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I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-

ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll 

och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 

Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 

aktuellt avsnitt. 
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A Administrativa uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Folkbibliotek  

 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde: Biblioteksstatistik  

 

A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)   

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 

när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 

statistiken (2001:100) 

 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation: Kungliga 

biblioteket 

 

Postadress: Box 5039, 102 41 Stock-

holm 

 

Besöksadress: Karlavägen 100  

Kontaktperson: Cecilia Ranemo  

Telefon: 010-709 36 39  

Telefax:   

E-post: biblioteksstatistik@kb.se  
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A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation: Kungliga 

biblioteket 

 

Postadress: Box 5039, 102 41 Stock-

holm 

 

Besöksadress: Karlavägen 100  

Kontaktperson: Cecilia Ranemo  

Telefon: 010-709 36 39  

Telefax:   

E-post: biblioteksstatistik@kb.se  

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 

2001: 99) 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 

sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 

automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgift-

slagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 

personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om 

den officiella statistiken. 

A.8 Gallringsföreskrifter 

Inga 

A.9 EU-reglering 

Ingen 

A.10 Syfte och historik 

Statistiken har framställts under mer än 50 år. Sedan 2011 har Kungliga 

biblioteket varit statistikansvarig myndighet. Tidigare under en rad år hade 

Statens kulturråd ansvaret. 

A.11 Statistikanvändning 

Biblioteksstatistikens syfte är att utgöra ett underlag för planering och besluts-

fattande samt användas för information om situationen inom biblioteksväsendet. 

Statistiken används både på lokal-, regional- och nationell nivå. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Samtliga offentligt finansierade folkbibliotek tillfrågas via en webbenkät som 

distribueras av Kungliga biblioteket. 

 

A.13 Internationell rapportering 

Vissa år publiceras några variabler i internationella årsböcker. 
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A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Samtliga produkter inom den officiella biblioteksstatistiken kommer att 

samordnas inom de kommande åren. De fyra biblioteksstatistikprodukterna 

kommer att anpassas efter ISO standarden 2789 Internationell biblioteksstatistik 

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Samtliga offentligt finansierade folkbibliotek 

1.1.2 Variabler 

Personal, organisation, ekonomi, bestånd, utlån, nyförvärv, webbesök, fysiska 

besök, publika aktiviteter och fjärrlån. 

1.1.3 Statistiska mått 

Antal, medelvärde och procent. 

 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Redovisas per kommun (kommunal folkbiblioteksorganisation) län och riket. 

 

1.1.5 Referenstider 

Kalenderår 2011 för besök, årsarbeten, utlån, nyförvärv, aktiviteter, webbesök 

och fjärrlån. 

2011-12-31 för variabeln bestånd 

2011-03-31 för antal anställda 

 

1.2. Fullständighet 

Alla delar av bibliotekens verksamhet omfattas inte av enkäten. 

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Biblioteken hämtar många av uppgifterna från sina bibliotekssystem. I den mån 

som bibliotekssystemen inte innehåller tekniska felaktigheter så har uppgifterna 

god tillförlitlighet. Det är känt att en typ av bibliotekssystem hade ett fel under 

2011 varför variabeln Övriga AV-medier kan ha påverkat, men i så fall ytterst 

lite. 
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2.2 Osäkerhetskällor 

Undersökningen är en totalundersökning varför det inte föreligger något urvalsfel. 
2.2.1 Urval 

Totalurval av Sveriges folkbibliotek 

2.2.2 Ramtäckning 

I denna undersökning är undersökningsenheterna en-tydligt definierade och inga 

oklarheter finns rörande vilka bibliotek som ingår i populationen. Den urvalsram 

som används innehåller samtliga bibliotek i målpopulationen 

2.2.3 Mätning 

Undersökningen genomfördes under perioden januari till maj 2012 via en 

webbaserad enkät. Respektive bibliotek kontaktades via e-post. I de fall som 

biblioteken inte gått in i enkäten efter den första önskade svarstiden, kontaktades 

dem via telefon. Ett flertal påminnelser utgick via e-post under svarstiden. 

2.2.4 Svarsbortfall 

Totalt sett besvarade 287 av 290 folkbibliotek enkäten. Folkbiblioteken i kommunerna 

Norberg, Strömstad och Strömsund ingår därför med 2010 års värde på de mest centrala 

variablerna i tabellmaterialet för att de rikstalen inte ska vara underrepresenterade. I 

undersökningen förekommer också partiellt bortfall, det vill säga att data saknas 

rörande en eller flera uppgifter i blanketten. Även dessa har ersatts med föregående 

års värde på de mest centrala variablerna i de fall som sådan värde från föregående 

år funnits. 

2.2.5 Bearbetning 

Biblioteken har själva matat in uppgifterna i webbenkäten som samlar uppgif-

terna i en databas. Detta har gjort att det ibland funnits inmatningsfel, många av 

dess är korrigerade i den mån att de är så stora att onormala skillnader mellan 

åren har noterats. Datat har sedan exporterats till excel-filer som sammanställs 

till tabeller av Kungliga biblioteket. Samtliga variabler och tabeller presenteras 

på www.kb.se. 

2.2.6 Modellantaganden 

 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Ingen  

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Årligen 

3.2 Framställningstid 

3 månader till preliminär publicering, 6 månader till slutlig 

3.3 Punktlighet 

Slutredovisas i maj-juni årligen beroende på svarabenägenheten. 
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B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

De allra flesta variablerna är jämförbara över tiden. I årets undersökning ingår 

dock e-böcker i nya sammanslagna beräkningar. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Inga delgrupper 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Vissa centrala variabler kan jämföras med sjukhusbiblioteksstatistik KU0104 

och forskningsbiblioteksstatistik KU0102 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Exceltabeller och skriftlig rapport i pdf-format finns tillgänglig via www.kb.se 

5.2 Presentation 

Tabeller, diagram och skriftlig rapport 

5.3 Dokumentation 

Tillgänglig dokumentation finns i den årliga skriftliga rapporten Bibliotek 

(referensår) 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Samtligt material finns att tillgå öppet 

5.5 Upplysningstjänster 

Upplysningar om statistiken kan erhållas av Cecilia Ranemo på Kungliga 

biblioteket. E-post: biblioteksstatistik@kb.se, #biblioteksstat, www.kb.se. Övrig 

information som är relaterad till undersökningen http://biblioteksstatistik.kb.se/  
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