handlar om kostnader och 
kvalitet samt att utmaningen blir hur biblioteken ska uppnå effektivitet med färre 
resurser. Hur mycket tid lägger personalen ner på hantering av de ej uthämtade 
reservationerna, och vad kostar egentligen de ej uthämtade reservationerna vid SSB:s 
bibliotek medborgarna i Stockholms Stad? 

1.3 Lean på Stockholms Stadsbibliotek  

SSB beslutade år 2008 att organisationen skulle arbeta efter en processorienterad 
verksamhet (Holmqvist 2013). Syftet med projektet “Lean på Stockholms 
Stadsbibliotek” som pågick mellan åren 2010–2012 var att införa ett processorienterat 
arbetssätt och att inspirera medarbetare och ledare till att hitta ständiga förbättringar 
av verksamheten. Ett annat syfte var att på långs sikt erbjuda stockholmarna en bättre 
biblioteksverksamhet.  
 
Under projektet “Lean på Stockholms Stadsbibliotek” genomfördes en 
processkartläggning av reservationsprocessen med följande slutsats och 
rekommendation. “Resultat utifrån piloten visade att implementering inte varit 
tydlig samt att delar av handlingsplanen behövde göras om och en ny översyn av 
förbättringsåtgärden behövdes. Samtidigt med detta beslutade ledningsgruppen att 
en policy kring låneregler och avgifter behövdes tas fram. Eftersom en ny policy 
påverkar reservationsprocessen överlämnar projektet ansvar för ev. fortsatt arbete 
med kartläggningen till processägaren.” (Holmqvist 2013)  
 
Utvärderingen av organisationsförändringen visade att förändringen var 
energikrävande och att det tog tid att hitta nya samarbetsformer. Under projektets 
gång pågick också andra projekt parallellt inom organisationen vilket ledde till att vissa 
medarbetare fick lämna projektet. Detta ledde till att det saknades resurser och 
försvårade implementeringen av Lean. (Holmqvist 2013)  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga och observera reservationsprocessen samt att 
använda olika modeller och verktyg för att ta fram förbättringsåtgärder. Detta för att 
få en djupare förståelse för hur effektivare arbetsprocedurer kan generera mer 
samhällsnyttiga åtaganden genom att tiden som personalen i nuläget använder till 
reservationshantering istället kan användas till andra mer prioriterade aktiviteter. Ett 
annat syfte är att studien ska vara generaliserbar för hela SSB men också för 
biblioteksorganisationer utanför uppdragsgivaren.  

1.5 Frågeställningar 

Studien ämnar ge svar och behandla följande frågeställningar: 
  

• Hur kan icke värdeskapande tid i reservationshanteringen reduceras? 
• Hur lång tid och vad kostar reservationsprocessen? Speciellt gällande de ej 

uthämtade reservationerna.  
• Hur kan reservationsprocessen utvecklas och standardiseras?  
• Hur kan andelen ej uthämtade reservationer minskas? 
• Vilka förbättringsförslag kan fler biblioteksorganisationer ha nytta av? 

1.6 Avgränsningar 

Studien är på motsvarande 15 högskolepoäng vilket innebär cirka 10 veckors arbete. 
Avgränsningarna måste således göras på grund av tidsaspekten. Utifrån önskemål från 
SSB, samt med tanke på tidsaspekten har fyra bibliotek valts ut att studeras. 
Reservationsantalet på dessa fyra bibliotek är bland de högsta inom SSB. 
Transportkostnader och all hantering som sker mellan SSB:s olika bibliotek hanteras 
av PostNord, och är något denna studie inte behandlar. Studien avser också att endast 
se på det fysiska beståndet av media samt endast media som finns inom SSB. Således 
är de så kallade “fjärrlån” något som ej behandlas.   

1.7 Studiens bidrag 

Utifrån studiens problemformulering har sökandet efter tidigare forskning genererat 
olika sökblock (se Tabell 5:1). Författarna har inte funnit tidigare forskning kring 
kartläggning av en reservationsprocess, hastigheten för processen samt kostnad. Med 
detta ämnar denna studie bidra med tid och kostnad för reservationshanteringen för 
ett bibliotek. De som kan tänkas ha nytta av denna studie är alla biblioteken inom SSB:s 
organisation, men även bibliotek utanför SSB:s organisation runt om i Sverige. 
Benchmarkingen (se Tabell 5:7) som genomfördes visar att det är ett generellt problem 
med ej uthämtade reservationer för biblioteken. Om hanteringsprocessen kring 
reservationerna kan effektiviseras samt att andelen ej uthämtade reservationer 
minskar är förhoppning att fler bibliotek kan ha nytta av denna studie. Genom 
bidragen är förhoppningen även att samhället och bibliotekens kunder kan få mer 
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nytta av bibliotekens kompetens och kunskap, då tid som idag läggs på reservationer 
som ej blir uthämtade kan används till något som för alla är mer värdeskapande.  

1.8 Disposition av studien 

Studien består av sju huvudkapitel som följer nedanstående disposition: 
  

1. Inledning - Biblioteksverksamheten globalt och i Sverige presenteras, samt de 
problem som SSB upplever kring reservationsprocessen.  En tidigare studie som 
SSB har utfört redovisas. Den allmänna- och problembakgrund leder fram till 
studiens syfte och mål. Vidare presenteras även avgränsningar och bidrag. 
 

2. Metod -  Redogörelse för hur studien metodiskt är genomförd, vilka val som 
gjort samt en diskussion kring studiens giltighet. 
 

3. Nulägesbeskrivning - Biblioteksverksamheten i Sverige samt SSB:s verksamhet 
redovisas mer ingående, samt hur reservationsprocessen fungerar i nuläget.  
 

4. Teoretisk referensram - De olika teorier som används i kommande avsnitt för 
diskussion och analys redovisas.  

  
5. Resultat-  Resultaten av de insamlade empirin och beräkningar redovisas. 

 
6. Analys - Resultatet ställs emot teorin och analyseras. 

 
7. Slutsats & Rekommendationer - Rapportens frågeställningar och syfte besvaras 

samt framtida rekommendationer för SSB och deras reservationsprocess 
redovisas. Metodkritik och förslag för framtida forskning återfinns här. 
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2. Metod   
I detta metodkapitel presenteras den för studien valda forskningsmetoden. 
Informationssökningen redovisas liksom studiens validitet och reliabilitet diskuteras. 
Även den etiska aspekten av den valda forskningsmetoden återfinns i detta kapitel.   

 2.1 Forskningsmetod 

Forskning syftar till att producera kunskap och tar sitt initialläge från teorier och 
modeller. Forskarens uppgift är att prova och utveckla teorier för att få andra att förstå 
verkligheten. (Patel & Davidsson 2011) 
 
Patel och Davidsson (2011) menar att kvalitativa och kvantitativa inriktningar ofta 
framställs som helt oförenliga, men att inom samhälls- och beteendevetskapen är den 
största delen av all forskning i ett mellanläge mellan de två inriktningen.  
 
Det som avgör om kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod ska användas är hur 
undersökningsproblemet är formulerat. Handlar det om att få svar på: Var? Hur? Vilka 
är skillnaderna? används statistiska analysmodeller i en kvantitativ metod. Handlar 
det om att exempelvis tolka och förstå upplevelser eller få svar på: Vad är detta? eller 
Vilka är de underliggande mönstren? används verbala analysmodeller i en kvalitativ 
metod. (Patel & Davidsson 2011) Studier tenderar dock att antingen vara mer kvalitativ 
eller kvantitativa. Mixed methods research är en metod där både kvalitativa och 
kvantitativa data används för att på ett sådant sätt att kombinationen mellan de två 
metoderna tillsammans ger en bättre förståelse för forskningsproblemet än vad 
kvalitativ eller kvantitativ hade gett om de används var för sig. (Creswell 2014)  
 
Enligt Creswell (2012) finns även metoden “action research design” som också innebär 
en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod precis som “mixed methods”. 
Skillnaden mellan dessa två är att “action research design” har sitt fokus på att lösa 
mer lokala och praktiska problem Creswell (2012). Eftersom denna studie har ett 
vidare perspektiv för att kunna applicera resultaten på flera biblioteksorganisationer 
än SSB blev metoden “mixed methods research” den valda forskningsmetoden. 
             
Det finns tre alternativa sätt att relatera teori och empiri. Dessa är induktion, 
abduktion och deduktion. (Patel & Davidsson 2011) 
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Figur 2:1 - Förhållandet mellan verklighet och teori. Egen avbildad figur med 

inspiration från Patel & Davidsson (2011) 

Det induktiva arbetssättet innebär att forskaren följer upptäckandets bana. För 
forskaren betyder detta att denna kan studera sitt forskningsområde utan 
inledningsvis haft stöd i allmänt godtagen teori, och utifrån den insamlade 
informationen, empirin, uttrycka en teori. Arbeta abduktivt innebär att forskaren i sitt 
första steg arbetar induktivt för att i nästa steg arbeta deduktivt. Det betyder att 
forskaren formulerar en hypotes som kan förklara det objekt som studeras. Hypotesen 
eller teorin prövas på nya fall och kan sedan vidareutvecklas för att bli mer generell. 
Det deduktiva arbetssättet kännetecknas av att forskaren drar slutsatser utifrån 
befintliga teorier och principer. Eftersom arbetet utgår från befintliga teorier stärks 
forskarens objektiva uppfattning och den subjektiva uppfattningen minskar. En 
nackdel är att med utgångspunkt i befintlig teori finns det risk för att forskaren inte 
upptäcker nya rön, eftersom den befintliga teorin riktar och påverkar forskningen. 
(Patel & Davidsson 2011) Bryman (2011) poängterar att det deduktiva arbetssättet är 
den vanligaste forskningsmetoden inom samhällsvetenskapen. Metodvalet för studien 
blir därmed en “mixed methods research” samt med en deduktiv forskningsansats.  

 2.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna svara på studiens syfte och mål har tillvägagångssätten i studien varit 
litteraturinhämtning, observationer, benchmark och empirisk analys. 

 2.2.1 Litteraturinhämtning 

Patel & Davidsson (2011) menar att de senaste rönen inom givna problemområdet 
hittas i artiklar, rapporter och konferensskrifter. För att finna artiklar har sökningarna 
uteslutande gjorts via KTH:s tillgängliga databaser. Som stöd för att strukturera 
sökblocken har Information retrieval & Management (2014) använts. Resultatet av 
litteratursökning med sökord etc. finns på sidan 26 i empiri kapitlet.  
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2.2.2 Observationer 

Sättet som observationer kan utföras på kan delas in i två kategorier, icke-deltagande 
eller deltagande. Deltagande observationer har även två underkategorier i form av 
passiv eller aktiv observation som berör om forskaren ämnar att medvetet påverkade 
det sociala systemet där observationen sker i.   Ytterligare aspekter att ta ställning till 
gällande observationer är om de ska vara direkta eller indirekta som handlar om 
huruvida de som observeras vet om syftet med varför de observeras eller ej. (Halvorsen 
1992) Bryman (2011) menar att det som avgör val av observationsstruktur handlar om 
vilket objekt som ska studeras samt möjligheten att få tillträda (access) till den 
relevanta sociala miljön. 
 
