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Om undersøgelsen

Om undersøgelsen

Den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på
folkebiblioteksområdet i 2016 har til formål at give landets
folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og
dokumentation.
Den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på
folkebiblioteksområdet 2016 er baseret på 53.405 besvarelser fra
danskerne (16 år +). Med så stort et antal besvarelser er undersøgelsen
Danmarks hidtil største og bredeste undersøgelse på
folkebiblioteksområdet. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 2011 og
2013, men dog med deltagelse fra langt færre kommuner og dermed
færre besvarelser.
I 78 kommuner er der opnået flere end 100 besvarelser. Disse kommuner
vil få udleveret en kommunerapport , hvor resultaterne for kommunens
biblioteker samlet vil være præsenteret. Kommunerne har yderligere
elektronisk adgang til det indsamlede data i it-programmet Tableau. Her
er det muligt at dykke yderligere ned i data. Adgangen sendes til de
enkelte kommuner sammen med kommunerapporten.
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Om undersøgelsen

Indsamlingsmetoder
registrerede biblioteksbrugere.
Ved brug af disse indsamlingsmetoder har Wilke sikret, at et bredt
udsnit af biblioteksbrugere har haft mulighed for at deltage i
undersøgelsen af folkebiblioteksområdet.
Antallet af besvarelser fra de forskellige indsamlingsmetoder er som
beskrevet nedenfor:
• 3.394 besvarelser via Facebook
• 32.770 online besvarelser via e-mail
• 13.602 online besvarelser via bibliotekshjemmesider
• 3.639 skriftlige besvarelser

Besvarelserne i national bruger- og benchmarkundersøgelse på
folkebiblioteksområdet 2016 er indsamlet ved brug af forskellige
indsamlingsmetoder. Besvarelserne er indsamlet via online
spørgeskemaer og papirspørgeskemaer. Respondenterne har haft
adgang til fysiske spørgeskemaer på bibliotekerne, via bibliotekets
hjemmeside, Facebook og e-mails sendt til et udsnit af bibliotekernes
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Indsamlingsmetoderne betyder, at det kun er brugere, der i en eller
anden grad har været i kontakt med biblioteket, som har besvaret
skemaet. Derfor har Wilke yderligere indsamlet besvarelser i Wilkes
Danmarks Panel. Disse besvarelser er anvendt til at få et større indblik
i ikke-brugerne af bibliotekerne, samt til repræsentativitetstest (se
mere på næste side).
Wilke har gennemført indsamlingen af data i maj og juni i 2016.

Om undersøgelsen

Repræsentativitet

Indsamlingen af de 53.405 besvarelser bredt i landets kommuner samt
forskellige typer indsamlingsmetoder betyder samlet, at resultaterne i
den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på
folkebiblioteksområdet i 2016 er yderst solide.
Tidligere er undersøgelsen gennemført i 2011 og 2013, hvor
undersøgelsen var baseret på et smallere udsnit af biblioteksbrugerne
blandt andet grundet begrænsede indsamlingsmetoder. Det skal derfor
bemærkes, at en direkte sammenligning til tal fra 2011 og 2013 ikke i
udgangspunktet er optimal. Afvigelser imellem tidligere resultater kan
derfor skyldes tidligere rapporters manglende evne til at nå bredt ud til
biblioteksbrugerne. Relevante tidligere resultater er primært
rapporteret for 2013.
Wilke har gennemført en repræsentativitetsanalyse, hvor resultater fra
denne rapport er sammenlignet med et repræsentativt udsnit af
biblioteksbrugere fra Wilkes Danmarks Panel. Denne analyse viser en
høj grad af overensstemmelse imellem de indsamlede resultater i
denne rapport og resultaterne indsamlet i Wilkes Danmarks Panel.
Herved vurderes resultaterne som repræsentative for bibliotekernes
brugere.
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Køge

Q8. I hvilken kommune ligger det bibliotek, du oftest bruger? (n=53.405)
Hillerød
Egedal
Faaborg-Midtfyn
Mariagerfjord
Vesthimmerland
Assens
Allerød
Thisted
Brøndby
Tårnby
Jammerbugt
Tønder

6
5
4
4
4
4
4
4
2
1
1

Ærø
Lejre
Frederikshavn
Holbæk
Kalundborg
Skanderborg
Syddjurs
Hedensted
Læsø
Samsø

Frederikssund

Esbjerg (Herunder Fanø)

