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Färre bibliotek och minskad utlåning
Antalet bibliotek fortsätter att minska. Med det följer att den registrerade
utlåningen på de bemannade utlåningsställena sjunker för flera
bibliotekstyper. Det visar Kungliga bibliotekets rapport Bibliotek 2015, som
innehåller Sveriges samlade officiella biblioteksstatistik över de offentligt
finansierade bibliotekens verksamhet.
Folkbibliotekens utlåning minskar med 1,5 miljoner lån sedan föregående år.
Totalt sett gjordes 76,7 miljoner fysiska lån på de offentligt finansierade
biblioteken jämfört med 77,4 miljoner året innan, trots att uppräkning i år
gjorts för skolbibliotek som inte besvarat undersökningen.

Antalet skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för
biblioteksverksamhet har inte ökat. 86 kommuner saknar ett enskilt
skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning. De enskilda
skolbibliotek, alla kategorier, som ingår i urvalsramen ger service till 450 000
elever av de 1,4 miljoner elever som går i grundskola eller gymnasium. Därtill
kommer de 445 integrerade folk- och skolbiblioteken som också ger service
till elever. De skolbibliotek som besvarat undersökningen köper in fysiska
medier för 101 kronor per elev.
De offentligt finansierade biblioteken har sammanlagt ett fysiskt bestånd av
105 miljoner medier vilket motsvarar 11 fysiska medier per invånare, varav 4
medier finns på folkbiblioteken. Majoriteten av de fysiska medierna är böcker
med skriven text.
E-boksanvändningen på folkbiblioteken har för första året på länge inte ökat.
En förklaring kan vara att folkbiblioteksorganisationer begränsar det antal eböcker som användarna kan ladda ned under en viss tid eller stänger av eboksutlåningen under året när budgeten för detta är förbrukad. Eboksanvändningen på folkbiblioteken är därför fortfarande bara några få
procent av deras totala utlåning.
De offentligt finansierade biblioteken har minst 9 400 licenser på olika
databaser med e-medier. Den omfattande tillgången till e-medier genererade
närmare 48 miljoner sökningar och minst 68 miljoner nedladdningar/lån på
alla offentligt finansierade bibliotek. Det är de 37 universitets- och
högskolebiblioteksorganisationerna som dominerar, både i tillgång till och i
användningen av e-medier.
Det finns drygt 9 000 personer som arbetar på de offentligt finansierade
biblioteken, 76 procent av dem är kvinnor.
Driftskostnaderna för de offentligt finansierade biblioteken uppgår till 7,5
miljarder kronor. Det innebär att den offentligt finansierade
biblioteksverksamheten i Sverige i medeltal kostar 759 kronor per invånare.
Enbart folkbiblioteksverksamheten uppgår till en kostnad av 419 kronor per
invånare.
Undersökningen presenteras i en skriftlig rapport med tabeller och diagram.
Samtliga resultat presenteras också i separata tabeller uppdelat på riket, län
och olika bibliotekstyper. Allt finns att tillgå via Kungliga

bibliotekets statistikblogg. Enskilda biblioteksorganisationers resultat visas
i biblioteksstatistikdatabasen.
Frågor om undersökningen besvaras via biblioteksstatistik@kb.se

Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för
audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och
digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har
nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan.
Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.
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