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De nordiska länderna 

Grönland  

Population 55 992 

<1 inv./km² 

Area 2 166 086 km² 

Statsskick Självstyre – inom 
kungariket Danmark 

Huvudstad Nuuk 
17 984 inv. 

Färöarna  

Population 51 336 

37 inv./km² 

Area 1 396 km² 

Statsskick Självstyre – inom 
kungariket Danmark 

Huvudstad Tórshavn 
21 592 inv. 

Island  

Population 356 991 

3 inv./km² 

Area 103 497 km² 

Statsskick Republik 

Huvudstad Reykjavik 
228 231 inv. 

Norge  

Population 5 328 212 

16 inv./km² 

Area 323 771 km² 

Statsskick Konstitutionell monarki 

Huvudstad Oslo 
1 305 126 inv. 
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Sverige  

Population 10 230 185 

23 inv./km² 

Area 447 426 km² 

Statsskick Konstitutionell monarki 

Huvudstad Stockholm 
2 344 124 inv. 

Finland  

Population 5 488 130 

16 inv./km² 

Area 338 430 km² 

Statsskick Republik 

Huvudstad Helsinki 
1 169 455 inv. 

 

Danmark  

Population 5 806 081 

135 inv./km² 

Area 42 926 km² 

Statsskick Konstitutionell monarki 

Huvudstad København 
1 320 629 inv. 

 

Åland  

Population 29 789 

19 inv./km² 

Area 1 580 km² 

Statsskick Självstyre – inom 
republiken Finland 

Huvudstad Mariehamn 
11 743 inv. 
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Symboler 

-  Ej tillämpbar 

..  Ej tillgängliga data 

Landskoder 

DK  Danmark 

FO  Färöarna 

GL  Grönland 

FI  Finland 

AX  Åland 

IS  Island 

NO  Norge 

SE  Sverige 
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Förord 

I Folkbibliotek i Norden presenterar Kulturanalys Norden 

nyckeltal och statistik för Nordiska ministerrådets 

medlemsländer under 2018 och utvecklingen i trender 

över tid.  

Syftet är att beskriva skillnader och likheter utifrån 

tillgängliga och jämförbara data om antal folkbibliotek, 

bestånd, låntagare, utlån och personal.  

Statistiken kommer från respektive lands statistikbyråer, 

statistikansvariga myndigheter eller ansvarig biblioteks-

organisation samt Nordiska ministerrådet via Nordic 

Statistics database (se bilaga). Statistik presenteras för 

de länder där data finns tillgängliga.  

Utifrån den statistik vi presenterar görs en bedömning av 

var det finns behov av harmonisering och tillgänglig-

görande av data om folkbibliotek för att öka möjligheten 

till jämförelser mellan de nordiska länderna. 

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och 

kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som 

vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det 

nordiska kulturlivet. Kulturanalys Norden finansieras av 

Nordiska ministerrådet och finns hos Myndigheten för 

kulturanalys i Sverige. Folkbibliotek i Norden är den fjärde 

publikationen i serien om nordisk kulturstatistik. 
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För mer information om kulturstatistik i Norden se 

http://www.kulturanalysnorden.se/. 

For an English summary of this report, please see 

www.kulturanalysnorden.se/publications.  

http://www.kulturanalysnorden.se/
http://www.kulturanalysnorden.se/publications
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Sammanfattning 

I Folkbibliotek i Norden presenteras nyckeltal och befintlig 

jämförande statistik för folkbibliotek i Nordiska minister-

rådets medlemsländer under 2018 samt utvecklingen i 

trender över tid.  

Folkbibliotek och bestånd: 

• Sammanlagt fanns det 2 993 folkbibliotek i de 

nordiska länderna 2018, undantaget Island. Flest folk-

bibliotek per invånare har Åland, minst har Danmark.  

• Antalet folkbibliotek har minskat sedan 2015. Störst 

minskning syns i Sverige och i Finland där antalet 

minskat med 36 bibliotek respektive 29 bibliotek.  

• Finland och Sverige har de största bestånden. Av de 

totala bestånden utgjorde böcker mellan 82 och 93 

procent i länderna 2018.  

• Siffror om nyförvärv saknas i flera länder. Finland och 

Sverige hade nyförvärv på ungefär två miljoner 

enheter 2018.  