Ett antal medarbetare på SSB:s bibliotek har under studien observerats. De 
genomförda observationerna har varit av följande karaktär:  Deltagande, passiv och 
direkt.  För att få tillträde samt skapa möjlighet för observationerna av medarbetarna 
behövdes deras och organisations medgivande. De deltagande medarbetarna fick i 
förhand information om vad syftet med studien och observationerna är för att på så 
sätt göra dem mer bekväma i att bli observerade.   Genomförandet av en icke-
deltagande observation hade inte varit möjlig då tillträde till ej publika utrymmen på 
de olika biblioteken har behövts.     
  

2.2.3 Benchmarking  

Benchmarking är ett arbetssätt att finna möjligheter för processförbättringar 
(Bergman & Klefsjö 2011). Benchmarking genomfördes i syfte att ta fram erfarenheter 
och kunskaper från andra bibliotek runt om i Sverige för att ta del av deras kunskap 
och erfarenheter kring reservationshantering. För att på så sätt skapa en större 
förståelse för digniteten av problemet med ej uthämtade reservationer.  Lumsden 
(2012) beskriver benchmarking som ett sätt att jämföra sig mot den effektivaste 
konkurrenten.    
  

2.2.4 Empirisk analys 

Ett vanligt arbetssätt vid analys av kvalitativ empiri inom samhällsvetenskap är en s.k. 
tematisk analys. Metoden innebär att det empiriska materialet sorteras i olika 
kategorier, för att utifrån dessa kategorier besvara studiens frågeställningar. Det 
empiriska materialet kan även analyseras narrativt, diskursivt samt kvantitativt. 
Denna studie har valt att tillämpa en tematisk analys för att kategorierna som analysen 
bygger på dels kan växa fram när materialet läses igenom, och dels kan kategorierna 
fastställas genom den befintliga litteratur som studeras på området. (Blomkvist & 
Hallin, 2015) Med detta torde en större flexibilitet erhållas vid kategoriseringen av det 
empiriska materialet samt att skapa en struktur vid analysarbetet.  
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2.3 Tillförlitlighet 

När en studies tillförlitlighet ska påvisas så ses det ofta ur perspektiven reliabilitet och 
validitet samt hur och vilket urvalet som studien har använt sig av.    

2.3.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar reliabilitet om överensstämmelsen och 
pålitligheten av en studie. Reliabiliteten av en kvalitativ studie bedöms utifrån tre olika 
faktorer som alla ska bedömas för att påvisa om resultatet kan anses vara pålitligt eller 
ej. Dessa tre faktorer är stabilitet, interbedömarreliabilitet samt intern reliabilitet. 
(Bryman & Bell 2011) För en kvantitativ studie används två begrepp. Dessa är intern 
reliabilitet som är samma om interbedömarreliabiliteten, dvs. att de som genomför 
studien är överens om hur de ska tolka det som de ser och hör. Det andra begreppet är 
extern reliabilitet som är huruvida studien kan replikeras (Bryman 2011).  För att testa 
reliabiliteten kan två oberoende mätningar genomföras vid samma tidpunkt. Ett annat 
sätt kan vara upprepade mätningar vid olika tidpunkter. (Halvorsen 1992) För att öka 
den interna reliabiliteten har studien utförts i enhet med Halvorsen, om att utföra 
upprepade mätningar samt att två oberoende mätningar vid samma tillfälle har utförts. 
Resultatet från mätningar har sedan jämförts för att säkerställa en överenskommelse. 
Ett medelvärde har räknats ut utifrån resultatet från de två oberoende 
mätningarna.  Studiens externa reliabilitet och stabilitet över en tid kan vara svår att 
säkerställa då det är en dynamisk organisation som studeras. Vid större 
organisatoriska förändring eller nya innovativa   arbetssätt är det troligt att en likvärdig 
studie skulle ge ett annat resultat.   

 2.3.2 Validitet 

Validitet som begrepp kan “översättas” till giltighet eller relevans (Halvorsen 1992). 
Validitet handlar således om huruvida ett mått verkligen mäter det som det är tänkt att 
mätas. Samt att ställa de rätta frågorna som behövs för att kunna besvara 
problemformuleringen. Beroende på om det är en kvalitativ eller kvantitativ 
forskningsmetod finns det variationer i hur validiteten mäts och vilka mått som 
används. Inom kvantitativ metod finns begreppsvaliditet som är ett mått för att ett 
begrepp verkligheten speglar det som begreppet anses beteckna (Bryman & Bell 2011). 
Validitet inom kvalitativ metod är måtten intern och extern validitet det som ofta mäts. 
Intern validitet handlar om överensstämmelsen mellan observationerna och begrepp. 
Extern validitet är hur väl studien kan generaliseras och därmed användas på andra 
sociala miljöer.  (Bryman 2011) Blomkvist och Hallin (2015) nämner att validiteten 
uppnås bl.a. genom att den litteratur som studeras handlar om det som studiens 
problematisering, syfte och frågeställningar deklarerar. Vidare uppnås validitet genom 
att de teorier som studeras används i analysen samt stämmer med studiens syfte och 
frågeställning. För denna studien ansågs de valda teorierna relevanta för att möta 
syftet och frågeställningarna vilket bör stärka studiens validitet. 
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 2.3.3 Urval  

Enligt Ejlertsson (2012) är en totalundersökning sällan möjlig att genomföra, vilket gör 
att den statistiska undersökningen inte ger möjlighet till att studera en hel population. 
Orsaken till det kan vara att det är för dyrt att genomföra en totalundersökning. Därför 
begränsas oftast undersökningen till ett urval av populationen. (Ejlertsson 2012) 
Tillämpas en fallstudie innebär det att en undersökning görs på en avgränsad mindre 
grupp. En fallstudie är användbar när processer och förändringar studeras. (Patel & 
Davidsson 2011) Halvorsen (1992) kompletterar med att vid en fallstudie används 
oftast kvalitativa metoder och observationer. Urvalet som har använts i studien är av 
karaktären bekvämlighets- och snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver att 
bekvämlighetsurval är ett urval som av tillfällighet råkar vara tillgängliga för forskaren. 
Snöbollsurval beskriver Bryman som en typ av bekvämlighetsurval där de initialt 
kontaktade respondenterna i sin tur leder forskaren till nya respondenter. (Bryman 
2011) En nackdel med bekvämlighetsurval och snöbollsurval är att slutsatserna som 
dras inte nödvändigtvis representerar andra företag, personer eller organisationer som 
är del av studien. Däremot är bekvämlighetsurval och snöbollsurval lämpligt att 
använda om en studie har kort om tid eller om studien inte syftar till att ge exakt rätt 
svar. (Blomkvist & Hallin 2015) Personer som deltagit i studien är personal som fanns 
på plats under de tillfällen som besök på respektive bibliotek genomfördes samt att 
kontakten med dessa har skett via den initiala kontakten med Richard Hedberg, 
Administrativ chef på SSB. Utöver kontakt med personer inom SSB:s organisation har 
även PostNord och ett antal andra bibliotek runt om i Sverige kontaktats under 
arbetets gång. De biblioteken som valts för denna undersökning är inte slumpmässigt 
utvalda, vilket kan innebära en viss osäkerhet i urvalet. De är valda utefter 
reservationsantalet och efter SSB:s önskemål.    
  

2.4 Forskningsetik 

Under arbetsgången med ett vetenskapligt arbete görs etiska övervägande vilket 
benämns forskningsetik. Vid examensarbete som handlar om människor blir den 
etiska utmaningen att avhålla sig från att någon blir utnyttjad, såras eller skadas. 
Genom att ta hjälp av etiska principer ökar sannolikheten för att deltagarna garanteras 
säkerhet, rättigheter och välbefinnande. Några av de grundläggande principerna är 
Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) och 
Personuppgiftslagen (PUL) (1998:204). (Henricson 2012)  
 
I 1 § i Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) står det 
att “Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning”. 
 
Patel och Davidsson (2011) samt Bryman (2011) menar att det vid undersökningar är 
viktigt att ta hänsyn till fyra olika forskningsetiska aspekterna: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vidare menar de också 
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att det är viktigt att de personer som deltar i undersökningen får ta del av syfte med 
undersökningen (Patel & Davidsson 2011). Vid användning av deltagande observation 
är etiska överväganden mycket viktiga enligt Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011) 
då forskaren har ett ansvar att förebygga skada för att de observerades identitet inte 
kommer att avslöjas. Exempelvis menar de att videoinspelning vid deltagande 
observationer endast bör användas då samma resultat inte är möjligt att insamla med 
hjälp av andra datainsamlingsmetoder, med åtanke på integritet för deltagarna 
(Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011). 

2.5 Etisk motivering 

Henricson (2012) menar att varje ämne som studeras har etiska konsekvenser och bör 
tidigt i forskningsprocessen tänkas igenom. Henricson (2012) nämner också att 
följande tre aspekter måste beaktas för att studien ska kallas etisk: att studien handlar 
om väsentliga frågor, att den har god vetenskaplig kvalitet och att den genomförs på 
ett etiskt sätt. För att verifiera om forskningsfrågan är väsentligt kan följande fråga 
ställas: För vem är forskningen värdefull och på vilket sätt? 
 
För att veta hastigheten genom reservationsprocessen samt att erhålla underlag för 
kostnadsberäkningar är tidtagning av respektive moment nödvändig.  Innan besöken 
har ett informationsmail skickats ut till de utvalda biblioteken (se bilaga 1). I mailet 
har syftet med studien tydliggjorts. Det har lagts extra vikt vid att förklara att studien 
och SSB som uppdragsgivare inte har för ambition att utfallet ska påverka antalet 
anställda. Med personalens integritet i fokus, har det beslutats att inte redovisa några 
tidpunkter från när observationerna har ägt rum. Dessutom redovisas inte de olika 
tidtagningarna från observationerna separat för varje bibliotek. Detta för att 
tidtagningen inte ska gå att härleda till viss personal eller bibliotek samt att de erhållna 
tiderna inte ställer biblioteken mot varandra.  
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3. Nulägesbeskrivning 
I detta tredje kapitel beskrivs biblioteken i Sverige följt av SSB verksamhet och vision 
samt hur den nuvarande reservationsprocessen är uppbyggd.  

