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Vad jag tänker tala om

• KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik

• Projekt: Intervjuundersökning

• Projekt: Teknisk plattform

• Projektplan: Regional tillämpning

• Vad händer nationellt?
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KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik

Första mötet april 2008 - Planerad slutdatum december 2011
Forsknings-, special-, folk-, sjukhus-, skol-, gymnasie- och 

länsbibliotek
Uppdrag

Revision av statistikenkäterna
Samordning
Förbättrad teknik
Projekt
Seminarier
Kommunikation

Inte ingripa i det löpande statistikarbetet (KR,KB, SCB…)
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Intervjuundersökningen

Forskningsbiblioteksstatistik – För vem och till vad?

Statistikanvändarnas synpunkter och önskemål

Cecilia Bodelsson, Catarina Jacobsson
Juni 2010
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Intervjuundersökningen
Hur används statistiken?

• Jämförelser
Med likadana eller lika stora bibliotek
Gärna utländska bibliotek
Sin egen utveckling över tid

• Retoriskt
Underbygga strategier
Samtal med uppdragsgivare
Medelstilldelning
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Intervjuundersökningen
Brister i statistiken

• Den nationella statistiken är inte tillförlitlig

• En del mått är irrelevanta

• Bortfallet är ofta stort

• Resultatet är svårtolkat, koppling till mål och 
strategier saknas

• Data är svåra att återanvända
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Intervjuundersökningen
Önskemål om den nationella statistiken

• Tydligare syfte
• Tydliga och enkla definitioner
• Bra tekniskt stöd
• Mer om elektronisk publicering
• Mer om bibliometri
• Mer om användarna
• Kostnadsmått i form av indikatorer
• Kombination av fasta och återkommande frågor
• Fördjupningar, ”teman”
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Teknisk plattform

Functional requirements to Swedish library reporting
system

Poul Henrik Jørgensen
November 2009
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Teknisk plattform
Användarnas önskemål

• Standardiserad nationell (officiell) statistik från alla 
offentligt finansierade bibliotek

• Lokal statistik som komplement till den nationella

• Transaktionsdata från lokala system och 
innehållsleverantörer

• Gränssnitt för överföring av data från operatörer på 
olika nivåer

• Gränssnitt för överföring av data från systemet till 
lokala analysverktyg

• Innehålla relevant metadata
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Teknisk plattform
Systemets kännetecken

• Statistik samlas in via en interaktiv webbenkät
• Användningsstatistik samlas in från e-leverantör
• Transaktionsdata samlas in från lokala system
• Lokala data samlas in och kvalitetssäkras i en lokal databas
• Lokalt insamlad statistik kan överföras till den nationella 

databasen via webb
• Den nationella databasen kan lagra såväl nationell som lokal 

statistik
• Den nationella databasen innehåller metadata som beskriver 

databasens innehåll
• Data kan exporteras från den nationella databasen via webb
• Data kan analyseras med hjälp av standard programvara
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Teknisk plattform - Modell
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Regional tillämpning

• ”Lokala tratten”

• Behov av att testa en teknisk plattform

• Lokalt behov av att göra fördjupade studier med 
utgångspunkt i statistiken

• Regionala biblioteksrådet, Skåne

• Projektgrupp Kristianstad
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Regional tillämpning
Projektplan (skiss)

1. Precisera vilken statistik som är relevant

2. Sätta upp ett fungerande teknikstöd

3. Samla in och analysera statistik

4. Formulera och genomföra ett fördjupningsprojekt 
utifrån analysresultatet
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Vad händer nationellt?

• Kulturutredningen 2009

• Kulturpropositionen 2009

• KB:s plan för utvidgat uppdrag

• Myndigheten för kulturanalys

• Gårdagens budgetproposition
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Vad händer nationellt?
Utvidgat uppdrag till KB

• Svara för nationell överblick
• Främja samverkan
• Driva på utvecklingen

I samråd med länsbiblioteken
• Kontinuerligt följa bibliotekens arbete
• Ansvara för att det finns relevant kunskap och 

statistik på området
• Följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning
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Vad händer nationellt?
KB:s plan för utvidgat uppdrag

• Statistikuppdraget överförs från Kulturrådet till KB

• Utveckla metoder och indikatorer för utvärdering och 
uppföljning

• Lokala uppföljningar och bedömningar i samarbete 
med länsbiblioteken

• Expertgrupp för statistik, utvärdering och uppföljning

• Utvecklings- och projektverksamhet under 2011 och 
2012

• ”www.biblioteksstatistik.se”
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Vad händer nationellt?
Myndigheten för kulturanalys

• En ny, oberoende och självständig myndighet

• Analysera, utvärdera och följa upp kulturpolitiska 
insatser

Förse regeringen med underlag
Hela det kulturpolitiska fältet
Utgå från de nationella kulturpolitiska målen
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Vad händer nationellt?
Myndigheten för kulturanalys

Långsiktiga uppdrag bl.a.:

• Bedriva omvärldsbevakning

• Följa forskningen inom kulturområdet
– Länk mellan forskarsamhället och den kulturpolitiska praktiken

– Egna medel för forsknings- och utvecklingsinsatser på kulturområdet

– Sprida kunskap om och främja utveckling av utvärderings- och 
analysmetoder

• Ansvara för den officiella statistiken på 
kulturområdet (exklusive biblioteksstatistiken) 
Ansvaret tills vidare kvar på Kulturrådet

Löpande uppföljning ligger kvar på den utförande myndigheten
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