• Statistiken från Grönland och Färöarna är inte lika 

omfattande som i övriga länder. Den grönländska 

statistiken är hämtad från bibliotekens egna 

årsrapporter och huruvida samma siffror finns för alla 

bibliotek kan variera. Island har ingen tillgänglig 

statistik för folkbibliotek. På grund av en övergång till 

ett nytt bibliotekssystem saknas statistik från 

Danmark på vissa områden för 2016 och 2017.  
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Besök och lån:  

• Det totala antalet lån minskar i länderna över tid, trots 

att befolkningen ökar.  

• Totalt minskade mängden lån i Danmark, Finland, 

Åland, Norge och Sverige med 16 procent mellan 

2010 och 2018. 

• Mest minskade antalet lån i Danmark, med 35 

procent mellan 2010 och 2018.  

• Finland och Åland hade högst antal besök och lån 

per invånare 2018, i Finland nio besök och 12 lån per 

invånare och på Åland gjordes tio besök och 13 lån 

per invånare. 

• Mellan 26 och 39 procent av invånarna i Sverige, 

Danmark, Finland och Åland är aktiva användare av 

folkbiblioteken.  

• Statistik kring könsfördelning bland låntagarna 

saknas i många länder, men i Sverige och Åland 

uppskattas andelen låntagare som är kvinnor till 62 

respektive 63 procent.  

• År 2016 uppgav 46 procent av alla norrmän mellan 

9 och 79 år att man använt sig av folkbibliotekens 

tjänster det senaste året.  
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Personal, öppettider och ekonomi: 

• Statistik över hur många timmar i veckan ett 

genomsnittligt folkbibliotek i ett nordiskt land är öppet 

är bristfällig. Bland de länder där denna information 

finns tillgänglig är de danska biblioteken öppna flest 

timmar i veckan och de grönländska minst. I 

genomsnitt är ett danskt bibliotek öppet 87 timmar i 

veckan och ett grönländskt 10 timmar.  

• De danska folkbiblioteken har flest anställda per 

bibliotek: cirka åtta årsarbetskrafter per bibliotek 

2018. Åland har det minsta antalet: i genomsnitt två 

årsarbetskrafter per bibliotek. 

• De danska och de finska folkbibliotekens utgifter är 

högst, både sett till utgifter per invånare och utgifter 

per bibliotek. 

• Utgifterna per invånare minskade något i alla länder 

där denna statistik finns tillgänglig, utom i Norge, 

mellan 2015 och 2018, medan utgifterna per bibliotek 

ökade.  
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Kulturanalys Nordens rekommendation: 

Nordisk folkbiblioteksstatistik samlas in kontinuerligt men 

på olika sätt och med varierande grad av detaljerade 

definitioner och tillgängliggörande av data. Detta minskar 

möjligheterna till jämförelser mellan länder och över tid.  

För att bättre kunna jämföra och följa upp den nordiska 

folkbiblioteksstatistiken föreslår Kulturanalys Norden 

följande: 

• Det bör säkerställas att det finns folkbiblioteks-

statistik i samtliga nordiska länder på nationell nivå 

(särskilt för Island och Grönland), att den är 

samordnad samt att den är uppdaterad i Nordic 

Statistics database. 

• Om folkbiblioteksstatistiken ska vara jämförbar 

internationellt bör alla nordiska medlemsländer följa 

etablerade standarder och anpassa statistiken efter 

ISO-standard 2789.  

• De nordiska länderna tydliggör och harmoniserar 

statistiken om bestånd, utlån och låntagare, och 

redovisar förändringar i nyttjande och utbud i 

folkbiblioteken. Exempelvis bör statistik om e-boklån 

tas fram i alla länder. 

• De nordiska länderna i samråd definierar och 

tillgängliggör mer jämställdhetsdata för folkbibliotek, 

avseende främst låntagare och årsverken. 
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Folkbibliotek 
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Folkbibliotek 

Folkbibliotek är bibliotek tillgängliga för hela befolkningen, 

oftast finansierade med skattemedel, där professionella 

bibliotekarier arbetar och det huvudsakliga utbudet är 

gratis. 