Holstebro

Gladsaxe

Furesø Bibliotekerne

Ringkøbing-Skjern

Albertslund

Svendborg

Rudersdal

Fredericia

Haderslev

Varde

Viborg

Lyngby-Taarbæk

Silkeborg

Herning

Kolding

Roskilde

Greve

Hvidovre

Slagelse

Lolland

Helsingør

Sønderborg

Nordfyns

Horsens

Gentofte

Høje-Taastrup

Randers

Næstved

Guldborgsund

Vejle

Aabenraa

Aarhus

Odense

Aalborg

Københavns

7

Odsherred

289 286 264 253
187 158 137
85 64 51 32 32 19 12

Sorø

Herlev

Ringsted

Vallensbæk

Struer

Bornholms Regions

Frederiksberg

Favrskov

Kerteminde

Solrød

Norddjurs

Brdsl.-Dronninglund

Stevns

538 538 533 529 525 521 520 517 514 513 512 508 504 495 491 490 474 464
450 440 428 410

Hjørring

Langeland

Glostrup

Ishøj

Odder

Lemvig

Halsnæs

Dragør

Middelfart

Nyborg

Billund

Gribskov

Faxe

Ballerup

Vejen

Ikast-Brande

Skive

Vordingborg

Hørsholm

Rødovre

Rebild

Morsø

Fredensborg

Om undersøgelsen

Antal besvarelser
Antal besvarelser pr. kommune
2.006
1.898
1.805

1.292
1.209
1.1001.094
1.005986 935
869 850 849 831 820 814 808 806 804 793 788
782 780 772 767 753 746 730 711
676 672 672 667 641 632 630 622 618 616 615 614 603
577 560 558 556 554 546 544

Opsummering
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Opsummering: Hvem er brugerne?
Portræt af brugerne
• Flest kvinder (70 %) benytter bibliotekerne
• Flest brugere af bibliotekerne (74 %) er mellem 40 og 73 år
• Flere unge benytter bibliotekerne i de største kommuner, da
gennemsnitsalderen her er lavere
• En tredjedel (33 %) af brugerne har hjemmeboende børn
• Brugerens uddannelsesniveau har tendens til at påvirke brugen af
bibliotekerne, så brugerne med en mellemlang eller lang videregående
uddannelse optræder hyppigere
• Flest brugere (81 %) benytter oftest bibliotekerne i hverdagene
Bibliotekernes brugertyper
• 9 % benytter bibliotekernes tilbud ofte
• 64 % benytter bibliotekernes tilbud af og til
• 26 % benytter bibliotekernes tilbud sjældent
• 1 % benytter bibliotekernes tilbud gennemsnitligt aldrig
• Dem der ikke bruger bibliotekerne, er oftest mænd, uden hjemmeboende
børn og ansat i det private. De ved ikke meget om bibliotekerne og deres
tilbud.
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Opsummering af bibliotekernes tilbud
Brug af bibliotekernes tilbud
• Flest (98 %) benytter biblioteket til at låne materialer
• Færre læser, arbejder og bruger internettet på biblioteket
• Flest (60 %) benytter arrangementer for voksne
• Færre benytter bibliotekets arrangementer
• Tæt på hver tredje biblioteksbruger (31 %) angiver, at arrangementer for voksne passer til deres
behov
• Det er primært hyppige brugere, som angiver, at arrangementer passer til deres behov
• Hver anden bruger med hjemmeboende børn benytter arrangementer for børn på bibliotekerne
• Børn under 15 år har særligt stor glæde af bibliotekerne
Tilfredshed med bibliotekerne
• Bibliotekernes brugere er meget tilfredse
• Tilfredsheden ligger generelt på et meget højt niveau i alle kommuner
• Med en NPS-score på 76 er anbefalingsvilligheden blandt brugerne af bibliotekerne meget høj
• NPS-scoren er ligeledes generelt meget høj på tværs af kommunerne
• Jo oftere biblioteket bruges, jo højere er tilfredshedsheden og anbefalingsvilligheden (NPS)
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Opsummering af brugernes behov