3.1 Bibliotek i Sverige 

I Sverige finns Svensk Biblioteksföreningen som är bibliotekens medlemsförening 
(Svensk Biblioteksförening 2017a) och den statliga myndigheten Kungliga Biblioteket. 
(Axelsson 2016) Dessa två är de övergripande organisationerna i biblioteks 
Sverige.   Dessutom finns det flera olika typer av bibliotek. Förmedling av kunskap är 
det som förenar alla sorters bibliotek. Tidigare har biblioteken endast setts som en 
allmännyttig verksamhet vars huvuduppgift är att tillhandahålla litteratur. Idag är 
bibliotek mer än en plats fylld av böcker, det är också en mötesplats som alla oavsett 
bakgrund ekonomi och förutsättningar har tillgång till. (Svensk biblioteksförening 
2017b) Samt att på bibliotek kan besökarna numera ta del av andra aktiviteter såsom 
sagostunder, IT-handledning och författarbesök. (Svensk Biblioteksförening 2016) 

3.1.1 Folkbibliotek 

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för allt och alla och anpassade till användarnas 
behov (Svensk biblioteksförening 2017). Driftkostnaden för de offentligt finansierade 
folkbibliotek i Sverige uppgick under år 2015 till 4,1 miljarder kronor där 
personalkostnaden är den enskilt största kostnadsposten. (Kungliga biblioteket 
2016a)   

 3.1.2 Läns-/regionbibliotek 

Ett läns-/regionbibliotek har som uppgifter att samordna biblioteksverksamheten i ett 
län eller en region. Huvudansvar för ett läns-/regionbibliotek har landsting eller 
regionförbund och även dessa bibliotek får bidrag från staten. Syftet med dessa 
bibliotek är bland annat att ge stöd och rådgivning till länets kommun- och 
gymnasiebibliotek. Läns-/regionbiblioteken bedriver också utvecklingsprojekt och 
fortbildning. (Svensk biblioteksförening 2017) 

 3.1.3 Universitets och skolbibliotek 

Universitets- och högskolebiblioteken samt vissa specialbibliotek går även under 
namnet Forskningsbibliotek (Lundén 2017a). Huvuduppgiften för dessa biblioteken är 
vetenskaplig informationsförsörjning och informationsförmedling för studenter, 
lärare och forskare (Svensk biblioteksförening 2017). I Sverige finns 39 universitets- 
och högskolebibliotek uppdelade på cirka 145 serviceställen. (Lundén 2017a)  
  
Skolbiblioteken är de bibliotek som finns i grund- och gymnasieskolor och är en 
verksamhet och innehåll styrs dels av skollagen, dels av bibliotekslagen (Svensk 
biblioteksförening 2017). Skolbiblioteken är ett undantag bland bibliotek då alla andra 
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sorters bibliotek är tillgänglig för alla, även om de olika biblioteken har olika 
huvudgrupper, detta då skolbibliotek ofta är placerade i en skolbyggnad dit 
allmänheten inte har tillträde. (Lundén 2017b) 

 3.1.4 Övriga bibliotek 

Utöver de stora kategorierna av bibliotek finns det i Sverige även sjukhusbibliotek och 
fängelsebibliotek (Svensk biblioteksförening 2017) 

3.2 Stockholms Stadsbibliotek  

SSB är Kulturförvaltningen i Stockholms Stads största enhet med cirka 430 anställda 
(Stockholms stadsbibliotek 2017c).  SSB har 40 folkbibliotek som är spridda över hela 
Stockholms Stad. År 2016 hade de cirka 10,4 miljoner fysiska och digitala besökare och 
31 procent av stockholmarna var aktiva låntagare vid SSB (Stockholms Stad 2016b). 
  

 
Bild 3:1 - Karta över SSB:s bibliotek (Google Maps/ SSB) 

 
 
 
 



 

 
 

15 

SSB vill väcka läslust, bildning och demokratiska samtal genom litteratur, olika format 
och samtal, läsinspiration, lässtöd och vägledning i språk och samhällsdeltagande. SSB 
har en samhällsservicefunktion, även fast det inte är deras viktigaste uppgift. I deras 
roll ingår det att samarbeta med förskolor och skolor i Stockholm stad. Detta innebär 
att de har en dialog med läsombud, pedagoger och skolbibliotekspersonal som 
tillsammans utformar verksamheten för, med och av barn. Vidare är folkbiblioteken 
ett komplement till skolornas egna bibliotek.  (Stockholm Stad 2016e) SSB verksamhet 
har målsättningen att göra det enkelt för sina kunder att läsa och få inspiration till att 
läsa mer. Verksamhetsidén är att öppna möjligheter till fantasi och kunskap med 
fantasi och kunskap. (Stockholms Bibliotek 2017a) 
                         

 
Figur 3:1 - SSB Vision 

 

3.3 Nuvarande reservationsprocessen  

Att låna medier hos SSB är i enlighet med Bibliotekslagen (2013:801) §9 avgiftsfri. Vill 
låntagaren reservera media tillkommer en avgift på 10 kr per reservation om 
låntagaren är över 18 år (Stockholms Stadsbibliotek 2017b). SSB har förseningsavgift 
på 10 kr/media och påbörjad vecka, dock maximalt 100 kr.  I dagsläget finns det inget 
vitesbelopp för medier som ej hämtas ut. (Stockholms Stadsbibliotek 2017b) 
Reservationshanteringen är en process som innebär en manuell hantering för 
personalen. Reservation av media är en tjänst SSB erbjuder sina låntagare som 
möjliggör tillfället att ställa sig i kö för att exempelvis låna ett medie som redan är 
utlånat. Genom att göra en reservation kan låntagaren också välja att få mediet till 
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valfritt bibliotek inom SSB. Det är en process där låntagarens agerande kring var den 
hämtar och återlämnar reservationen har en stor inverkan på de transporter av medier 
som PostNord utför.  När en låntagare gör en reservation och mediet är redo att hämtas 
ut, har denne fem dagar på sig. Under dessa fem dagar är mediet “låst” och därmed ej 
tillgänglig för övriga låntagare (Stockholms stadsbibliotek 2013). Varje media är 
utrustat med ett RFID-chip vilket förenklar robotsorteringen. (Nordberg 2013) Vidare 
används RFID-chipet vid alla reservationer samt lån.   
 
 

 

Tabell 3:1- SSB:s reservationsutveckling mellan åren 2005–2016 

 
Reservationsprocessen kan ur låntagarens perspektiv påbörjas på två olika 
sätt.  Antingen via Stadsbibliotekets hemsida (bibliotek.stockholm.se) där kunden själv 
loggar in och sköter reservationen eller via så kallade lokala reservationer. Lokala 
reservationer är de reservationer som görs i systemet på de olika biblioteken, antingen 
över disk via personalen eller på de publika bibliotekskataloger (hemsidan) där 
besökaren loggar in själv är lokala reservationer (Holmqvist, 2017)5. Under år 2016 var 
fördelningen mellan reservationen gjorda via SSB:s hemsida respektive lokala 
reservationen 63 procent mot 37 procent (Stockholms Stadsbibliotek 2017d). De tre 
kommande bilderna visar hur SSB:s hemsida ser ut och fungerar för reservationer 
våren 2017. 
  
 

                                                   
5 Nina Holmqvist Verksamhetsledare Kulturförvaltningen / Stockholms Stadsbibliotek SSB. Personlig 
kommunikation 
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Bild 3:2 - Att reservera steg 1 

På hemsidan finns den informationen om det önskvärda mediet som kan vara till hjälp 
för kunden. Däribland information om antal tillgängliga exemplar (lagersaldo), på 
vilket eller vilka av biblioteken som mediet finns inne eller när den förväntas 
återkomma. Det finns information om hur många reservationer som står i kö. 
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Bild 3:3 - Att reservera steg 2 

När kunden har loggat in på sin egna profil på hemsidan så kan kunden nu genomföra 
reservationen. Här finns information om kostnaden för reservationen samt möjlighet 
för låntagaren att ta ställning till mellan vilka datum reservationen ska vara giltig.  Gör 
låntagaren inget eget val under “Ändra datum” så blir reservationen giltig från dagens 
datum och 180 dagar framåt. 
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Bild 3:4 - Att reservera steg 3 

 
I den avslutande delen av reservationen ska låntagaren ta ett beslut om på vilket 
bibliotek reservationen ska hämtas.  När det är gjort så klickar personen på “Reservera” 
och hamnar längst bak i den aktuella kön. (I detta fall nr 1) Reservationen står nu i kö 
och väntar på att någon av de tre utlånade exemplaren återlämnas. Själva lånet av 
mediet aktualiseras när låntagaren hämtar mediet.  
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4. Teoretisk referensram 
Utifrån en deduktiv forskningsansats har teorier och verktyg om Lean, statistik, 
informationsflöde och processkartläggning tagits fram. För att i kommande kapitel 
kunna användas för att analysera hanteringen av reservationer.  Kapitlet inleds med 
en redogörelse kring vad som gjorts tidigare inom ämnesområdet.  

4.1 Tidigare forskning  

Folkbibliotek är en global verksamhet (Koontz & Gubbin 2010) således finns det en hel 
del artiklar, rapporter och tidskrifter om olika aspekter av verksamheten publicerade.  I 
artikeln “Student´s perception of fine increases for overdue library books in an 
academic library” menar Ajayi och Okunlola (2005) att högre böter för försenade 
böcker inte har negativa psykologiska effekter på låntagarna. Att vidare införa högre 
bötesbelopp tycktes inte påverka lånesiffrorna, och är heller inte ett hinder för effektivt 
utnyttjande av bibliotekets samling. Det framkom också att 63 procent av de tillfrågade 
i deras undersökning inte såg något hinder med ett ökat vitesbelopp, utan snarare att 
biblioteket ökar sina förutsättningar till att snabbt svara på efterfrågan.    
  
Ytterligare en artikel som till viss del har likheter med ovan nämnda studie är artikeln 
“Overdue books at Leeds University Library” av Davies & Sen (2014) där de ser på 
orsaker till varför en bok ej lämnas tillbaka i tid. Dock är artikeln utförd på 
universitetsbibliotek i Leeds och ej på ett folkbibliotek. Men det finns likheter i de 
problem som uppstår när böcker ej återlämnas i tid och med reservationer som ej 
hämtas ut. I deras artikel så presenteras förslag såsom att införa påminnelser via 
mail/sms och möjlighet till förlängning av lån online. I artikel framkommer det till 
skillnad från Ajayi och Okunlola (2005) så var 57 procent av de deltagarna i 
undersökningen kritiska till en ökning av förseningsavgiften.  
  
