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OVERBLIK

Videndelen indeholder data, indsigter og refleksioner 
genereret ud fra nedenstående kilder, der i det følgende 
gennemgås én for én:

Statistik:

• Kulturvane undersøgelse 2004

• Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik (2008-09)

• Sammenligning af Biblioteks Statistik (SBS)

• KPI Index

• Biblioteksbarometret

Brugerundersøgelser:

Via Bibliotekschefforeningen er bibliotekscheferne blevet 
opfordret til at indsende, hvad de måtte have gennemført af 
nyere brugerundersøgelser. Det har givet en pulje på 25 
undersøgelser primært gennemført i 2008-2010 og med en 
bred geografisk spredning.

Bibliotekssystemer:

Refleksion over potentialet i at udnytte informationsmængden 
tilknyttet de talrige daglige transaktioner, som bibliotekerne 
gennemfører.  

Forskningsbaseret kvalificering:

To afholdte videnvandhuller omhandlende bibliotekets 
hovedformål, kernekompetencer og selvforståelse.

Historisk rids:

Bibliotekets udvikling er kort beskrevet på baggrund af 
publikationerne: 

Dyrbye, Svane-Mikkelsen, Lørring og Ørum, 2005: Det stærke 
folkebibliotek. 100 år med Danmarks Biblioteksforening
(Danmarks Biblioteksforenings Forlag)

Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, 
2010: Folkebibliotekerne i vidensamfundet (Styrelsen for 
Bibliotek og Medier)
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De eksisterende landsdækkende statistiske data af relevans 
for projektet er undersøgt og udgøres af følgende:

Kulturvane undersøgelse 2004

Undersøgelsen belyser befolkningens aktuelle kulturvaner 
samt ændringer heri fra 1964  til 2004. Der er tale om en 
kvantitativ undersøgelser med deltagelse af ca. 2.900 voksne 
over 5 år og ca. 1.000 børn og unge i alderen 7 – 15 år.

Undersøgelsen belyser befolknings besøgsfrekvens på 
biblioteker, og de besøgendes socioøkonomiske karakteristika 
– såsom alder, køn, etnicitet, uddannelse, urbaniseringsgrad, 
beskæftigelse og indkomst. Herudover sammenholdes 
besøgsfrekvens med gallup kompassets 9 holdnings- og 
værdibaserede segmenter.

Det undersøges også, hvordan brugerne fordeler sig på en 
række forhånds-definerede tilbud (f.eks. at låne en bog, 
deltage i et arrangement osv.) og anledninger (f.eks. 
uddannelse, fritid, arbejde osv.)  til at komme på biblioteket.

Den elektroniske biblioteks benyttelse defineres som brug af 
bibliotekernes hjemmesider, og undersøges for anvendelse og 
formål. 

BIBLIOTEKS STATISTIK 

Der konstateres en række signifikante variable i befolkningens 
brug af biblioteker:

- køn (kvinder bruger biblioteket oftere end mænd)

- alder (med stigende alder falder besøgshyppighed)

- uddannelse (med stigende udd. niveau stiger 
besøgsfrekvensen

- indkomst (besøgsfrekvensen falder med indkomst)

- urbaniseringsgrad (byfolk benytter oftere biblioteket end folk 
ra landdistrikter)

- studerende ( højere besøgsfrekvens)

- etnicitet (folk med ikke vestlig baggrund har højere 
besøgsfrekvens end andre)
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Bibliotekets kernebrugere er de moderne-fællesskabsorienterede. 
20,9 % af bibliotekets hyppige brugere er i dette segment. 
Omvendt tilhører blot 3,7 % af bibliotekets hyppige brugere det traditionelle-individorienterede segment.

29 % af befolkningen kommer på biblioteket næsten hver måned.
Ca. en 1/3 af befolkningen bruger sjældent eller aldrig biblioteket.

BIBLIOTEKS STATISTIK 
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Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik (2008-09)

Statistikken indeholder årlig indberetning af nøgletal, der 
belyser folkebibliotekernes virksomhed og økonomi. 
Statistikken publiceres af Styrelsen for Bibliotek og Medier og 
dokumenterer en væsentlig del af bibliotekernes målelige 
virksomhed. 

Statistikken indeholder bl.a. informationer om brugen af 
bibliotekernes samlinger og netydelser som samlede 
downloads. 

Satistikken dokumenterer konsolidering af den udvikling, der 
har været tydelig siden internettets gennembrud: 

• Fortsat vækst i benyttelsen af biblioteket på nettet 

• Stabil benyttelse af det traditionelle bibliotek 

• Klar stigning i bibliotekernes arrangementstilbud i form af 
kurser og kulturtilbud. (trods faldende antal filialer).

Bogen er fortsat bibliotekets kerneydelse.

Bibliotekerne satser bl.a. på brugerundervisning fx i at finde 
information på borger.dk og på at være et sted, hvor 
brugerne selv kan gå på Nettet og få hjælp, hvis de går i stå.

