Sveriges officiella biblioteksstatistik – enkät
Frågor om biblioteksorganisationen
1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna?
Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Internetlänk till plandokument som styr
biblioteksverksamheten som avses i
enkäten

?

?

?

?

2. Enkätens uppgifter avser totalt antal bemannade serviceställen:
Antal bemannade serviceställen

- varav antal integrerade serviceställen

?

?

3. Till de serviceställen som den här enkäten avser är det kanske också kopplat
ett antal utlåningsställen där vidare låneregistrering inte sker. Antal övriga
utlåningsställen och utlån till sådana:
Antal övriga utlåningsställen där vidare
låneregistrering inte sker
Antal lån till övriga utlåningsställen

?

?

4. Hur många bokbussar, bokbilar och bokbusshållplatser administrerar de
uppräknade biblioteksenheterna? Om ni köper tjänsten av ett annat bibliotek som
sköter administrationen uppge värdet 0 för att omöjliggöra dubbelräkning på
riksnivå. Ange 0 om frågan inte är aktuell för er.
Antal bokbussar

Antal bokbusshållplatser

Antal bokbilar, transportfordon

?

?

?

5. Antal personer som biblioteksorganisationen förväntas betjäna.
Här fyller KB i uppgift om antal
kommuninvånare
Antal skolelever eller helårsstudenter

Här fyller KB i uppgift om antal
kommuninvånare mellan 0-17 år

?

?

?

Frågor om bemanning och personal
6. Hur många årsverken/årsarbetskrafter avsattes för biblioteksverksamheten
under kalenderåret?
Antal årsverken/årsarbetskrafter
bibliotekarier och dokumentalister

?

Antal årsverken/årsarbetskrafter
biblioteksassistenter och
lärarbibliotekarier

?

Antal årsverken/årsarbetskrafter
specialister, fackkunniga

?

Antal årsverken/årsarbetskrafter övrig
personal inklusive kvällspersonal
studentvakter, chaufförer, vaktmästare
Totalt antal årsverken/årsarbetskrafter
avsatta för biblioteksverksamhet

?

=

- varav totalt antal årsverken särskilt
avsatt för arbete med barn och unga

?

?

7. Hur många personer arbetade inom biblioteksverksamheten 31 mars?
Antal anställda kvinnor 31 mars

?

Antal anställda män 31 mars

Totalt antal anställda personer 31
mars

?

=

?

Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet personal. Vänligen
skriv inga siffror här.

Frågor om ekonomi
8. Vilka utgifter hade biblioteksverksamheten under kalenderåret? Antal hela
kronor. Avrunda inte till tusental.
Kostnad fysiska medier

?

Kostnad e-medier

?

Kostnad lön

?

Kostnad för personalen
kompetensutveckling

?

Kostnad lokaler

?

Övriga driftskostnader som inte ingår i
någon av ovanstående kategorier
Totala driftskostnader under
kalenderåret

?

=

Kostnad investeringsutgifter

?

?

9. Vilka egengenererade intäkter hade biblioteksverksamheten under
kalenderåret? Antal hela kronor. Avrunda inte till tusental.
Intäkt av projektmedel, sponsring och

?

gåvor

Intäkt av sålda bibliotekstjänster

?

Intäkt av försenings- och
reservationsavgifter samt försäljning
Totalt antal kronor egengenererade
intäkter

?

=

?

Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet ekonomi. Vänligen
skriv inga siffror här.

Bestånd – nyförvärv
10. Hur stort var beståndet 31 december och hur många fysiska nyförvärv gjordes
under kalenderåret? Om ni bara kan få fram fysiskt bestånd genom att räkna
hyllmeter, beräkna att det finns 40 medier per hyllmeter.
Fysiskt bestånd

Böcker med skriven text

- varav antal kursböcker,
studielitteratur, läromedel,
skolböcker
Ljudböcker

Talböcker, DAISY

Tidskrifter, periodika, seriella
publikationer, antal löpande
titlar
Tidningar, dagstidningar,
veckotidningar, antal löpande
titlar
Musik

Film, tv, radio

Mikrografiska dokument,
mikrofilm
Bild, grafiska och
kartografiska dokument, OH,
presentationer, fotografier
Manuskript, artiklar, patent,
konferenshandlingar,
rapporter, noter
Interaktiva medier, cd-rom, tvspel, interaktiva läromedel,
konsolspel, datorspel
Övriga medietyper som inte
ingår i ovanstående
kategorier
Totalt bestånd

=

-varav fysiskt nyförvärv

Bestånd av elektroniska
titlar

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

=

=

11. Specialfrågor om de medier som redan rapporterats ovan:
Bestånd av tryckta böcker och seriella
publikationer för barn och unga, 31
december
Antal nyförvärv av tryckta böcker och
seriella publikationer för barn och unga
under kalenderåret
Antal utlån av tryckta böcker och seriella
publikationer för barn och unga under
kalenderåret
Bestånd av skönlitteratur, tryckta böcker
eller seriella publikationer, SAB signum H
eller Dewey 800–899
Antal referensexemplar i beståndet 31
december
Bestånd av medier för personer med
läsnedsättning
Utlån av medier för personer med
läsnedsättning