2010 genomförde Annette Johansson och Nils G Storhagen på uppdrag av Kulturrådet 
vid Kungliga biblioteket rapporten “Lätt att hitta – lätt att låna. Ny modell för 
bibliotekens nationella mediesamarbete - en utredning av bibliotekens fjärrlån”. En 
rapport som till viss del har likheter med den studien. I deras rapport har fjärrlån och 
den kostnad som är associerade med dessa lån studerats.  Dock bygger deras rapport 
på enkätstudie bland personal där de själva fått uppskatta den tidsåtgång som de olika 
momenten som är associerade med fjärrlån tar att genomföra utifrån av Johansson och 
Storhagen valda tidsintervaller. Bland fjärrlånen var det ca 25 procent enligt 
Johansson och Storhagen (2010) som ej blev uthämtade. En intressant aspekt i deras 
rapport är att de även frågat låntagarna av fjärrlån hur länge de anser det är rimligt att 
vänta på ett fjärrlån, där 37 procent av de tillfrågade ansåg att en vecka, 35 procent 3–
5 dagar, 7 procent 1–2 dagar, 10 procent mer än två veckor och resterande 11 procent 
hade ingen åsikt.  
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4.2 Processer & Processkartläggning 

Bergman och Klefsjö (2012, s.457) definierar en process enligt följande: “En process 
är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde 
för någon extern eller intern kund”. Vidare menar de att processer handlar om 
lagarbete snarare än om löpande band.  Den största förbättringspotentialen finns i 
allmänhet i det administrativa arbetsflödet.  En process har en början och ett slut, den 
har en kund och en uppdragsgivare samt består av ett nätverk av ingående aktiviteter 
som upprepas gång på gång. (Bergman & Klefsjö 2007)  
  
Motivet till att fastställa en process är för att kunna tydliggöra gränserna inom 
processen för att sedermera kunna genomföra en nulägeskartläggning och analys.  Via 
en kartläggning skapas möjligheter till att genomföra förändringar. Syftet med en 
analys är att möjliggöra införandet av en effektivare process. Två hjälpmedel vid en 
kartläggning är processanalysschema och funktionsflödesschema.  
Processanalysschema är lämplig vid processkartläggning när tidsåtgång och kostnader 
för att utföra olika aktiviteter ska studeras.  I ett funktionsflödesschema visas vem och 
i vilken ordning som de olika aktiviteterna genomförts. Den är lämplig att använda när 
en kartläggning ska göras för att se hur många individer och organisationer som är 
inblandade i en process. (Mattsson 2012) I studien har en mix av de två hjälpmedlen 
vid processkartläggningen av reservationsprocessen används. 
  

4.3 Informationsflöde  

Att ha ett fungerande informationsutbyte mellan organisationen och kunden är av 
central betydelse för att förstå varandras behov, och helst ska informationen vara 
dubbelriktad dvs att parterna kommunicerar med varandra (Lumsden 2012). Att 
tillhandahålla information som kan ge mervärde till kunden är en del av som Mattsson 
(2012) beskriver som materialadministrativ kundservice, där information kan vara att 
tillhandahålla aktuella lagernivå och leveranstid. Bristande information och 
informationssystem leder enligt Storhagen (2011) till en rad bieffekter såsom bristande 
flexibilitet och leveransservice. Därför är det viktigt att informationskvaliteten är 
tidsaktuell för att informationen inte ska förlora kvalitet i form av att ha blivit 
irrelevant på grund av att det tagit för lång tid mellan bekräftelse och 
leverans.   (Mattsson 2012) 

4.4 Lean 

Lean har sitt ursprung i den japanska och bilindustrin, där Toyota i sin strävan efter 
det andra världskriget att tillverka bilar på ett tillfredsställande sätt och i stora 
volymer.  Där skapades Toyota production system, TPS. (Pettersen 2008) Med att 
tillämpa Lean som angreppssätt effektiviserar och elimineras onödiga skeden i bland 
annat processer, väntetider och överproduktion (Lumsden 2012).  Kärnan i Lean är att 
maximera värdet för kunden samtidigt som slöserierna minimeras, det vill säga skapa 



 

 
 

23 

mer värde för kunderna genom att använda mindre resurser. (Lean Enterprise 
Institute 2017) Lean används idag inom många olika verksamheter som ett 
samlingsbegrepp för olika förbättringsåtgärder. Begreppet Lean är därmed idag inte 
lika starkt kopplad till enbart produktion som det en gång har varit. (Olhager 2013) 
Lean är ett sätt att tänka och agera på inom en organisation. (Lean Enterprise Institute 
2017)   
  
Via en sökning på ordet Lean + offentlig verksamhet i KTH Primo hittades rapporten 
“Lean i kommun och myndigheter - en översikt över existerande empirisk 
forskningslitteratur”. Enligt rapporten är det vanligt att olika former av 
utvecklingsarbeten inom den offentliga verksamheten i Sverige går under 
beteckningen Lean. Eliminering av slöserier, värdeflödeskartläggningar och arbeten 
med ständiga förbättringar är vanligt förekommande inom Lean-projekt i den 
offentliga sektorn. Målen med att implementera Lean i offentliga sektorn är oftast 
utifrån krav om ökad produktivitet och effektivitet. Krav som kan komma från den 
egna organisationen, men även från beslutsfattarna dvs. politikerna. Problem som ofta 
uppstått i offentliga sektorn gällande implementeringen av Lean är att projekten drivs 
av eldsjälar inom organisationen i samråd med konsulter, en process som ofta är 
tidskrävande och dyr. Samt att det saknas underlag och uppföljning för att verkligen 
kunna säkerställa att Lean-projekt i offentlig sektor leder till det som projektet är tänkt. 
Att skapa ökad effektivitet och produktivitet och därmed få ut mer för 
skattepengarna.  (Brännmark 2012) 
 
I enlighet med vad Brännmark (2012) nämner har också Stockholm Stadsbibliotek 
bedrivit olika Lean-projekt, under åren 2010–2012 genomförde en Lean studie under 
namnet “Lean på Stockholms Stadsbibliotek”, och således har organisationen påbörjat 
ett Lean arbete och är därmed redan är införstådd i konceptet kring Lean. Dock menar 
Pettersen (2008) att Lean som koncept är spretigt och någon konceptionell definition 
kring Lean production inte finns.  Däremot finns det olika delkoncept av Lean som 
Pettersen (2008) delat in enligt följande: 
 

• Resursminskning 
• Förbättringsstrategier 
• Felbekämpning 
• Standardisering 
• Just in time 
• Scientific Management 

  
Delkonceptet Just in time handlar primärt om taktad och utjämnad produktion och 
konceptets felbekämpning lämpar sig främst vid rapporter vars syfte och studieobjekt 
är inom produktion. Dessa två delkoncept enligt Pettersen (2008) definition och 
indelning av Lean är något denna studie inte ämnar se på. 
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4.5 Lean verktyg  

Nedan beskrivs några verktyg som vanligen kopplas samman med Lean som kan 
används för att hitta och sedermera eliminera slöserier.  
  

4.5.1 5S 

Som en del inom TPS tog Toyota fram verktyget “5S” som ett hjälpmedel för hela 
organisationen att stödja sig emot. Grundtanken kring de 5S är att hålls arbetsplatsen 
i ordning blir det lättare att vara effektiva, öka kvaliteten samtidigt som det blir lättare 
att upptäcka eventuella fel. (Olhager 2013) 
  
På svenska finns en viss oenighet i översättningen kring de 5S, därför står de japanska 
orden inom parentes, men vanligtvis brukar de översättas enligt följande:  
  

• Sortera (Seiri)  
• Systematisera (Seiton)  
• Städa (Seiso)  
• Standardisera (Seiketsu) 
• Skapa vana (Shitsuke) 

  
Att standardisera innebär att skapa en enhetlighet. Det kan handla om att 
standardisera en funktion, service, materialval osv. Fördelen med att standardisera är 
att det skapar möjlighet till att undvika onödigt arbete, förenklar planering, minskar 
kapitalbindning i lager. (Olhager 2013)  

 4.5.2 7+1 Slöserier 

Även detta är en del i Lean filosofin och består av följande sju + en slöserier: 

 
Figur 4:1 - 7+1 Slöserier (Egen avbildning med inspiration från Earley 2006) 
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De sju slöserierna är: onödigt lager, onödiga rörelser, onödig transport, 
överproduktion, defekta produkter, väntan, överarbete samt outnyttjad kapacitet. 
Outnyttjad kapacitet/resurser är “+1” slöseriet. (Earley 2016) Syftet med att tillämpa 
de 7+1 slöserierna är att med hjälp av det verktyget kunna kategorisera slöserier i en 
organisation/process. Slöserier är alla aktiviteter som inte tillför slutprodukten något 
värde (Olhager 2013).  7+1 är tillämpbar i denna studie för att kunna kategorisera de 
observerade slöserierna kring reservationsprocessen.  
  

4.5.3 Värdeflödesanalys (value stream mapping VSM) 

Inom Lean production används verktyget värdeflödesanalys för att kartlägga och 
förbättra värdeflöden (Bellgran & Säfsten 2005). Olhager 2013 s. 460 definierar 
värdeflöde som “mängden specifika aktiviteter som krävs för att ta en specifik 
produkt genom den interna värdekedjan”. Verktyget är en del i Toyotas 
produktionssystem. Med hjälp av papper och penna kan nuvarande och framtida 
tillstånd beskrivas (Bellgran & Säfsten 2005). Syftet är att kartläggningen ska ge en 
bild över material-och informationsflöden genom värdekedjan. Värdeflödesanalysen 
kan användas på olika detaljeringsnivåer, men det är väsentligt att bestämma på vilken 
detaljeringsnivå analysen ska tillämpas. Analysen kan med andra ord användas för 
delprocesser, enskilda fabriker, genom flera företag och mellan företag. 

 
Figur 4:2 - Illustration av detaljeringsnivåer (Egen avbildning med inspiration från 

Bellgran & Säfsten 2005) 

 
Enligt figur 4:2 skulle för denna studie passande detaljeringsnivå kunna vara den 
enskilda fabriken, vilket motsvarar ett bibliotek. Efter att detaljeringsnivån har 
bestämts påbörjas kartläggningen. Därefter blir nästa moment i 
värdeflödeskartläggningen att studera värdeflödet uppströms, alltså att följa 
produkten baklänges genom fabriken. Det innebär konkret att starten blir där 
produkten färdigställs till kund. Den utrustning som behövs är papper, penna och ett 
tidtagarur. Värdeflödeskartan byggs upp av fyra delar: kunden, processer, 
materialflöde och informationsflöde. (Bellgran & Säfsten 2005) Olhager (2013) 
nämner att värdeflödesanalysen görs för att i första hand identifiera nuläget. Vidare 
menar han att följande frågor kan ställas i analysfasen: 
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• Vilka aktiviteter är onödiga? 
• Vilka aktiviteter skapar värde? 
• Vilka aktiviteter behövs för att stötta de värdehöjande aktiviteterna? 