Et af bibliotekernes populære tilbud er muligheden for at forny 
lån via Nettet. I 2008 benytter så mange danskere den mulighed, 
at folkebibliotekernes samlede udlån inkl. fornyelser stiger for 
første gang siden 2004. 
Download af e-bøger og musik er også i vækst – antallet af 
downloads fra folkebibliotekerne er fordoblet i 2009 i forhold til 
året før.

Statistikken indeholder hovedsageligt nøgletal vedrørende: 

• Materiale-bestanden (herunder tilvækst og afgang)

• Udlån og fornyelser

• Elektroniske ressourcer (antal titler og antal downloads)

• Antal aktive lånere

• Antal besøg

• Antal betjeningssteder

• Åbningstimer

• Omkostninger og indtægter

BIBLIOTEKS STATISTIK 
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Generelt vurderes besøgstallet højt (36 mio. besøg på 
folkebibliotekerne i 2009). 

”Det kunne også være nyttigt med en mere præcis viden om, 
hvad der gør biblioteket attraktivt for de mange mennesker, der 
kommer uden at benytte de traditionelle tilbud” (Jens 
Thorhauge, Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik, 2008).

En tredjedel af danskerne bruger ikke bibliotekerne, og dem 
siger statistikken ikke noget om. 

BIBLIOTEKS STATISTIK 
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’Sammenligning af Biblioteks Statistik (SBS)’ er et webbaseret værktøj til hurtig og enkel sammenligning af folke- og 
forskningsbiblioteker baseret på en række nøgletal fra biblioteksstatistikken, der muliggør benchmark bibliotekerne imellem.

Nøgletal for 2009 * Albertslund (I)

Biblioteksinfo

Befolkningstal 27.730 57.058

Befolkningstal uden samarbejde 27.730 57.025

Arbejdsstationer 33 51

Personaleårsværk 51,2 46,4

Aktive lånere 11.862 18.186

Fysiske besøg 249.394 363.006

Virtuelle besøg 140.077 226.377

Åbningstimer 74,0 141,5

Bestand (pr. 1.000 indbyggere)

Bøger 4.476,9 3.898,5

Lydbøger 160,7 99,4

Musikoptagelser 1.185,8 487,2

Levende billeder 99,3 89,1

Multimediematerialer 64,2 43,0

Andre materialer 326,0 55,9

Online ressourcer 141,4 1.291,9

Bestand i alt 6.454,4 5.964,9

Udlån (pr. 1.000 indbyggere)

Bøger 9.724,2 9.106,1

Seriepublikationer 373,6 575,8

Lydbøger 575,4 388,6

Musikoptagelser 2.633,0 1.393,9

Levende billeder 1.408,7 1.182,5

Multimediematerialer 581,1 424,3

Andre materialer 360,0 156,7

Udlån i alt 15.656,0 13.227,9

Interurbanlån (pr. 1.000 indbyggere)

Interurbanudlån 334,8 241,7

Interurbanindlån 520,2 391,9

Regnskab (pr. 1.000 indbyggere)

Lønudgifter (1.000 kr.) 705,7 331,9

Materialeudgifter (1.000 kr.) 84,3 68,2

Øvrige udgifter (1.000 kr.) 199,7 128,0

Indtægter (1.000 kr.) 17,9 33,9

Nettoudgifter (1.000 kr.) 971,9 494,2

BIBLIOTEKS STATISTIK 
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KPI Index , er en statistik om brug af bibliotekernes 
hjemmesider, kataloger og net-biblioteker. 

I december 2007 blev der indgået en 3-årig aftale med 
Gentofte Bibliotekerne om drift af KPI Index.

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/statisti
k/kpi-index/

Indekset indeholder information om det ugentlige antal 
sidevisninger, besøg og besøgende for de tilmeldte websider. 
Dette muliggør en løbende monitorering af forbrug og en 
sammenligning af forbrug mellem de tilmeldte hjemmesider i 
absolutte tal og relativt i forhold til kommunale indbyggertal: 
http://bib.kpiindex.dk

BIBLIOTEKS STATISTIK 

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/statistik/kpi-index/
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/statistik/kpi-index/
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/statistik/kpi-index/
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/statistik/kpi-index/
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Biblioteksbarometret, er en opgørelse over, hvor mange af 
de 97 biblioteks-kommuner, der tilbyder en række 
specificerede aktiviteter og services såsom:

- betaling/gebyr

- partnerskaber og udviklingssamarbejder

- sms & e-mail varslinger, automater, storskærme mm

- borgerservice og andre kommunale opgaver

- cafe

- brugerundersøgelser

- åbningstider

- arrangementer

- net tjenester

- kurser i IT, borger.dk mm.