Behov og holdninger til bibliotekerne
• Biblioteket er et rart sted at være (90 % enige) og et sted, hvor mange finder inspiration (78 %)
• Flere er tilfredse med bibliotekernes åbningstider (84 %)
• Der er generelt en positiv opfattelse af bibliotekerne på tværs af brugerne
• Flest biblioteksbrugere angiver, at skøn- og faglitteratur passer til deres behov (85 % og 69 %)
• På tværs af brugertyperne er det skøn- og faglitteratur, der passer til brugertypernes behov
Bibliotekernes personale
• Flest bruger personalet til at finde bøger, film, musik m.m. på hylden (89 %)
• Bibliotekets personale vurderes meget positivt
Bibliotekernes hjemmeside
• Flest bruger bibliotekernes hjemmeside til at søge, bestille, forny og tjekke lånerstatus (77 %)
• Bibliotekernes hjemmesider vurderes meget gode
• Hver femte biblioteksbruger downloader lydbøger og e-bøger og streamer film
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Opsummering af resultater om selvbetjente biblioteker og
borgerservice
Selvbetjente biblioteker
• Der er en positiv holdning til selvbetjente biblioteker
• Næsten 2 ud af 3 (63 %) biblioteksbrugere har benyttet et åbent eller selvbetjent bibliotek
• Selvbetjente biblioteker har en positiv værdi for brugerne og bibliotekerne
Borgerservice på bibliotekerne
• Tæt på hver anden (47 %), der har kendskab til borgerserviceydelserne, har benyttet borgerservice
på biblioteket
• Bibliotekets brugere vurderer, at udstedelse af pas er den vigtigste borgerserviceydelse (59 %)
• Flest biblioteker har ydelserne brevafstemning (82 stk.) og hjælp til NemID (75 stk.)
• Flest kender til borgerserviceydelsen udstedelse af pas (80 %)
• Hver anden (52 %) har benyttet borgerserviceydelsen udstedelse af pas
• Brugerne har en positiv oplevelse af, at borgerservice er på bibliotekerne
Få flere til at bruge bibliotekerne oftere
• Spred budskabet om, at bibliotekerne er et godt mødested og at børn har stor glæde af
bibliotekerne
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Portræt af
brugerne

2010 – Side 12
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Opsummering: Brugerne

2010 – Side 13
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•

Flest kvinder (70 %) benytter bibliotekerne

•

Flest brugere af bibliotekerne (74 %) er mellem 40 og 73 år

•

Flere unge benytter bibliotekerne i de største kommuner, da gennemsnitsalderen
her er lavere

•

En tredjedel (33 %) af brugerne har hjemmeboende børn

•

Brugerens uddannelsesniveau har tendens til at påvirke brugen af bibliotekerne, så
brugerne med en mellemlang eller lang videregående uddannelse optræder
hyppigere

•

Flest brugere (81 %) benytter oftest bibliotekerne i hverdagene

Brugerne

Flest kvinder benytter bibliotekerne
Fordeling af køn

2016

2013

30%
70%
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2011

33%

34%

66%

67%

Mand

Mand

Mand

Kvinde

Kvinde

Kvinde

Q1. Er du?

Resultaterne fra denne undersøgelse
bekræfter, at der er flere kvinder end
mænd, der bruger bibliotekerne.
Resultaterne viser samtidig, at
kønsfordelingen har ændret sig lidt i 2016
i forhold til resultaterne i 2013 og 2011.
Der er således lidt flere kvinder i 2016undersøgelsen end i 2013- og 2011undersøgelserne. Dermed er andelen af
mænd i 2016-undersøgelsen lidt mindre
end i de tidligere undersøgelser.

2016 = 53.405
2013 = 25.544
2011 = 14.152

Brugerne

74 % af brugerne er mellem 40 og 73 år
Aldersfordelingen

Gennemsnit
Median

2016

2013

54,1 år

51,9 år

55 år

53 år

år
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 99

Når man betragter biblioteksbrugernes alder, kan man se, at en væsentlig del af brugerne er 40 år og derover.
Gennemsnitsalderen blandt den del af biblioteksbrugerne, der er 16 år eller derover, er 54,1 år, mens median-alderen er 55 år.
Aldersfordelingen blandt brugerne er en smule højere end i 2013, om end den overordnede tendens er den samme.
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Q2. Hvad er din alder?

2016 = 53.405
2013 = 25.544
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Q2. Hvad er din alder?