  

Storhagen (2011) definierar icke värdeförädlande som onödig väntetid, dubbelarbete 
eller i övrigt bristande användning av tiden. Den värdeförädlande tiden är den tid som 
används och som har ett värde för kunden (som är mottagaren i slutet på 
flödet).  Generellt är icke-värdeskapande aktiviteter sådan som förorsakar tids- och 
kostnadsförluster utan att värde tillförts till produkten eller kunden (Olhager 2013) 

När värdeflödeskartan framställs finns det ett flertal symboler som kan användas. Det 
väsentliga när symbolerna används är att alla inblandade är införstådda med vilka 
symboler som används och dess betydelse. (Bellgran & Säfsten 2005) 
  

 
Figur 4:3 - Exempel på värdeflödeskartläggning (Egen avbildning med inspiration 

från Bicheno 2013) 

Vid varje process (processruta) behövs en del fakta insamlas, som t.ex. cykeltid (C/T). 
Det innebär vidare att fakta kan vara mer eller mindre viktig eftersom det beror på vad 
som ska uppnås. (Bellman & Säfsten 2005). Fördelen med värdeflödesanalysen som 
Bicheno (2013) nämner är att den kan användas på lämpliga platser i organisationen 
t.ex. i mötesrummet. Det underlättar att lägga till problem och idéer, förslagsvis med 
post-it-lappar samt att vid implementeringen illustreras statusen schematiskt. 
  
En fallstudie som Javed, Manarvi och Rizvi (2013) gjorde inom den offentliga sektorn 
i Pakistan mynnade ut i att verktyget VSM hjälper till att identifiera kritiska moment 
som försenar en process.  Att använda en värdeflödeskartläggning i denna studie ses 
som ett relevant verktyg eftersom arbetet till stor del handlar om att studera hur media 
flödar i reservationsprocessen samt att kunna kategorisera vad i processen som skapar 
värde.  
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4.6 Variation 

Modig och Åhlström (2015) beskriver att processers styrs av olika lagar. För att förstå 
vad som hindrar organisationen från att ha effektiva processflöden menar de att det är 
viktigt att förstå lagarna. Det handlar om lagarna Little´s lag, lagen om flaskhalsar 
och lagen om variationens inverkan på processer. En tredje lag är lagen om 
flaskhalsar som inte kommer att beskrivas närmare. Flaskhalsteori är förknippat med 
produktion och därför inte valts att studeras djupare. Å andra siden skulle 
flaskhalsteori möjligen vara lämplig vid en större kartläggning då flera aktörer tas med 
i utredningen (som t.ex. speditören)  
 
Little´s lag säger att genomloppstiden = flödesenheter x cykeltiden. Lagen är 
användbar för denna studie genom att genomloppstiden (totala tiden för ett moment) 
= antal media x cykeltiden. Genom att multiplicera antalet media med cykeltiden 
erhålls den totala genomloppstiden för momentet. Genomloppstiden påverkas av 
antalet flödesenheter och cykeltiden. En lång cykeltid genererar en lång 
genomloppstid. En lång cykeltid kan uppstå då det inte går att arbeta snabbare eller 
om det är kapacitetsbrist. (Modig & Åhlström, 2015) 
 
Bicheno (2013) menar att Six Sigma är en grundläggande metod för att reducera 
variation. Det är ett förbättringsprogram som fokuserar på att reducera oönskad 
variation i en process (Bergman & Klefsjö 2012). Ett verktyg för att kontrollera 
variationen i en process är SPS (statistisk processtyrning) (Bicheno 2013). Enligt 
Bergman och Klefsjö 2012 kan i en tillverkningsprocess variation t.ex. komma från 
vibrationer och dåligt kalibrerade mätinstrument. Det handlar om att finna det orsaker 
som bidrar till stora variationer i en process för att sedan eliminera dessa (Bergman & 
Klefsjö 2012). Som ett första steg för att begränsa variation menar Bicheno att 5S eller 
standardiserat arbete är grundläggande verktyg att använda vilket för denna studie 
anses relevanta. 
  
Lagen om variationens inverkan på processer innebär att det mer eller mindre alltid 
kommer att finnas variation i processer (Modig & Åhlström, 2015). Variationer som 
inverkar på processer kan t.ex. vara att vissa datorer är snabbare än andra, att erfaren 
personal arbetar snabbare en nybörjare eftersom den provar sig fram, att handlingar 
som är fel ifyllda måste kompletteras vilket är tidskrävande osv. (Modig & Åhlström, 
2015) 
  
En annan tidsaspekt inom produktion är något Olhager (2013) kallar 
produktionsledtid, vilket innebär den totala tid det tar för en produkt att genomgå alla 
stegen i värdeflödet inklusive den tid produkten befinner sig i mellanlager. 
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4.7 Medelvärde & Spridningsmått 

Det vanligaste genomsnittsvärdet är enligt Ejlertsson 2012 medelvärdet, och betecknas 
µ. För att beräkna medelvärdet tas summan av alla observationer (mätpunkter) 
dividerat med antalet mätpunkter. En fördel med att använda medelvärdet är att 
möjligheten finns att beräkna medelvärdet från flera provgruppers medelvärde. 
(Dahmström, 2011) 
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5. Resultat (Empiri) 
I detta kapitel redogörs den insamlade empirin från litteratursökningen, 
observationerna och tidtagningen samt benchmarkingen.   
  

5.1 Litteratursökning 

Studien inleddes med sökningar i databaser, artiklar, statistiskt material, svensk 
biblioteksförening, Kungliga Biblioteket, IFLA (international Federation of Library 
Associations and Institutions) samt kurslitteratur från tidigare lästa kurser. 
Litteraturinhämtningen har syftat till att finna tidigare studier i ämnet 
reservationsprocessen samt att finna relevanta teoretiska modeller och verktyg. 
Avsikten när litteratursökningen inleddes var att ej använda artiklar som var äldre än 
10år, dvs ej äldre än 2007 för att styra artiklarnas relevans.  Dock beslutades det att på 
grund av en otillfredsställande träffradie godta artiklar som var några år äldre om de 
ansågs vara tillräckligt relevanta för studiens ändamål.  Tabell 5:1 nedan visar att 
sökordskombinationerna som användes gav få träffar. Sökningar som genomförts i 
databasen Scopus gav alltid några träffar, men en motsvarande sökning i KTH:s 
databas, Primo gav i vissa fall inga träffar.  Därför har flera sökningar genomförts med 
olika sökord i olika kombinationer för att på så sätt öka möjligheten till att finna 
relevanta artiklar.  Valet av artiklar inleddes med att läsa rubriken för att avgöra om 
artikeln är relevant eller ej. De artiklar som ansågs relevanta hanterades vidare genom 
att läsa abstract och conclusion.  

 
Tabell 5:1 - Sökord 
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5.2 Observationer & processkartläggning 

Innan observationerna ägde rum erhölls information från SSB:s administrativa enhet. 
Representanter från administrationen bidrog bl.a. med diverse rapporter, Excel 
dokument samt övrig relevant information.  
 
Utifrån de genomförda observationerna vid biblioteken har en överblick om hur SSB:s 
reservationsprocess fungerar erhållits. Något som slutligen lett fram till en 
kartläggning.  Arbetsmomenten i hanteringen av reservationer är i stora drag 
detsamma på de besöka biblioteken. Men det som uppmärksammades var variationer 
i reservationsprocessen på grund av varierande planlösning. Vidare observerades 
variationer i hanteringsprocessen, då personalen arbetade olika snabbt och utförde 
momenten i varierande ordning.  Efter det första besöket ritades en grov processkarta 
som ett hjälpmedel vid de kommande observationerna enligt figur 5:1. I bilaga 3 finns 
bilder från observationerna.  

 
Figur 5:1 - Första processkartan 

Annat B = Annat Bibliotek 
Match= Mediet matchas med reservationen 
Plock = Plock av medier från hyllplats 
PostNord = Transport mellan de olika biblioteken i Stockholms Stad (Behandlas ej i 
denna studie) 
R-hylla = Reservationshylla 
SVEA = Sorteringsrobot alternativt manuell sortering 

5.3 Hanteringen av reservationer  

SSB använder plattformen BOOK-IT där reservationer, m.m. hanteras. BOOK-IT är ett 
system skapat av Axiell för bibliotek och används av mer än hälften av alla bibliotek i 
Sverige (Axiell 2017). Via BOOK-IT kan personalen skriva ut plocklistor för att “fånga 
in” de reservationer som finns inne på biblioteket.  Reservationer blir i och med att de 
matchas mot den låntagaren med könummer ett “infångad” och avgiften på 10 kr 
krediteras på låntagarens lånekort.  Tar låntagaren bort reservationen innan den 
hinner bli “infångad” och således bara har stått i kö, tas ingen avgift ut. Plocklistan 
finns i två varianter. En för de medier som finns inne i biblioteket och som ska plockas 
för att placeras på bibliotekets egna reservationshylla, och en annan plocklista för de 
medier som ska skickas till ett annat bibliotek. Plocklistor tas ut två gånger om dagen, 
en på förmiddagen och en på eftermiddagen.  
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Ska en reservation skickas till ett annat bibliotek skriver personalen med röd text på 
en papperslapp koden för det mottagande biblioteket och placerar mediet i en 
utgående låda till PostNord för sortering.   Är det ett återlämnat medie som ska skickas 
tillbaka till sitt hembibliotek, där mediet “bor” när den ej är i cirkulation, är processen 
densamma. Men nu används en svart/blå text på papperslappen som medföljer 
mediet.  PostNord har en gång om dagen kombinerad leverans och upphämtning från 
biblioteken de vardagar som biblioteken är öppna. Det är i BOOK-IT som matchningen 
mot låntagaren sker, där denne via antingen SMS, email eller brev beroende på vilket 
kontaktsätt som låntagaren har valt mottar information om att reservationen finns för 
hämtning. Bild 5:1 nedan visar hur ett informations SMS från biblioteket kan se ut. 
Därfinns bl.a. ett reservationsnummer som låntagaren använder för att hitta sin 
reservation på hyllan. SMS:et innehåller även när reservationen senast ska hämtas ut 
(vilket är fem dagar) från att matchningen skedde och SMS, email eller brev skickades 
ut till låntagaren. I varje media finns en reservationslapp som antingen skrivs ut genom 
scanning med tillhörande kvitto, eller genom en vanlig utskrift (A4-papper). Se bilaga 
3. Informationen på lapparna (kvitto/A4-papper) är densamma som på SMS:et.  
 

 
Bild 5:1 - Reservations SMS 

5.4 Värdeflödeskartläggning  

Efter att flera besök, observationer och tidtagningar genomförts insågs det att 
reservationsprocessen är mer komplicerad än vad den första processkartan visar.  Med 
stöd av den teori som studerats ansågs en värdeflödeskartläggning vara lämplig att 
använda som stöd för att svara till studiens syfte och frågeställningar.  
 