Folkbiblioteken i Norden är en av de mest spridda 

kulturinstitutionerna. Utöver fysiska och digitala böcker 

erbjuder folkbiblioteken idag ett stort antal andra medier, 

tjänster och programverksamheter. Folkbiblioteken är 

även en viktig mötesplats i lokalsamhället. Huvudman för 

folkbiblioteken är oftast kommuner eller regioner men ett 

litet antal folkbibliotek drivs av företag, föreningar eller 

stiftelser. Oavsett driftsform lyder folkbiblioteken under 

respektive lands bibliotekslag. Alla länder förutom Åland 

har en egen bibliotekslag. 

Folkbiblioteksstatistik finns tillgänglig för Danmark, 

Finland, Norge, Sverige och Åland, men inte för Island. 

Färöarna och Grönland har inte en samlad nationell 

biblioteksstatistik utan samlar in uppgifter i olika typer av 

enkäter beroende på bibliotekstyp, och tillgängliggör 

endast vissa nyckeltal.  

Statistik om bibliotek samlas in och presenteras i Finland, 

Åland, Danmark, Norge och Sverige enligt den 

internationella standarden för biblioteksstatistik, ISO 2789.  
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Figur 1. Folkbibliotek per land 2018, antal per 1 000 invånare 

Figure 1. Public libraries by country, number per 1,000 inhabitants 
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Antal bibliotek 

Tabellen och figuren visar mängden bibliotek i de 

nordiska länderna förutom Island. Flest bibliotek per 

invånare hade 2018 Åland, med 0,54 bibliotek per tusen 

invånare. Minst hade Danmark, med 0,07 bibliotek per 

tusen invånare. Tabell 1 visar också att antalet 

folkbibliotek minskade i de nordiska länderna mellan åren 

2015 och 2018. Mest minskade antalet bibliotek i Sverige 

och Finland: mellan åren 2015 och 2018 minskade antalet 

med 36 bibliotek i Sverige och 29 i Finland. I Danmark 

minskade antalet bibliotek med sju, i Norge med nio och i 

Färöarna med fyra. I Åland och Grönland har inte antalet 

bibliotek förändrats. 

Tabell 1. Folkbibliotek per land 2015–2018, antal 

Table 1. Public libraries by country 2015–2018, total number 

Land 2015 2016 2017 2018 

DK* 437 437 435 430 

FO 22 22 19 18 

GL 17 17 17 17 

FI 765 744 737 736 

AX 16 16 16 16 

IS .. .. .. .. 

NO 676 676 674 667 

SE 1 145 1 132 1 120 1 109 

Källa: Nordic Co-operation 2019a, Danmarks Statistik 2020. 

* Betjeningssteder med materialesamling. 
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Bestånd 

Finland och Sverige har de största fysiska medie-

bestånden i de nordiska länderna, omkring 34 miljoner 

titlar och medier. Danmark och Norge har ungefär hälften 

så stora bestånd. Grönlands Landsbibliotek Nunatta 

Atuagaateqarfia är också folkbibliotek för Nuuk, och där 

återfinns ungefär 20 procent av de grönländska 

folkbibliotekens totala bestånd. Merparten av bestånden 

består av böcker: 2018 utgjordes mellan 82 och 93 

procent av böcker. I alla länder förutom Danmark har 

böckernas andel av det totala beståndet minskat sedan 

2013. I Sverige utgjorde böcker 91 procent av det totala 

beståndet 2013, jämfört med 89 procent 2018. I Danmark 

ökade andelen böcker under samma period från 81 till 82 

procent. 

I de länder där uppgifter om nyförvärv finns tillgängliga, 

Finland och Sverige, var ungefär två miljoner av 

bestånden nya 2018 (tabell 2). Totalt för samtliga länder 

minskade bestånden mellan åren 2015 och 2018 med 8 

procent. 
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Tabell 2. Totalt fysiskt mediebestånd, andel böcker och 

nyförvärv per land 2018, antal i miljoner och andel i procent 

Table 2. Total physical media stocks, proportion of books and 

new acquisitions by country in 2018, number in millions and 

proportion as a per cent 

Land Totalt Andel böcker Nyförvärv 

DK 17,4 82 % 

 

FO 0,4 

  

GL 

   

FI 34,5 86 % 1,9 

AX 0,3 93 % 

 

IS 

   

NO 17,7 85 % 

 