54,4 54,1 54,1 54,0 53,9 53,8 53,8 53,8 53,7 53,7 53,6 53,5 53,4 53,3 53,3 53,0 52,9 52,9 52,7 52,7
52,7 52,6 52,6 52,5 52,3 52,2 52,1 51,5 51,5 51,4 51,4
50,6 50,4 50,2 50,2 50,1 49,5 49,3

Københavns (n=2006)

Kolding (n=788)

Odense (n=1805)

Randers (n=986)

Aarhus (n=1292)

Aalborg (n=1898)

Herning (n=782)

Silkeborg (n=780)

Ishøj (n=440)

Gladsaxe (n=641)

Middelfart (n=491)

Fredericia (n=730)

Ringkøbing-Skjern (n=672)

Køge (n=286)

Næstved (n=1005)

Holstebro (n=632)

Rebild (n=533)

Skive (n=520)

Hvidovre (n=806)

Horsens (n=850)

Vejen (n=514)

Nyborg (n=495)

Vejle (n=1100)

Odder (n=450)

Slagelse (n=808)

Hillerød (n=618)

Haderslev (n=746)

Guldborgsund (n=1094)

Tønder (n=544)

Brønderslev-Dron. (n=253)

Billund (n=504)

Esbjerg (n=630)

Varde (n=753)

Allerød (n=560)

Glostrup (n=428)

Assens (n=577)

Total (n=53405)

Sønderborg (n=831)

Svendborg (n=676)

Vesthimmerland (n=603)

Lemvig (n=464)

Mariagerfjord (n=614)

Tårnby (n=554)

Ikast-Brande (n=517)

Faxe (n=512)

Aabenraa (n=1209)

Roskilde (n=793)

Kerteminde (n=137)

Hjørring (n=289)

Lyngby-Taarbæk (n=772)

Morsø (n=538)

Egedal (n=616)

Nordfyns (n=849)

Norddjurs (n=187)

Frederikssund (n=622)

Brøndby (n=556)

Thisted (n=558)

Stevns (n=264)

Gentofte (n=869)

Høje-Taastrup (n=935)

Fredensborg (n=538)

Dragør (n=490)

Albertslund (n=672)

Viborg (n=767)

Helsingør (n=820)

Rødovre (n=529)

Lolland (n=814)

Gribskov (n=508)

Vordingborg (n=521)

Rudersdal (n=711)

Faaborg-Midtfyn (n=615)

Jammerbugt (n=546)

Furesø (n=667)

Hørsholm (n=525)

Halsnæs (n=474)

Langeland (n=410)

Greve (n=804)

Solrød (n=158)

Ballerup (n=513)

Brugerne

Flere unge benytter bibliotekerne i de største kommuner
Aldersgennemsnit fordelt på kommuner
64,6
60,9 60,2 60,0 59,5 59,2
59,0 58,9 58,6 58,5 58,1 58,1 57,5 57,4 57,3 57,3
57,3 57,2 57,1 57,0 56,9 56,9 56,8 56,6 56,4 56,1 55,9 55,6
55,4 55,3 55,3 55,2 55,2 55,2 55,2 55,1 54,9 54,8 54,7 54,4

46,2

Kun kommuner med n>100 er rapporteret

Brugerne

En tredjedel af brugerne har hjemmeboende børn
Fordeling af antal hjemmeboende børn

Brugere med hjemmeboende børn

2016
40%42%

33%

41%
37%

34%
31%

Hjemmeboende børn

25%25%

Ingen hjemmeboende børn
12%14%

67%
2013

2011

33%
67%

36%

2016

2013

64%

Hver tredje bruger af bibliotekerne (33 %) har hjemmeboende
børn. De resterende to tredjedele (67 %) af brugerne har ikke
hjemmeboende børn. Andelen af brugere med hjemmeboende
børn er den samme som i de foregående undersøgelser.
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Børn 0-2 år Børn 3-7 år Børn 8-12 år Børn 13-15 Unge over
år
15 år

Q5. Har du hjemmeboende børn?
Q6. I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?

Blandt de brugere, der har hjemmeboende børn, har vi spurgt om
børnenes alder. Resultaterne viser, at der ofte er tale om børn i
aldersgruppen 8-12 år (40 %) og unge over 15 år (41 %). En lidt
mindre andel af brugerne har børn i alderen 3-7 år (31 %).
Resultaterne viser samtidig, at der er en større andel af brugere
med hjemmeboende unge, end det var tilfældet i 2013.
2016 = 53.405
2013 = 25.544
2011 = 14.176

Brugerne

Uddannelse har tendens til at påvirke brugen af bibliotekerne
De fleste biblioteksbrugere har lang eller mellemlang uddannelse. Der
er samtidig en tendens til, at mange uden for arbejdsmarkedet eller som
er arbejdssøgende bruger bibliotekerne.
Der er til gengæld færre, der er under uddannelse, der bruger
bibliotekerne. Brugerprofilen på arbejdsmarkedstilknytning svarer i høj
grad til den tilsvarende brugerprofil i 2013-undersøgelsen.