12. Hur många titlar av medier på olika språk fanns det sammanlagt i er
bibliotekssystemkatalog 31 december?
Antal titlar på
svenska språket

Antal titlar på
nationella
minorietetsspråk

Totalt antal titlar

Antal titlar på
utländska språk

=

Antal fysiska titlar

Antal elektroniska titlar

Totalt antal titlar

=

=

=

=

13. Hur många olika licensierade databaser hade biblioteket tillgång till 31
december? Ange värdet 0 för de databastyper som ni inte har. Licensierad = något
som man betalar för
Antal licensierade databaser med böcker,
monografier, inklusive ljudbok och talbok
Antal licensierade databaser med
tidskrifter, periodika eller seriella
publikationer
Antal licensierade tidningsdatabaser

Antal licensierade bibliografiska
databaser
Antal licensierade fakta- och
nyhetsdatabaser
Antal licensierade kartografiska- och
bilddatabaser
Antal licensierade databaser med film, tv
och interaktiva kurser
Antal licensierade databaser med musik

Egen publikationsdatabas och
egendigitaliserade samlingar
Databaser totalt antal licensierade,
både externa och interna

=

Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet bestånd. Vänligen
skriv inga siffror här.

Frågor om utlån, omlån och användning
14. Hur många utlån av olika typer av fysiska medier (eller
papperskopior) gjordes under kalenderåret? Ange uppgift dels för
antal initiala lån och dels hur många lån som var omlån. Uppgift om
utlån nedan rapporteras exkluderat antalet fjärrlån och läsesalslån.
Antal initiala utlån
Fysiska böcker med
skriven text
- varav antal
kursböcker,
studielitteratur,
läromedel, skolböcker
Ljudböcker

Talböcker, DAISY

Tidskrifter, periodika,
seriella publikationer
Tidningar,
dagstidningar,
veckotidningar
Musik

Film, tv, radio

Mikrografiska
dokument, mikrofilm,
mikrofiche
Bild, grafiska och
kartografiska dokument,
presentationer,
fotografier
Manuskript, artiklar,
patent,
konferenshandlingar,
rapporter, musiktryck,
noter
Interaktiva medier, cdrom, tv-spel, interaktiva
läromedel, konsolspel,
datorspel
Övriga medietyper som
inte ingår i ovanstående
kategorier
Totalt antal lån

=

Antal omlån

Totalt antal utlån
=

?

?

?

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

?

=

?

?

=

?

?

=

?

?

15. Uppge hur många läsesalslån som gjordes, enligt stickprov? Uppgiften
behöver inte besvaras under kalenderår 2015 av de bibliotek som inte haft tillgång
till stickprovsinstruktioner.
Läsesalslån vårmätning

Läsesalslån höstmätning

Totalt antal läsesalslån under
kalenderåret

16. Hur många fjärrlån gjordes under kalenderåret? Räkna inte de fjärrlån som är
omlån. Fjärrlån inkluderar fysiska medier, fotokopior, mikroform, skannade
dokument och utskrifter samt elektroniskt överförda dokument.
Antal fjärrlån inom Sverige

Totalt antal fjärrlån

Antal fjärrlån utanför
Sverige

Fjärrutlån
Fjärrinlån

Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet utlån. Vänligen skriv
inga siffror här.

=

Omsättningen av elektroniska medier, användning och lån
17. Hur omfattande var användningen av den elektroniska delen av samlingen
under kalenderåret? Fyll endast i värde i en kolumn per produkt beroende på
vilken typ av statistik som ni erhållit av leverantören.
Antal sökningar

Antal nedladdningar

Antal nedladdade sektioner
eller timmar

Licensierade böcker,
monografier, inklusive ljudbok
och talbok
Licensierad tidskrifter, seriella
publikationer och periodika
Licensierad tidningar

Licensierade bibliografiska
databaser
Licensierade fakta- och
nyhetsdatabaser, inklusive
uppslagsverk och numeriska
databaser
Licensierade kartografiskaoch bilddatabaser
Licensierade databaser med
film, tv och interaktiva kurser
Licensierade databaser med
musik
Bibliotekets egen
publikationsdatabas och
egendigitaliserade samlingar
Total användning av
licensierade databaser

=

=

Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet e-användning.
Vänligen skriv inga siffror här.