SE 34,1 89 % 2,2 

Källa: Hagstova Føroya 2019, Kungliga biblioteket 2019, Nordic Co-
operation 2019b, Undervisnings- och kulturministeriet 2019, Danmarks 
Statistik 2020. 
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Tabell 3. Totalt fysiskt mediebestånd 2015–2018 per land, i 

miljoner 

Table 3. Total physical media stocks in 2015-2018 by country, in 

millions 

Land 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DK 20,4 19,7 18,7   17,4 

FI 38,1 37,4 36,5 35,6 35,2 34,5 

AX 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

NO 20,4 19,8 19,2 18,7 18,3 17,7 

SE 38,6 37,1 37,1 36,1 34,6 34,1 

Källa: Kungliga biblioteket 2019, Nordic Co-operation 2019b, Danmarks 
Statistik 2020. 

Tabell 4. Andel böcker av det totala fysiska beståndet per land, i 

procent 

Table 4. Proportion of books in total physical stock per country, 

as a per cent 

Land 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DK 81 80 80   82 

FI 87 86 86 86 86 86 

AX 94 94 94 97 97 93 

NO 87 86 86 86 85 85 

SE 91 88 89 89 89 89 

Källa: Kungliga biblioteket 2019, Nordic Co-operation 2019b, Danmarks 
Statistik 2020. 
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Besök och lån 
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10 
Ålänningar är de i Norden som 
oftast besöker folkbiblioteken 
(10 fysiska besök per invånare 
2018). 

Ålanders are the most frequent 
library visitors in the Nordic 
Region (10 physical visits per 
inhabitant in 2018).  
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Besök 

Åland hade det största antalet besök på folkbiblioteken, i 

genomsnitt tio besök, och Norge det minsta, knappt fem 

besök i genomsnitt. Antalet virtuella besök, på bibliotekens 

webbplatser, var färre än de fysiska besöken i alla länder 

där det finns tillgängliga uppgifter. Definitionen av, och 

mätmetoder för, besök är inte alltid dokumenterad och 

kan skilja sig åt mellan de nordiska länderna. 

Tabell 5. Fysiska- och webbesök per land 2018, antal och per 

invånare 

Table 5. In-person and web visits by country in 2018, total 

number and per capita 

Land Fysiska besök Webbesök 
Antal fysiska 

besök per 
invånare 

DK 37 604 000 24 435 000 6,5 

FO .. .. .. 

GL .. .. .. 

FI 49 824 877 38 026 351 9,1 

AX 297 900 .. 10,1 

IS .. .. .. 

NO 24 861 513 .. 4,7 

SE 63 106 307 41 053 063 6,2 

Källa: Danmarks Statistik 2019, Kungliga biblioteket 2019, Statistisk 
sentralbyrå 2019, Undervisnings- och kulturministeriet 2019, Ålands 
statistik- och utredningsbyrå 2019. 
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Figur 2. Fysiska lån per invånare för varje land 2018, antal 

Figure 2. Physical loans per capita for each country in 2018, total 

number 
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Lån 

Antalet fysiska lån minskade i samtliga länder mellan åren 

2010 och 2018. Den sammanlagda mängden lån i 

Danmark, Finland, Åland, Norge och Sverige minskade 

med 16 procent. Den största minskningen syns i Danmark 

där mängden lån minskade med 35 procent under denna 

period. Finländare och ålänningar gjorde flest fysiska lån 

2018: 12 respektive 13 lån per invånare. Grönland har 

minst antal lån: ett lån per invånare och år. En 

genomsnittlig invånare i Danmark eller Norge gör ungefär 

fem lån per år. 

I Sverige, Norge, Danmark och Åland görs ett lån per år 

och invånare som inte är en bok. I Finland är denna siffra 

mellan tre och fyra. En stor andel av alla lån i Grönland 

görs från Nunatta Atuagaateqarfia: nästan 65 procent 

2018. Definitioner av vad som utgör ett lån och hur 

exempelvis ett omlån räknas kan variera mellan länderna. 
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Figur 3. Lån per land 2010–2018, antal i miljoner  

Figure 3. Loans per country between 2010–2018, number in 

millions 
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Källa: Nordic Co-operation 2019b. 
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Figur 4. Lån per självständigt område 2010–2018, antal  