Värdeflödeskartläggningen har inte tagit höjd för “transportsträckor” inom biblioteket 
eftersom de olika bibliotekens respektive planlösning påverkar reservationsprocessen. 
Starten för de olika processerna är antingen vid plock-momentet alternativ vid 
återlämning, om mediet redan är i cirkulation. Slutet på processen är när mediet är 
placerat i reservationshyllan.  Lagringstiden för ett medie på reservationshyllan är upp 
till fem dagar, dock är denna tid något som ej är inkluderad i de kommande 
beräkningarna.  Detta på grund av att lagringstiden på reservationshyllan är beroende 
på när under dessa fem dagar som låntagaren väljer att hämta ut mediet. 
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Utifrån observationstillfällena har värdeflödeskartläggningen skapats. Figur 5:2 (se 
nästa sida) visar de fem olika flöden som genererar att media ställs i ordning på 
reservationshyllan 
 

 

Tabell 5:2 - Arbetsmoment 

Tabell 5:2 ovan visar tider för varje arbetsmoment. Dessa moment har skapats utifrån 
observationstillfällena. Vid tidtagningen har två separata tidtagningar genomförts, 
tiderna från respektive tidtagning och moment har sedan jämförts. I de fall då tiderna 
avvek från varandra har en snittid använts. Tiderna har legat till grund för att 
konstruera processtegen i värdeflödesanalysen (Figur 5:2), tidsberäkningar samt 
kostnadsberäkningar. 



 

 
 

33 

Figur 5:2 - Värdeflödeskarta 
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De fem kartlagda processerna är följande:  
 

• Process 1 -  Samma bibliotek 
Det reserverade mediet finns på det bibliotek där låntagaren önskar att hämta 
reservationen. Reservationsprocessen från plock tills det att mediet finns på 
reservationshyllan sker på ett och samma bibliotek.  
 

• Process 2 - Två bibliotek 
Det reserverade mediet finns inte på det bibliotek som låntagaren önskar att hämta ut 
mediet, utan återfinns på ett annat bibliotek.  Hanteringen av mediet inleds på det 
biblioteket där mediet finns. Plock och en första matchning görs genom att personalen 
skriver på en lapp vart mediet ska skickas och läggs sedan i en utgående postlåda. När 
reservationen kommer till det nya biblioteket sker ytterligare en sortering, och en 
matchning mot låntagaren genomförs innan mediet hamnar på reservationshyllan på 
det nya biblioteket.  
 

• Process 3 - Samma bibliotek 
Precis som i process 1, är detta en reservationsprocess där alla steg sker på ett bibliotek. 
Skillnaden jämfört med process 1 är att i denna process hamnar mediet på en “intern 
reservationshylla” i väntan på att matchning mot låntagaren ska ske.  
 

• Process 4 -  Retur, mediet stannar 
Innebär att ett medie kommer i retur från antingen en låntagare eller att en ej 
uthämtad reservation plockas ner från reservationshyllan och läggs i 
sorteringen.  Mediet matchas sedan mot nästa reservation som i denna process är en 
reservation som ska bli uthämtad på samma bibliotek.  Matchning mot låntagaren sker 
och mediet placeras på reservationshyllan för upphämtning.  
 

• Process 5 -  Retur, mediet skickas  
Innebär som process 4 att ett medie kommer i retur från antingen en låntagare eller 
att en ej uthämtad reservation plockas ner från reservationshyllan och läggs i 
sorteringen. Mediet matchas sedan mot nästa reservation som i denna process är en 
reservation som ska bli uthämtad på ett annat bibliotek.  Mediet skickas iväg till 
PostNord för sortering och när det kommer till det nya biblioteket sker ytterligare en 
sortering innan mediet matchas med låntagaren och hamnar på reservationshyllan.  
 
Ett alternativ till värdeflödeskartan (Figur 5:2) som skapades ovan är att ha fem olika 
värdeflödeskartor för de fem olika processerna. Att ha alla fem processerna i en och 
samma värdeflödeskarta såg som en fördel eftersom det underlättade att se helheten 
över de olika flödena, men också för att framhäva de olika vägarna reservationerna kan 
ta innan en reservation når reservationshyllan. 
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Tabell 5:3 - Värdehöjande tid i procent /process 

Tabellen ovan visar den värdehöjande tiden i procent för de fem olika processerna. 
Värdena har beräknats med stöd av värdeflödesanalysen (Figur 5:2) genom addering 
av ledtiden i reservation för varje process i timmar (h), samt addering av den 
värdehöjande tiden för varje process i timmar (h). Sedan har värdehöjande tid 
dividerats med ledtid i reservation enligt följande formel:  

[5:1] 

5.5 Tid & kostnad 

De fem reservationsprocesserna har olika vägar som mediet kan ta från start till mål. 
Processerna varierar i tidsåtgång och antal moment som mediet hanteras. Likaså 
varierar lagringstiden för mediet.  

 
Tabell 2:4 Genomloppstid samt produktionsledtid för de olika processerna 

 
Tabellen (5:4) ovan visar genomloppstiden per media utan och med lagringstider samt 
med ej uthämtade media. Medeltiden per media är beräknad till 2 minuter och 15 
sekunder. Tiderna har adderats utifrån momenten som illustreras på 
värdeflödeskartan (Figur 5:2) samt (Tabell 5:2) för varje process. Sedan har ett 
medelvärde beräknats för genomloppstiden per media exklusive lagringstid av de fem 
processerna. 
 
Vid beräkning av kostnaden för de olika processerna som finns inom SSB har 
löneuppgifter inhämtats från SACO då exakta lönesiffror för bibliotekarieanställda av 
SSB ej varit tillgängliga. Enligt SACO har en bibliotekarie med tio års erfarenhet en 
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medellön på 30 000 kr brutto i månaden vid heltidsarbete (SACO 2017).  För att få 
korrekt personalkostnad måste även arbetsgivaravgift och semesterlön adderas till den 
totala personalkostnaden (Tillväxtverket 2017).  Vilket gör att lönekostnad för SSB 
stiger till 40 477 kr/mån eller 253 kr /h för anställda med en bruttolön på 30 000kr 
och är äldre än 25 år, som SSB därmed betalar full arbetsgivaravgift för. Det är utifrån 
denna lönekostnad som beräkningarna i tabell 5:5 använder sig av.  
 
Fördelningsprocenten av antalet reservationer på de fem olika processerna är okänd, 
således är ett medelvärde det närmaste korrekta värdet som kan presenteras. 
Kostnaden för de olika processerna 1 till 5 är beräknad till mellan 1 090 250 kr och 2 
462 250 kr beroende på arbetsinsats och tidsåtgången som krävs. Tabellen nedan 
illustrerar ovanstående förklaring samt medelvärde för kostnaderna av de fem 
processerna. Kostnaden per process har beräknats genom att multiplicera tiden för 
varje process (se Figur 5:2) med personalkostnaden plus kostnaden för att återlämna 
mediet till sortering. 
  

 
Tabell 5:5 - Kostnad per process 

 
Den totala tidsåtgången som krävs av SSB:s personal för att hantera de ej uthämtade 
reservationer är beräknad till 7225 arbetstimmar. 
 

 
Tabell 5:6 - Kostnad för uthämtad media 

Det finns även en kostnad för de reservationer som blir uthämtade, vilket 5:6 visar där 
hanteringskostnaden är beräknad till 9,46 kr i medeltal. Kostnaden per process har 
beräknats genom att multiplicera tiden för varje process (se Figur 5:2) med 
personalkostnaden. 
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5.6 Benchmarking 

För att utvidga studien och undersöka om det är ett allmänt problem med att 
reservationer ej bli hämtade genomfördes en benchmarking där 16 bibliotek runt om i 
Sverige kontaktades via mail.  Se bilaga 2 för fullständig information om vad som 
skickades ut till biblioteken.  I mailet fanns fyra frågor som de ombads att besvara. 
Hade de ej tillgång till exakta siffror på någon eller några av frågorna uppmanades 
biblioteken att estimera ett värde.   
  

1. Hur många reservationer görs årligen?  
2. Hur många dagar är en ”infångad” reservation giltig?  
3. Hur många av dessa reservationer hämtas ej ut?  
4. Finns någon avgift för ej uthämtade reservationer?  

 
Mailen till biblioteken skickades ut i två omgångar där omgång två var en påminnelse 
om att svar inte hade kommit in.  I tabell 5:7 nedan redovisas svaren från de bibliotek 
som återkom med svar. Tre biblioteksorganisationer svarade aldrig på frågorna. Det 
ger ett bortfall på 18.7% (3/16). Kompletterande information till benchmarkingen har 
inhämtats från respektive biblioteks hemsida.  Resultat från benchmarkingen visar på 
att problemet med att reservationen ej blir uthämtade är något som i princip alla 
tillfrågade biblioteken upplevde.   Noterbart är att det bara är Malmö, Norrbottens 
Bibliotek och Solna Bibliotek som hade exakta siffror på andel ej uthämtade 
reservationer. Vid Norrbottens bibliotek var andelen ej uthämtade reservationer 
avsevärt lägre än bland övriga tillfrågade biblioteksorganisationer. För att få en 
förklaring till deras låga siffror gjordes försök till att få en uppföljning kring hur deras 
reservationsprocess är uppbyggd. Någon återkoppling från Norrbottens Bibliotek 
mottogs aldrig. Solnas Bibliotek visade vid första kontakten siffror i nivå med 
Norrbottens Bibliotek, men vid uppföljning framkom att de räknat fel. Risken finns att 
Norrbottens Bibliotek gjort liknande fel. Kostnaden för att reservera media är hos de 
flesta biblioteken gratis och ingen av biblioteken tar ut en avgift för om reservationen 
inte blir uthämtad.  Göteborgs Bibliotek hade ett försök med att införa avgifter på ej 
uthämtade reservationer. Dock saknade de då systemstöd för avgifter vilket ledde till 
manuellt merarbete för personalen samt att andelen ej uthämtade reservationer 
förblev oförändrad.  Den maximala skulden som en låntagare kan ha vid de olika 
biblioteken innan lånekortet spärras varierar mellan 50 kr till 150 kr men där 
majoriteten av biblioteken har att kortet spärras vid skulder över 100 kr. 
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.  

Tabell 5:7 - Resultat från benchmark 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade material mot syftet och frågeställningarna 
med studien.   
 
För att undersöka och kartlägga reservationsprocessen hos SSB användes som första 
steg en processkartläggning se figur 5:1. Detta gjordes för att som Mattsson (2012) 
beskriver skapa tydliga gränser för att veta när en process börjar och när den slutar. 
Processkartläggningen skapade på så vis grunden för att i nästa steg tillämpa en 
värdeflödeskartläggning, ta fram en prisbild samt se på förbättringsåtgärder. 

6.1 Processernas värdeflöde 

Figur 5:2 och de fem tillhörande processerna visar på vilken komplex och omfattande 
process det är att hantera reservationer eftersom det finns olika vägar reservationen 
kan ta från bokhylla till reservationshyllan. Det som förenar de fem observerade 
processerna är avgörandet om tiden för iordningställandet av reservationen ska 
kategoriseras som värdeskapande eller icke-värdeskapande tid. Anledningen är att det 
i mångt och mycket ligger i händerna på låntagaren (kunden) om reservationen blir 
värdeskapande eller inte. Enligt Storhagen (2011) och Olhager (2013) inträffar det när 
personal har använt tid på aktiviteter som förorsakar kostnadsförluster utan att värde 
tillförs kunden.  I de fall när reservationen blir uthämtad så har de associerade 
aktiviteterna varit värdeskapande då de tillför ett värde för låntagaren.  
  