30%
29%

Offentlig sektor

24%
22%

Privat sektor

41%
38%

Lang videregående uddannelse (5 år
eller derover)

21%
18%

Uden for arbejdsmarkedet
/arbejdssøgende

39%
38%
0%
0

2016

12%
13%

Kort videregående uddannelse (1-2
år)

10%
9%

Folkeskole, mellemskole,
realeksamen

7%
11%

HH/Studentereksamen/HF

7%
10%

Under uddannelse
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Mellemlang videregående
uddannelse (3-4 år)

Erhvervsuddannelse (faglært,
håndværker, HK mm)

Brugernes beskæftigelse

Ej korrekt besvaret

Brugernes seneste afsluttede uddannelse

6%
7%

EFT/HG/Teknisk skole (1-årig
ungdomsuddannelse)

1%
2%

Ønsker ikke at oplyse

2%
3%

2013

2013

Q4. Hvad er din senest afsluttede uddannelse?
Q3. Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder du i?

2016

2016 = 53.405
2013 = 25.114/25.473

Brugerne

Flest brugere benytter oftest bibliotekerne i hverdagene
Tidspunkter, hvor biblioteket benyttes
Undersøgelsen indeholder et spørgsmål der
afdækker, hvornår brugerne oftest bruger
biblioteket.

30 %
27%
24%
31%
21%
18%

Hverdage mellem klokken 16 og 19
Hverdage mellem klokken 13 og 16

Hverdage mellem klokken 10 og 13

Resultaterne viser, at bibliotekerne oftest
bruges på hverdage. Flest (30 %) bruger
biblioteket på hverdage mellem 16 og 19, lidt
færre (24 %) angiver hverdage mellem 13 og 16
og lidt færre igen (21 %) angiver hverdage
mellem 10 og 13. 6 % af brugerne angiver, at de
oftest bruger biblioteket på hverdage efter 19.
Tilsammen er det således 4 ud af 5 (81 %) af
brugerne, der angiver, at de oftest bruger
bibliotekerne på hverdage.
Den resterende del af brugerne bruger oftest
biblioteket lørdag og søndag, hvor brugen er
bredt spredt ud.

Hverdage efter klokken 19
Lørdag mellem klokken 10 og 13
Hverdage mellem klokken 7 og 10
Lørdag mellem klokken 13 og 16
Søndag mellem klokken 13 og 16
Søndag mellem klokken 10 og 13
Lørdag mellem klokken 16 og 19
Søndag mellem klokken 16 og 19
Lørdag før klokken 10
Søndag efter klokken 19
Søndag før klokken 10

Tendensen til oftest at bruge biblioteket på
hverdage var også til stede i 2013undersøgelsen.
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Q18. I hvilket tidsrum besøger du oftest biblioteket?

Lørdag efter klokken 19
Ej besvaret korrekt

6%
3%
6%
9%
3%
1%
2%
3%
1%
3%
1%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0
2016 = 53.405
2013 = 24.646

2016
2013

Bibliotekernes
brugertyper
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Opsummering: Bibliotekernes brugertyper
9 % hyppige brugere
Størstedelen er kvinder (75
%)
Er ansat i den offentlige
sektor (32 %) eller uden for
arbejdsmarkedet/arbejdssø
gende (41 %)
Oftest en mellemlang (45
%) eller lang videregående
uddannelse (24 %)
Benytter pr. definition
bibliotekets faciliteter i høj
grad og er derfor ikke
overraskende særdeles
tilfreds og positiv over for
biblioteket
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64 % - Brugere

26 % Minimalbrugere

Flest er kvinder (72 %)

Flere kvinder (65 %) end
mænd (35 %)
Flest er uden for
arbejdsmarkedet (36 %).
Lige andel offentligt og
privat ansatte.
Flest med mellemlang (37
%) eller lang (18 %)
videregående uddannelse
Minimalbrugerne er – den
mindre brug til trods –
meget tilfreds med
biblioteket

Er uden for
arbejdsmarkedet (40 %)
eller ansat i den offentlige
sektor (30 %)
En stor andel har en
mellemlang (42 %) eller lang
videregående uddannelse
(22 %)
Brugerne er meget tilfredse
og positive over for
biblioteket