Figure 4. Loans per autonomous region between 2010–2018, 

total number 
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Källa: Nordic Co-operation 2019b. 
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Tabell 6. Lån av andra medier än böcker, antal per invånare 

Table 6. Loans of media other than books, number per capita 

Land 2015 2016 2017 2018 

DK 1,2   1,0 

FI 3,9 3,9 3,4 3,1 

AX 1,4 1,4 1,0 1,0 

NO 1,1 1,0 0,9 0,8 

SE 1,1 1,1 1,0 0,9 

Källa: Nordic Co-operation 2019, Nordic Co-operation 2020. 
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Låntagare 

I de länder där denna statistik finns tillgänglig utgör 

andelen aktiva användare, låntagare, på folkbiblioteken 

mellan 26 och 39 procent av hela befolkningen. Högst 

andel har Åland och lägst har Sverige. I båda dessa 

länder är en majoritet av låntagarna kvinnor: 63 procent 

av låntagarna i Åland och 62 procent av de svenska 

låntagarna. För Norge finns inga siffror om antalet aktiva 

användare, men 2016 uppgav 46 procent av befolkningen 

i åldern 9–79 år att man använt sig av folkbibliotekens 

tjänster under det senaste året.1 

 

1 Norsk kulturbarometer, 2017. 
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Tabell 7. Aktiva användare per land 2018, i antal, andel av 
befolkningen samt andel kvinnor 

Table 7. Active users by country in 2018, as total number, 

proportion of the population and proportion of which are women 

Land 
Antal aktiva  

låntagare 
Andel av  

befolkningen 
Varav  

kvinnor 

DK 1 713 000 30 % 

 

FO 

   

GL 

   

FI 1 961 227 36 % 

 

AX 11 400 39 % 63 % 

IS 

   

NO 

   

SV 2 638 003 26 % 62 % 

Källa: Danmarks Statistik 2019, Kungliga biblioteket 2019, Statistisk 
sentralbyrå 2019, Undervisnings- och kulturministeriet 2019, Ålands 
statistik- och utredningsbyrå 2019. 
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Personal, 
öppettider och 

ekonomi 
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Personal 

Totalt sett har Sverige störst antal anställda på 

folkbiblioteken, nästan 5 000 årsarbetskrafter 2018. Minst 

antal anställda har Grönland, vars siffror speglar antalet 

personer anställda på biblioteken. Sett till mängden 

anställda per bibliotek ligger dock Danmark högst, med i 

genomsnitt sju betalda årsarbetskrafter per bibliotek. 

Åland har trots ett högt antal bibliotek per invånare få 

årsarbetskrafter, totalt 26 år 2018. I Sverige, Norge och 

Åland ökade antalet årsarbetskrafter mellan åren 2015 

och 2018, medan det minskade i Danmark och Finland. 

Tabell 8. Betalda årsarbetskrafter 2015–2018, antal 

Table 8. Paid FTE:s between 2015–2018, number 

Land 2015 2016 2017 2018 

DK 3 867 3 725 3 708 3 656 

FO .. .. .. .. 

GL* .. .. 60 46 

FI 4 046 3 995 3 932 3 974 

AX 24 26 26 26 

IS .. .. .. .. 

NO 1 718 1 738 1 753 1 743 

SE 4 806 4 875 4 889 4 943 

Källa: Danmarks Statistik 2019, Kungliga biblioteket 2019, Statistisk 
sentralbyrå 2019, Undervisnings- och kulturministeriet 2019, Ålands 
statistik- och utredningsbyrå 2019. 

*Personal, inte årsarbetskrafter. 
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Figur 5. Betalda årsarbetskrafter per folkbibliotek och land 

2018, antal 

Figure 5. Paid FTEs per library and country in 2018, total 

number 
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Källa: Danmarks Statistik 2019, Kungliga biblioteket 2019, Statistisk 
sentralbyrå 2019, Undervisnings- och kulturministeriet 2019, Ålands 
statistik- och utredningsbyrå 2019. 
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Öppettider 

De danska biblioteken är öppna flest timmar i veckan, i 

genomsnitt 87 timmar 2018. Kortast öppettider har de 

grönländska biblioteken, vilka är öppna 10 timmar i 

veckan i genomsnitt. De svenska och finska folk-

biblioteken är öppna i genomsnitt 35 respektive 47 timmar 

i veckan och de åländska 18 timmar i veckan. För övriga 

länder saknas dessa uppgifter. Siffrorna är beräknade 

utifrån sammanlagda öppettider, inklusive meröppet, i 

hela landet och är ibland bristfälliga; det är heller inte 

säkerställt att alla folkbibliotek rapporterat öppettider. 