Tabell 5:3 visar den värdeskapande tiden i procent för de fem olika processerna. Det 
tydligaste resultatet ur tabellen visar att process 1 har 100 procent värdeskapande tid. 
Detta eftersom personalen hämtar reserverade media (med plocklistan), matchar 
mediet och sedan ställs det på reservationshyllan utan mellanlagring. Eftersom 
information angående fördelningen mellan de olika processerna inte finns går det inte 
att uttrycka vilken av de fem processerna som är vanligast förekommande. Process 2 
som initialt är del av process 1 har en värdeskapande tid på 0,21 procent. Detta 
eftersom mediet ska fraktas till ett annat bibliotek för att hämtas ut på 
reservationshyllan. Det intressanta för process 2 är att mediet först genomgår en 
utgående match (scannas och en lapp med röd text som står för reservation läggs i 
mediet) för att sedan läggas i lådan som ska fraktas till nästa bibliotek. När mediet 
packas upp på biblioteket som har fått reservationen tas ”reservationslappen” bort 
innan mediet läggs på sortering för att sedan matchas ytterligare en gång, men med en 
ny reservationslapp innan mediet ställs på reservationshyllan. Genom detta blir det 
dubbelt arbete samt fler pappersutskrifter. Dubbelt arbete, som Earley (2016) 
beskriver överarbete är en av de 7+1 slöserierna, vilket skapar längre 
produktionsledtid. Skulle mediet istället direkt packas upp och ställas på 
reservationshyllan, givet att en matchning redan är gjord finns det troligtvis tid och 
ekonomi att spara samt reducering av slöseri. Eftersom PostNord är en del i kedjan 
krävs det troligen en dialog med dem angående sorteringsmöjligheter. Men vad som 
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har observerats är att systemet med att skriva bibliotekskoderna med olika färgerna på 
de medföljande lapparna ej fungerar. 
  
Process 3 är precis som Process 1 en process där hanteringen av mediet sker på ett och 
samma bibliotek. Dock med den stora skillnaden att i Process 3 återfinns tre av de 7+1 
slöserierna (Earley 2016) onödigt lager och onödig transport vilket skapar en väntan 
och fördröjning tills att processen slutförs.  Det gör att den värdeskapande tiden för 
Process 3 blir 0.21 procent att jämföra med Process 1 där hela hanteringen av 
reservationen fullföljs från start till mål.  Förslagsvis skulle SSB se över process 3 för 
att eliminera lagringen mellan plock och match. Att effektivisera process 3 skulle 
troligtvis leda till en snabbare cirkulation.  
  

 6.2 Tid, kostnad & variation 

Resultaten från tidsstudien, själva “klockningen” av arbetsmomenten (se tabell 5:2) 
visar att den längsta tiden var att hämta media med hjälp av plocklistan. Denna tid kan 
givetvis variera beroende på hur snabbt mediet hittas. Detta är i linje med vad Modig 
och Åhlström (2015) beskriver om variation, att alltid kommer att finnas variation i 
processer, vilket alltid kommer att finnas vid reservationsprocessen. I vissa fall krävdes 
en längre plockinsats då t.ex. mediet inte stod på sin hyllplats, utan personalen fick 
lägga ned mer tid på att hitta mediet, t.ex. genom att felsöka i BOOK-IT. Förslagsvis 
skulle SSB se över den variation som uppstår i reservationsprocessen och sedan arbeta 
med 5S och standardiserat arbete för att arbeta enhetligt och på vis försöka begränsa 
variationen, som enlig Bicheno (2013) går att begränsas med t.ex. 5S och 
standardiserat arbete.  
  
Tabell 5:4 presenterar processernas tider i reservationsprocessen. Ett medelvärde om 
2 min och 15 sekunder är beräknat. Medelvärdet för de fem processerna beräknades 
eftersom det inte finns data på fördelningen mellan de olika reservationsprocesserna. 
De snabbaste tiderna tillhör process 4 och 5. Detta för att det finns en kö och medierna 
cirkulerar i omlopp. Dessa medier behöver inte plockas från en bokhylla som process 
1–3 kräver.  
  
Kostnaden för reservationshanteringen beräknades med ett medelvärde som tiden. 
Medelvärdet för de fem processerna (kostnad för ej uthämtade media) beräknades till 
10 kr 44 öre per media. Detta ger en totalkostnad om ca 1 800 000 kr vilket motsvarar 
7225 arbetstimmar eller ca 180 arbetsveckor. Det är timmar som skulle kunna 
investeras i flertalet aktiviteter ett biblioteken erbjuder som t.ex. läxhjälp, olika teman 
för barn och förskoleklasser, lässtöd och vägledning i språk etc.  
 
Den dyraste processen blev process 2, eftersom det krävs att ett media plockas och 
skickas till ett annat bibliotek. Precis som med process 4 och 5 när det gäller de 
snabbaste tiderna, är även kostnaden för dessa processer som lägst. I process 4 och 5 
hamnar mediet alltså inte på någon bokhylla för att plockas, utan det råder en 
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reservationskö och mediet hamnar i en cirkulationsprocess istället. Att jämföra med 
process 2 som är dyrast, vilken innefattar dubbel plock- och matchmoment. 

6.3 Att få fler att hämta sina reservationer 

Det som observerats under de olika besöken är att när mediet har matchats mot 
låntagaren och denna har fått informationen via ett sms, mail eller brev om att mediet 
finns tillgängligt inleds en väntan på låntagaren. En väntan som enligt SSB:s officiella 
direktiven ska vara i fem dagar, vilket är det tidsspannet som en låntagare har på sig 
att hämta ut sin reservation. Här finns variationer mellan hur de olika biblioteken och 
personalen agerar, vissa är strikta på de fem dagarna, andra väljer att ge låntagaren 
en-två-tre extra dagar på sig.  
  
Att arbeta efter standardiserade arbetssätt är en av delkoncepten inom Lean enligt 
Pettersson (2008) samt ett av de 5S står för standardisering. Här skulle SSB troligtvis 
tjäna på att konsekvent se till att de fem dagarna är det som efterlevs. För desto längre 
ett mediet är låst på en reservationshylla desto längre tid tar det för nästa person i kön 
att få tillgång till mediet.  Avsaknaden av en fungerande standard bidrar också till att 
låntagaren får svårigheter att veta vad som faktiskt gäller. Det devalverar värdet av den 
deadline som är kommunicerad till kunden. Informationen mellan SSB och deras 
kunder saknar dubbelriktat information som Lumsden (2012) förespråkar. Hemsidan 
tillhandahåller information om lagersaldo men någon leveranstid kan låntagaren ej ta 
del av. Informationen mellan SSB och låntagaren är obefintligt från det att låntagaren 
har gjort reservationen tills dessa att den är matchad. Detta kan enligt Mattsson (2012) 
leda till att informationen har tappat i kvalitet och relevans då tid är en viktig faktor 
för informationsutbytet. Risken kan finns att låntagaren på grund av tidsfaktorn 
mellan reservation till matchning tappar intresset för reservationen vilket kan leda till 
att reservationen kan hamna på hyllan och som aldrig hämtas.  
  
Avgiften för en låntagare att reservera medier inom SSB är 10kr för personer över 18 
år, denna avgift är densamma oavsett om reservationen blir uthämtad eller 
ej.  Benchmarkundersökningen visade att det bara vara Solna, Tyresö och bitvis 
Värmlands bibliotek som tog ut en avgift för att reservera medier. Att införa en 
straffavgift för ej uthämtade reservationer är något som diskuterats med personalen 
vid observationerna. De flesta i personalen ansåg att en straffavgift skulle kunna vara 
rimlig att ta ut. I Davies & Sen (2014) samt  Ajayi & Okunlola (2005) artiklar om 
avgifternas påverkan på cirkulationen av media vid universitetsbibliotek diskuteras 
avgifter för försenad litteratur.  Sådana avgifter tillämpas idag hos alla de kontaktade 
biblioteken, SSB plus de som deltog i benchmarkingen.  SSB har liksom alla andra 
bibliotek ett system där de ger låntagaren en form av kredit på sina lånekort. Vid SSB 
är denna kredit på 100 kr och så länge låntagarens totala kredit ej överstiger 100 kr 
behöver denne aldrig betalat denna summa. Således kan en låntagare reservera tio 
medier á 10kr och aldrig betala för det.  Att införa en avgift för ej uthämtade 
reservationer visades vid Göteborgs bibliotek inte ha någon inverkan på andelen ej 
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uthämtade reservationerna.  En avgift på ej uthämtad reservation gör heller inte att 
processen och den tiden som personalen lagt ner på reservationen blir värdehöjande. 
Det blir likväl en bristande användning av deras arbetstid, något som enligt Storhagens 
(2011) definition är icke- värdeskapande.  Men kan en avgift få andelen reservationer 
som ej blir uthämtad att minska, så minskar andelen icke-värdeskapande tid och 
därmed ger mer valuta skattepengarna enligt (Brännmark 2012). 

6.4 7+1 slöserier  

Med hjälp av 7+1 Slöserierna har följande slöserier tolkats under observationerna. 
De slöserier som studien identifierat och förknippar med reservationsprocessen är: 
  
Onödig transport: onödiga transporter är när reserverade media transporteras 
längre än nödvändigt p.g.a. lokalens layout. Förslag till lösning är att “scanna” det 
reserverade mediet direkt i återlämningrummet/robotrummet och använda kvittot 
som stoppas i mediet för att vidare ställas på reservationshyllan. Genom detta sparas 
tid, pengar och papper. Alternativ lösning är att mediet redan är matchat när det 
kommer till biblioteket där reservationen ska hämtas.  
  
Onödiga rörelser:  vid matchningsprocessen behöver personalen ofta röra sig 
mellan dator, skrivare och reservationsvagnen för att matcha mediet.    
  
Onödigt lager: onödiga lager syftar till när en reservation läggs på ett mellanlager 
mellan plockning och matchning (se process 3, figur 5:2), istället för att 
iordningsställas direkt, så att mediet kommer upp på reservationshyllan snabbt. En 
annan form av onödigt lager är när reservationerna blir stående i reservationshyllan 
längre än de fem dagar. Mediet blir då låst för andra låntagare ytterligare ett par dagar.  
 
Överarbete: överarbete observerades när ett medie är reserverat till ett annat 
bibliotek. Först genomgår mediet en ”utgående match” genom scanning. I mediet läggs 
sedan en lapp med röd text som innebär en reservation. Mediet läggs i en låda för 
transport. När biblioteket får lådan tas lappen med den röda texten bort och mediet 
läggs på sortering för att sedan matchas ytterligare en gång men med en ny lapp som 
skrivs ut som läggs i mediet.   
  