=

Frågor om besök och aktiva låntagare
18. Hur många besök hade biblioteket (biblioteken) under kalenderåret?
Antal fysiska besök på bibliotekets
bemannade serviceställen
Antal virtuella besök på externa
webbsidan (startsidan, indexsidan)

Antal unika IP-nummer som besökt
bibliotekets webbplats under kalenderåret
Antal sökningar i bibliotekets OPAC

Antal sökningar i bibliotekets
Discoverysystem

19. Hur många aktiva låntagare hade biblioteket (biblioteken) under kalenderåret?
Antal aktiva låntagare som är kvinnor,
näst sista siffran i personnumret är jämn
siffra
Antal aktiva låntagare som är män, näst
sista siffran i personnumret är ojämn
siffra
Antal aktiva låntagare som är
institutionslåntagare eller personer som
saknar uppgift om personnummer
Totalt antal aktiva låntagare

- varav ovan antal aktiva låntagare som
är under 18 år

=

Frågor om resurser och lokaler
20. Vilka resurser hade biblioteket (biblioteken) tillgång till 31 december?
Totalt antal publika datorer totalt sett i
bibliotekslokalerna
Antal publika datorer som endast är
avsedda för sökning i
bibliotekssystemkatalogen
Antal läsplattor, e-bokläsare,
Daisyspelare eller tablets till utlåning
Antal elever med tillgång till ”en-till-en
lösning”, dator genom
skolans/bibliotekets försorg
Antal sociala medier (unika adresser)
som biblioteket tillhandahåller information
på
Antal wifi, trådlösa nät för internet, som är
fria i bibliotekets lokaler
Antal sittplatser totalt, inklusive
studieplatser
Antal studieplatser

Antal kvadratmeter som är öppna för
användarna

Antal kvadratmeter som inte är öppna för
användarna. Trapphus räknas ej.

Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet besök och resurser.
Skriv inga sifferuppgifter i detta fält.

Frågor om öppettider och nyttjande
21. Hur mycket hade biblioteket (biblioteken) öppet under kalenderåret?
Biblioteket med längst öppethållande

Öppet antal dagar per år

- varav antal öppetdagar med reducerad
service eller för särskilda grupper del av
dag
Öppet antal timmar per vecka

- varav antal öppettimmar per vecka med
reducerad service eller för särskilda
målgrupper
- varav antal timmar meröppet per vecka

- varav antal timmar per vecka som är
efter klockan 18 eller på lördagar och
söndagar

22. Här ställer vi en rad frågor om referensfrågor, biblioteksundervisning och
indexeringar. Uppgifterna behöver inte besvaras av de bibliotek som inte haft
tillgång till stickprovsinstruktioner.
Antal referensfrågor enligt stickprov

- varav antal referensfrågor inkomna på
elektronisk väg
Antal biblioteksanställda som arbetade
med organiserad undervisning under
kalenderåret
Antal timmar organiserad undervisning av
biblioteksanställda
Antal deltagare vid organiserad
undervisning av biblioteksanställda
Antal digitala pedagogiska resurser för
biblioteks- och söktjänster
Antal indexeringar för databaser och
bibliografiska tjänster under kalenderåret
som utförts av biblioteksanställda

Här kan du lämna kommentarer om öppettider, referensfrågor etc. Lämna inga
sifferuppgifter i detta fält.

Summan av de andra bemannade
serviceställena

Aktiviteter
23. Hur många aktiviteter anordnades av de bibliotek som avses i ert svar under
kalenderåret? Ange både det totala antalet aktivitetstillfällen samt hur många av
dessa tillfällen som riktade sig primärt till barn och ungdom. Skriv 0 i de fält som
inte är aktuella för ert bibliotek.
Aktiviteter totalt

- varav antal aktiviteter särskilt för
barn och unga

Aktiviteter i samarbete med BVC

Berättar- eller sagostund

Bild-, tecknings-, målnings-, pyssel-,
hantverks-, experimentverkstad/-kurs
Bok- eller läsecirkel - sluten
sammankomst med litterär anknytning

Bok-, läs- eller korsordskafé - öppen
sammankomst med litterär anknytning
Biblioteksinformation/-visning för
grupper/elever/studerande
Bokvagnsronder

”Boka en bibliotekarie”

Sökningar på uppdrag

Boksamtal - bokprat

Data-/internetkurs - handledning,
seniorsurf - öppen eller sluten visning
Filmvisning - filmprat

Föreläsning, föredrag, debatt eller
föreningsarrangemang
Författarbesök

Musik -underhållning, -arrangemang, kafé
Skrivarkurser/ -läger, litteraturläger

Sångstund, rytmik, rim & ramsor

Teater- eller trolleriföreställning

Utställning

Övriga aktiviteter som inte kan föras till
någon av ovanstående kategorier
Aktivitet, totalt antal

=

=

Här kan du lämna kommentarer till området aktiviteter. Lämna inga sifferuppgifter i
detta fält.

Slutligen
Uppskatta den effektiva tidsåtgången för att samla in och fylla i uppgifterna i
denna enkät. Uppgifterna skickas till SCB som har i uppgift att sammanställa
kostnaderna för Sveriges officiella statistik.
Antal hela timmar

- och därutöver antal minuter

Här finns ett textfält som du kan kommentera dina svar i, lämna förklaringar och
förtydliganden samt kommentarer till hur undersökningen lagts upp och eventuella
svårigheter som du stött på när du fyllt i enkäten:

Stort tack för att du besvarade frågorna!
Klicka på skicka-knappen för att lämna in enkäten.