Tabell 9. Genomsnittlig öppettid per vecka per land 2018, antal 

timmar per bibliotek 

Table 9. Average opening hours per week per country in 2018, 

number of hours per library 

Land Timmar/vecka 

DK 87 

FO .. 

GL 10 

FI 47 

AX* 18 

IS .. 

NO .. 

SE 35 

Källa: Danmarks Statistik 2019, Kungliga biblioteket 2019, Statistisk 
sentralbyrå 2019, Undervisnings- och kulturministeriet 2019, Ålands 
statistik- och utredningsbyrå 2019. 

*Det är inte specificerat om det är inklusive meröppet eller inte. 
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Utgifter för folkbibliotek 

Danska och finska folkbiblioteks utgifter är de högsta, 

både sett till utgifter per invånare och utgifter per bibliotek. 

Utgifter för folkbibliotek per invånare (tabell 10) minskade 

i alla länder utom Norge mellan 2015 och 2018, där denna 

statistik finns tillgänglig. Under samma tidsperiod, 2015–

2018, ökade utgifterna per bibliotek i samtliga nordiska 

länder (tabell 11). 

Tabell 10. Utgifter för folkbibliotek per land 2015–2018, euro 

per invånare i 2018 års priser och växelkurser 

Table 10. Public library expenditures by country between 2015–

2018, EUR per capita in 2018 prices and exchange rates 

Land 2015 2016 2017 2018 

DK 61 60 59 59 

FI 60 59 58 58 

NO 34 34 33 34 

SE 43 43 42 42 

Källa: Danmarks Statistik 2019, Kungliga biblioteket 2019, Statistisk 
sentralbyrå 2019, Undervisnings- och kulturministeriet 2019. 
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Tabell 11. Utgifter för folkbiblioteken 2015–2018, euro per 
bibliotek i 2018 års priser och växelkurser 

Table 11. Public library expenditures by country between 2015–

2018, EUR per library in 2018 prices and exchange rates 

Land 2015 2016 2017 2018 

DK 646 074 656 884 648 368 648 637 

FI 423 969 433 288 430 190 434 444 

NO 256 591 258 896 260 146 270 515 

SE 367 999 375 440 380 204 390 289 

Källa: Danmarks Statistik 2019, Kungliga biblioteket 2019, Statistisk 
sentralbyrå 2019, Undervisnings- och kulturministeriet 2019. 
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Kulturanalys Nordens 
rekommendation 

Nordisk folkbiblioteksstatistik samlas in kontinuerligt men 

på olika sätt och med varierande grad av detaljerade 

definitioner och tillgängliggörande av data. Detta minskar 

möjligheterna till jämförelser mellan länder och över tid.  

Då det finns en internationell ISO-standard för biblioteks-

statistik finns goda förutsättningar för jämförbarhet. I 

nuläget följer fyra av de nordiska länderna samt ett 

självständigt område den internationella standarden för 

biblioteksstatistik, ISO 2789, vilket gör det möjligt att 

jämföra folkbiblioteken i Danmark, Finland, Norge, 

Sverige och Åland. 

För Island finns bara ett fåtal uppgifter om bibliotek 

tillgängliga för åren 1987–2001. Åland har egen biblioteks-

statistik. Färöarna och Grönland har inte en samlad 

nationell biblioteksstatistik och tillgängliggör endast vissa 

nyckeltal. I Grönland finns statistik för de senaste åren 

publicerad i folkbibliotekens årsrapporter, men statistiken 

inrapporteras inte till den nordiska statistikdatabasen.  

Ett utvecklingsområde inom folkbiblioteksstatistiken är att 

vidga statistiken kring folkbibliotekens utbud och 

nyttjande. Vidare är jämställdhet ett prioriterat 

politikområde i de nordiska länderna och en viktig del av 
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detta är att samordna och presentera könsuppdelad 

statistik,2 vilket öppnar för mer harmoniserad insamling 

och tillgängliggörande av jämställdhetsdata för folk-

bibliotek i Norden. 