Väntan: den väntetid som observerats är väntan på att PostNord ska hämta de blå 
lådorna som sedan är i PostNords ägo i ungefär tre dagar. Det innebär det kan ta flera 
dagar innan en reservation hamnar på reservationshyllan. Väntan har även observerats 
vid process 3 där mediet lagerhålls mellan momenten ”plock & match” och ”ev. 
matchning”.  
 
Outnyttjad kapacitet/resurser:  hanteringen av reservationer är tidskrävande 
(7225h/år) och när reservationerna sedan ej blir uthämtade har den tid som 
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personalen lagt ner på reservationerna varit icke värdeskapande.  Tid som personal 
kunde ha använt till aktiviteter som kunderna efterfrågar och nyttjar.   
  
Slöserierna, defekta produkter och överproduktion är två slöserier kopplade till 
producerande verksamhet och har därför inte kunnat tillämpas på SSB:s verksamhet.  
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7. Slutsats & Rekommendationer 
I detta avslutande kapitlet presenteras slutsatsen för studien samt ett antal 
rekommendationer till SSB.  Även kritik kring de gjorde metodvalen redovisas och 
diskuteras. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

 7.1 Slutsats  

Syftet med denna studie var att kartlägga och observera SSB:s reservationsprocess. Ett 
av de mest betydelsefulla resultaten visar att det åtgår 7225 arbetstimmar i medeltal 
vid hanteringen av de fem reservationerna, och att medeltiden för de fem 
reservationsprocessen beräknades till 2 minuter och 15 sekunder. Kostnaden 
beräknades till ca 1,8 miljoner kr för de fem processerna. Det näst betydelsefulla 
resultatet visar att SSB:s personal vid de olika biblioteken har en avsaknad av ett 
standardiserat arbetssätt. Resultaten av denna undersökning visar också att variation 
delvis beror på planlösningen vid de olika lokalerna samt personalens egna 
arbetsförfaranden. Genom att tillämpa 5S och standardiserat arbete ökar 
möjligheterna till att begränsa variationen i reservationsprocessen, samt att erhålla 
enhetlighet i arbetsprocessen. Observationerna har även visat att systemet med 
färgkodade lappar för utgående reservationer ej fungerar så som det är tänkt. Detta då 
reservationerna vid ankomst till det nya biblioteket återigen genomgår en sortering 
innan det matchas. Resultaten av 7+1 slöserianalysen visar att dubbelarbete 
förekommer när en reservation ska skickas från ett bibliotek till ett annat samt att 
media lagerhålls längre än fem dagar på reservationshyllan. En förlängd lagerhållning 
på hyllan leder dessutom till att låntagaren är omedveten om att denne mottagit 
information om uthämtning inom fem dagar. Observationerna och besöken vid de 
olika biblioteken visade också att informationsflödet och kommunikationen mellan 
SSB och låntagarna i dagsläget är begränsad till matchnings sms, email eller brev som 
skickas ut när reservationen finns för hämtning.  Genom att införa en ökad grad av 
kommunikation mellan SSB och låntagaren torde de ej efterfrågade reservationer 
fångas upp innan de hanteras av personalen.   
  

7.2 Rekommendationer  

De genomförda besöken, den insamlade empirin och analysen har resulterat i 
rekommendationer som SSB, men som även andra biblioteksorganisationer kan ha 
nytta av för att få ner andelen ej uthämtade reservationer.  
  

• Ökat informationsflöde mellan bibliotek och kund. Genom en tätare 
kommunikation under tiden som låntagaren står i reservationskö kan 
reservationer som ej längre är önskvärda fångas upp innan de blir 
hanterade.   Även att införa en påminnelse när reservationen finns för hämtning 
är något de bör se på att införa. Vidare också att införa en funktion på hemsidan 
som utöver “antalet reservationer i kö” även visar en estimerad väntetid.  



 

 
 

46 

  
• Ökad standardisering och effektivisering. Det skiljer sig mellan biblioteken i hur 

arbetsförfarandet går till när lappar läggs i medierna innan de hamnar på 
reservationshyllan. Vissa använder A4-papper och vissa använder scanning och 
får ett kvittoliknande papper.  
 

• Se till att fem dagars gränsen för reservationer efterlevs. Samt att de 
reservationer som hanteras internt på ett och samma bibliotek hanteras utan 
onödigt mellanlager innan matchning.  

  
• För att motivera till att reservationerna blir uthämtad skulle ett förslag vara att 

låneperioden inleds i samband med matchning. Men också för att få tillbaka ett 
medie snabbare i cirkulations processen.  

  
• Ökad valmöjlighet för låntagaren att välja fler bibliotek där denne är villig att 

hämta ut reservationen.  Skulle denna nuvarande begränsning på ett bibliotek 
tas bort och låntagaren får möjlighet att välja fler bibliotek, ökar sannolikheten 
att ett media kan matchas utan att en transport mellan biblioteken 
behövs.  Vilket skulle påskynda hela reservationsprocessen.  

 
• I ett vidare perspektiv bör fler bibliotek studeras för att öka säkerheten i de tid- 

och kostnadsresultat som framkommit.  
  

7.3 Metodkritik 

Denna studie bygger på observationer och tidtagningar från endast fyra bibliotek. 
Troligtvis skulle en större studie således förbättra generaliserbarheten.  Det har 
upplevts att personalen trots att de på förhand fått ta del av information om studiens 
syfte och haft möjlighet att ställa frågor om utformningen av studien ändå inte var helt 
bekväma med att de blev klockade. Då studien har tillämpat bekvämlighetsurval kan 
detta ha påverkat utgången.  Dels genom att det kan finnas osäkerhet i det statistiska 
slutsatserna, dels att personal arbetar olika snabb samt variationer i layouten. Å andra 
sidan är denna studie tidsbegränsad med relativt lite tid, samt att 
reservationsprocessen har flera möjliga processer vilket med stöd av bekvämlighets- 
och snöbollsurval förhoppningsvis ger ett representativt resultat på medeltiden. 
Genom att biblioteken besöktes flertalet gånger kom författarna i kontakt med flera 
medarbetare vilket bidrar till ökad validitet.  En metod som diskuterades var att filma 
personalen och momenten de utför för att på så sätt kunna genomföra en mer 
djupgående analys och kartläggning av tidsåtgången vid reservationshanteringen. Men 
ur bl.a. ett etiskt perspektiv valdes det att ej använda denna metod.   
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Genom denna studie har några frågor aktualiserats. Det skulle vara av intresse att 
fastställa fördelningen mellan de fem olika flödena som denna studie observerat. 
Genom en sådan fördelning skulle detta bidra till att fastställa riktigheten i denna 
studie med en större säkerhet på tid- och kostnadsberäkningarna.  
Nya forskningsprojekt inom detta område skulle kunna undersöka om antalet 
transporter kan minskas mellan biblioteken när reserverade medier skickas, för att på 
så vis reducera lagringstiderna. Men också att reducera den tid som åtgår hos 
speditören vilket idag är ca tre dygn.  
Ytterligare aspekter som framtida forskning inom ämnet bör se på är att ta sig an 
reservationsprocessen ur ett kundperspektiv.   
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Bilaga 1 - Information till undersökta Bibliotek.  
 
 
Information om Exjobb vid Stockholms Stadsbibliotek - Reservationshanteringen 
Som ett avslutande moment på magisterprogrammet Tillämpad Logistik vid KTH så 
genomför vi, på uppdrag av Stockholms Stadsbibliotek, SSB ett exjobb kring 
reservationshanteringen.  Det finns ett uttalat problem att många reservationer aldrig 
blir uthämtade vilket innebär att arbetet som personalen har utfört för att 
iordningställa reservationerna ej blir värdeskapande. Det upplevs också irritation 
bland personalen gällande detta. Utöver att försöka få ner andelen ej uthämtade 
reservationer även uppfylla följande syfte: 
 
“Att kartlägga och observera reservationsprocessen samt att använda olika modeller 
och verktyg för att ta fram förbättringsåtgärder. Detta för att få en djupare 
förståelse för hur effektivare arbetsprocedurer kan generera mer samhällsnyttiga 
åtaganden genom att tiden som personalen i nuläget använder till 
reservationshantering istället kan användas till andra mer prioriterade aktiviteter”. 

Tillsammans med administrationen vid SSB har fyra bibliotek valts ut. Det som vi vid 
besöken på respektive bibliotek vill göra är att få en inblick i hur 
reservationshanteringen fungerar idag. Detta genom att observera personalen när de 
iordningställer reservationer, samt tillbakaställer ej uthämtade reservationer. Det 
finns även ett intresse att för SSB få en uppfattning kring hur lång tid 
reservationshanteringen som helhet tar samt en kostnad.  Därför kommer vi behöva 
utföra tidtagning för att erhålla relevant data.  I rapporten kommer inga namn eller 
datum för när tidtagningen och observationerna har utförts att redovisas. Det kommer 
således ej gå att spåra tidtagningen till någon enskild anställd. Detta för att det inte är 
enskilda medarbetares agerande och arbetstempo som ska studeras, utan hur 
verksamheten kring reservationshantering som helhet fungerar och utförs.  Vi är även 
intresserade av att erhålla tips och förslag från personalen om hur de upplever 
reservationsprocessen idag samt hur processen skulle kunna utvecklas.  
Vi tackar för samarbetet på förhand! 

Mvh 

Magnus & Branko 

Har ni frågor kring besöken går det utmärkt att maila till oss. 

me2@kth.se  gambetta@kth.se 

 
 
 



 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Mail till övriga bibliotek  
 

Hej! 
 

Vi är två studenter vid KTH i Stockholm som nu är i slutet av vår utbildning inom 
Tillämpad Logistik på Magisternivå. Vi genomför därför ett exjobb på uppdrag av 
Stockholms Stad och deras biblioteksverksamhet.  Där vi ser på hantering kring 
reservationer, och framförallt gällande de reservationer som ej blir uthämtade.  För att 
vidga studien skulle vi därför vilja ha hjälp med att besvara nedanstående frågor 
gällande er verksamhet. 
 
Hur många reservationer görs årligen? 
Hur många dagar är en reservation giltig? 
Hur många av dessa reservationer hämtas ej ut? 
Finns någon avgift för ej uthämtade reservationer? 
 
Är det så att ni inte har eller inte vill ge ut exakta siffror så är vi ändå tacksam om ni 
kan bidra med för estimerade siffror. 
Om vi mailat fel person, så hoppas vi att ni har möjlighet att vidarebefordra mailet till 
lämplig kollega. 
 
Har ni någon fråga så får ni gärna höra av er till oss. 
 
Tack på förhand! 
Magnus & Branko 
 
 
  



 

 

 

Bilaga 3 – Bilder från observationerna  

 
 

Bild– Matchningslapp A4 Bild  - Väntan på matchning 

Bild  - Reservationsvagnar 



 

 

 

Bild - Reservationshyllan 

Bild - Sorteringsmaskin Bild  - Matchningskvitto 
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