- div. Projekter og klubaktiviteter

- anvendelse af RFID, tilbud og e-bogs læsere mm.

http://www.bibliotekogmedier.dk/statistik/biblioteksstatistik
/biblioteksbarometret

BIBLIOTEKS STATISTIK 
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Befolkningen

Socioøkonomiske 

variable

Holdnings-

segmenter

BiblioteketBesøgstal

Aktive lånere

Omfang af materialer, 

kurser & kulturtilbud

Besøgsfrekvens

Udlånstal

Bibliotekskommuner

Besøg på websites
Projekter & 

services

Kommunale

befolkningstal

SAMLET OVERBLIK OVER BIBLIOTEKS STATISTIK

Samlet set kan biblioteksstatistikken skitseres som en beskrivelse af relationen mellem befolkningen og biblioteket, for så vidt
angår de nedenfor oplistede parametre: 
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Via Biblioteks Chef Foreningen er bibliotekscheferne blevet 
opfordret til at indsende, hvad de måtte have gennemført af 
nyere brugerundersøgelser. De indsendte undersøgelser er 
kategoriseret og vurderet i relation til projektets 
problemstilling. En oversigt over de indkomne undersøgelser 
fremgår af bilag 1.

Undersøgelserne repræsenterer i hovedsagen fire forskellige 
tilgange til at indhente viden om og fra brugerne:

1. Brugernes tilfredshed med eksisterende udbud

2. Input til specifikke udviklingsprojekter – f.eks. byggeri

3. Lokale kulturvane-undersøgelser

4. Udvikling af metoder til brugerinddragelse 

Enkelte undersøgelser har fokus på ikke-brugere, dog primært 
med afsæt i, hvordan biblioteket kan markedsføres bedre.

Undersøgelserne repræsenterer ikke faktuel viden om ikke-
brugerne – hvem er de og hvad gør de i stedet for at bruge 
biblioteket?  

De fleste undersøgelser er baseret på spørgeskemaer.

BRUGERUNDERSØGELSER

Der undersøges på parametre som:

• kendskab til services 

• tilgængelighed (åbningstider og beliggenhed)

• besøgslængder

• personalets fremtræden

• overskuelighed 

• fysiske faciliteter (fx siddepladser, computere, toiletter mv.)

• hjemmeside

• gebyrer

• udvalg af materialer

Generelt vurderes tilfredsheden stor, men samtidig indikerer 
fx den århusianske befolkning, hvor 59% aldrig eller 
sjældnere end hver 3. måned besøger folkebiblioteket 
(Capacent, 2010), at der er god grund til at gentænke, hvad vi 
skal med biblioteker.        

Undersøgelserne siger ikke noget om brugernes adfærd, 
mens de er på biblioteket eller hvilken betydning, det har for 
dem at komme der. 
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Bibliotekerne gennemfører mange daglige transaktioner,  der 
rummer information om brugere,  materialer, søgninger og 
bestillinger. Disse data gemmes, men anvendes ikke i 
nævneværdig grad strategisk i virksomheden eller stilles til 
rådighed for brugerne.

På landsplan købes der 5,5 millioner materialer om året, 
bibliotekerne råder over 24 millioner bøger, der lånes 
materialer ud 84 millioner gange og bibliotekerne har 36 
millioner besøg om året. 

Tilsammen repræsenterer transaktionerne datamængder, der 
i andre sammenhænge udnyttes til at finde mønstre i 
kundernes efterspørgsel og adfærd, der kan danne grundlag 
for forretningsudvikling og mersalg. De opsamlede data kan 
anskues som potentiel viden, som kan bruges aktivt i 
forbedring af service, markedsudvikling, forecasting etc. Men 
både bibliotekssystemer og de biblioteksansattes 
kompetencer rækker sjældent længere end til de meget 
simple analyser og konklusioner.

Der ligger derfor et stor uudnyttet potentiale i at aggregere og 
analysere data lokalt og på landsplan.

Fx omkring: 

• Indkøb & formidling:
Data kunne sige noget om det, biblioteket ikke har. Det er i 

BIBLIOTEKSSYSTEMER

dag muligt at opsamle og aggregere de søgninger, der ikke
giver resultat. De sorte huller kan dels være udtryk for trends 
eller tendenser, som biblioteket ikke har reageret på, men det 
kan også være et udtryk for, at biblioteket har beskrevet 
materialet på en måde, der ikke giver mening for brugeren. 
Dermed kan de “sorte huller” bruges i at målrette indkøb og 
forbedre formidlingen.

• Benchmarking, udvikling:
Nationalt aggregeret udlåns-data ville kunne bruges som 
benchmark bibliotekerne imellem. Sortering på emner ville 
kunne sige noget om evnen til at formidle eller evnen til at 
købe ind bibliotekerne imellem.

• Brugergenereret søgning:
I det fysiske bibliotek er hylden med afleverede bøger altid 
populær, fordi den repræsenterer et slags filter. Rationalet er, 
at andre har fundet et materiale relevant og at denne 
vurdering er ligeså nyttig som bibliotekarisk kuraterede hylder. 
Denne information ville kunne bruges digitalt i forbindelse 
med formidling på internettet eller mere indirekte i den 
måde, hvorpå systemerne skaber relevans i en søgning.




