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Expertnätverket för  
verksamhetsutvecklande 
metoder
Utvärdering av biblioteksverksamhet med kvalitativa 
metoder

Nätverket har utforskat de olika stegen i modellen för verk-
samhetsutveckling och nu är vi framme vid det sista steget, 
utvärdering. Vi inleder med tre talare som tar upp både 
teoretiska och praktiska aspekter av utvärdering. Därefter 
kommer vi att arbeta med olika case i grupper, för att träna 
våra nya metodmuskler. 

Datum: 24 mars 2021
Tid: 09.00–16.00
Plats: Zoom. Möteslänk mejlas till anmälda deltagare inför 
träffen.

Program 24 mars

08.45 Drop-in

09.00 Incheckning   

09.15 Värdeskapande utvärdering 
Pamela Schultz Nybacka 

Bibliotekens uppdrag och verksamhetsutveckling är både 
angelägna och komplexa. Hur kan man veta ifall verksamhe-
ten förbättras och når sina mål? Pamela Schultz Nybacka tar 
upp olika varianter av kvalitativa utvärderingsmetoder, deras 
utgångspunkter och upplägg. Hon ger även prov på hur man 
enkelt kan upprätta en självvärdering inom ett komplext om-
råde. Exemplet visar hur man kan skapa målsättningar och 
utvärdera verksamhet inom bildningsuppdraget.

Pamela Schultz Nybacka är Fil.dr. i Företagsekonomi, forska-
re och programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet på 
Södertörns högskola och konsult inom offentlig verksamhet, 
konst och kultur samt bibliotek.

10.10 Paus

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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10.30 A library visit is not just a number: See-
king a new language for the value of libraries
Christian Lauersen

In the public and in the media the discussion 
about the state and future of libraries often finds 
its fuel in lending numbers, foot traffic and other 
measurable parameters. Library statistics are 
important but mostly says something about the 
use of libraries and not much about the value and 
impact of libraries. An initiative from Roskilde 
Central Library, DK, is aiming at creating a new 
language for the value that libraries provide
individuals and communities.

Christian Lauersen is based in Copenhagen and is 
Director of Libraries and Citizen Services in 
Roskilde Municipality, Denmark. He believes that 
libraries are crucial institutions for all communi-
ties, helping to create an open, more diverse, 
inclusive and equal world. One of Christian’s 
main professional interests is how shared public 
places like libraries foster stronger communities. 
He is proud founder of Library Planet – a crowd-
sourced travel guide to libraries of the world – 
and the very first library bossa nova song. Along-
side his library career, Christian likes cycling, 
LEGO and socks. 

Twitter: @clauersen  
Blog: https://christianlauersen.net/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lauersen/

11.30 Introduktion till workshopen

12.00 Lunch

13.00 Gathering user feedback during a pan-
demic: some examples from Oxford University 
Dr Frankie Wilson will describe three projects that 
she ran during 2020 to gather feedback on specific 
services: navigation & wayfinding in the physical 
libraries (pre-lockdown); impact of ‘Keeping 
Oxford Reading’ (during lockdown); and website 
re-development (before, during and after lock-
down). 

Dr Frankie Wilson is the Head of Assessment 
at the Bodleian Libraries, University of Oxford. 
She provides strategic leadership for assessment 
troughout the Libraries, including training staff in 
assessment techniques, and designing and running 
assessment activities to drive changes in service 
provision to improve customer satisfaction.

13.45 Workshop inklusive paus

15.00 Återsamling och diskussion i plenum

15.45 Avslutning 

Anmälan

Anmälan sker via nedan länk senast 10 mars: 
Till anmälan

Möteslänk skickas till anmälda deltagare dagarna 
före träffen.

Du, eller din institution, måste vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Varmt välkomna!

Kontaktpersoner:
För nätverket: Anna Åkerberg 
E-post: anna.u.akerberg@skane.se

För träffen: Åsa Forsberg 
E-post: asa.forsberg@ub.lu.se 
Tel: 070-299 89 09

Svensk biblioteksförening 
 
Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att 
öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och 
funktioner samt för att stärka bibliotekens förut-
sättningar och möjligheter.

Välkommen som medlem! 
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