För att bättre kunna jämföra och följa upp den nordiska 

folkbiblioteksstatistiken föreslår Kulturanalys Norden 

följande: 

• Det bör säkerställas att det finns folkbiblioteksstatistik 

i samtliga nordiska länder på nationell nivå (speciellt 

för Island och Grönland), att den är samordnad samt 

att den är uppdaterad i Nordic Statistics database. 

• Om folkbiblioteksstatistiken ska vara jämförbar 

internationellt bör alla nordiska medlemsländer följa 

etablerade standarder och anpassa statistiken efter 

ISO-standard 2789.  

• De nordiska länderna tydliggör och harmoniserar 

statistiken om bestånd, utlån och låntagare, och 

redovisar förändringar i nyttjande och utbud i 

folkbiblioteken. Exempelvis bör statistik om e-boklån 

tas fram. 

• De nordiska länderna i samråd definierar och 

tillgängliggör mer jämställdhetsdata för folkbibliotek, 

avseende främst låntagare och årsverken. 

 

2 Nordiska ministerrådet 2016  
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Bilaga. Datakällor 
Tabell 12. Nationella statistikbyråer och institutioner för 

folkbiblioteksstatistik per land 

Table 12. National statistics agencies and institutions for public 

library statistics by country 

Land Nationell statistikbyrå Biblioteksinstitution  

Danmark Danmarks Statistik - 

Finland  Statistikcentralen  - 

Åland Ålands statistik- och 
utredningsbyrå 

- 

Färöarna Hagstova Føroya - 

Grönland Grønlands statistik Nunatta 
Atuagaateqarfia,  

Island Hagstofa Íslands - 

Norge Statistisk sentralbyrå 

 

Sverige  Kungliga biblioteket 

I Norden publiceras folkbiblioteksstatistiken av statistik-

byråerna, statistikansvariga myndigheter eller ansvarig 

biblioteksorganisation. De flesta medlemsländer 

rapporterar in folkbiblioteksstatistik till Nordiska 

ministerrådets databas, Nordic Statistics database. 

Danmarks Statistik samlar in och presenterar 

biblioteksstatistik i Statistikbanken. För åren 2016 och 

2017 publicerades ingen biblioteksstatistik om utlån och 
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bestånd, då övergången till ett nytt bibliotekssystem 

medförde osäkra siffror för flertalet folkbibliotek. Färöarna 

har sin biblioteksstatistik på Hagstova Føroya. I Grönland 

finns folkbiblioteksstatistiken för merparten av folk-

biblioteken endast publicerad i årsböcker hos Nunatta 

Atuagaateqarfia, Grönlands Landsbibliotek. Statistiken 

inrapporteras dock inte till Nordiska ministerrådets 

databas.  

I Finland finns utförlig statistik från Statistikcentralen hos 

Undervisnings- och kulturministeriet i Statistikdatabasen 

för Finlands allmänna bibliotek. Biblioteksstatistiken från 

Åland samlas in och tillgängliggörs av Ålands statistik- 

och utredningsbyrå (ÅSUB). 

För Island finns ingen bibliotekstatistik tillgänglig; statistik 

om endast folkbiblioteken åren 1988–2001 finns 

publicerad hos Hagstofa Íslands. Arbete pågår med att ta 

fram och tillgängliggöra biblioteksstatistik för olika 

bibliotekstyper i Island. 

I Norge finns statistik om folkbibliotek hos Statistisk 

Sentralbyrå.  

I Sverige finns folkbiblioteksstatistiken hos Kungliga 

biblioteket som sedan 2014 har en samlad nationell 

biblioteksstatistik för alla offentligt finansierade 

bibliotekstyper. 

http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/
http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/




I Folkbibliotek i Norden presenteras nyckeltal och 
tillgänglig jämförande statistik för folkbibliotek 
i Nordiska ministerrådets medlemsländer. 
Utifrån resultaten ger Kulturanalys Norden 
rekommendationer för att bättre kunna jämföra och 
följa upp den nordiska statistiken för folkbibliotek. 

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram 
statistik och kunskapsunderlag som är till nytta 
för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska 
kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet. 

Kulturanalys Norden fnansieras av 
Nordiska ministerrådet, värdorganisation 
är Myndigheten för kulturanalys 
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