1 % Ikke-brugere
En stort set lige
kønsfordeling mellem
kvinder (52 %) og mænd (48
%)
Uden for
arbejdsmarkedet/arbejdssø
gende (35 %) eller ansat i
den private sektor (34 %).
En mellemlang
videregående uddannelse
(31 %)
Grundlæggende positiv
holdning til bibliotekerne

Brugertyper

Bibliotekernes brugere kan karakteriseres i fire grupper
For at få et større indblik i de forskellige brugere af bibliotekerne karakteriseres
biblioteksbrugerne efter deres brug af bibliotekets tilbud. Denne karakteristik
erstatter tidligere rapporters segmentering fra 2011 og 2013, da det vurderes,
at denne brugerkarakteristik er bedre beskrivende.

Brugertyper:

Alle brugerne karakteriseres som hyppige brugere, brugere, minimalbrugere
og ikke-brugere af bibliotekerne efter deres besvarelser i nedenstående to
spørgsmål om brugen af bibliotekernes tilbud. Alt efter deres svar tildeles de
point fra 1-5 for hvert tilbud på bibliotekerne. Pointtildelingen vægtes således,
at det vægter mest, hvis borgeren låner på biblioteket.

Disse brugere benytter gennemsnitligt bibliotekernes
tilbud oftere end af og til.
Eksempelvis vil en bruger, der låner bøger meget ofte og
benytter de resterende målepunkter af og til ligge her (11
point)

Spørgsmål, der er anvendt til karakteristikken:
Q14. Når du kommer hen på biblioteket, hvor ofte bruger du det så?
• Låner – fx bøger, film, musik m.m. (vægt 1)
• Læser – fx aviser, bøger m.m. (vægt 1/3)
• Arbejder – fx studieopgaver, jobsøgning eller arbejdsopgaver (vægt 1/3)
• Internet – fx informationssøgning, mail, spil eller chat (vægt 1/3)
Q15.Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket?
• Arrangementer for voksne – fx foredrag og koncerter (vægt 1/3)
• Arrangementer for børn – fx forestillinger og koncerter (vægt 1/3)
• Kurser og undervisning (vægt 1/3)
Svar med tilhørende pointtildeling:
5 - Meget ofte
4 - Ofte
3 - Af og til
2 - Sjældent
1 - Aldrig
1 - (Ikke relevant)
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Hyppige brugere (15-10 point)

Brugere (9-7 point)
9 point svarer til, at brugerne benytter bibliotekernes
tilbud gennemsnitligt af og til
Eksempelvis vil en bruger, der låner bøger meget ofte, men
ikke benytter andre tilbud, ligge her (11 point)

Minimalbrugere (6-4 point)
6 point svarer til, at brugerne benytter bibliotekernes
tilbud gennemsnitligt sjældent
Eksempelvis vil en bruger, der låner bøger af og til, men ikke
benytter andre tilbud, ligge her (5 point)

Ikke-brugere (3 point)
3 point svarer til, at brugeren gennemsnitligt aldrig benytter
bibliotekernes tilbud

Brugertyper

9 % af biblioteksbrugerne er hyppige brugere
Brugertyper

Hyppige brugere

Brugere
Minimalbrugere

Ikke-brugere
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2016

2013

9%

14 %

64 %

26 %

1%

De fleste af biblioteksbrugerne
kategoriseres som brugere (benytter
bibliotekernes tilbud gennemsnitligt af
og til). Dernæst er flest brugere
minimalbrugere (benytter bibliotekernes
tilbud gennemsnitligt sjældent).

70 %

Fordelingen af brugere i 2016 er
anderledes end i 2013. Dette er ikke
nødvendigvis ensbetydende med, at
færre benytter biblioteket ofte.

16 %

Vores statistiske kørsler viser således, at
den store indsamling af besvarelser har
resulteret i, at undersøgelsen er nået
bredere ud til danskerne i 2016.

0%

Bemærk, at ikke-brugere har haft en eller anden
form for kontakt til bibliotekerne for at være med
i denne undersøgelse. De benytter gennemsnitligt
aldrig bibliotekernes tilbud.

2016 = 53.405
2013 = 25.151

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Hyppige brugere
Tilfredshed med bibliotek på en skala fra 0-100:

Karakteristika

91

Størstedelen af de hyppige brugere er kvinder (75 %). En stor del af de
hyppige brugere er ansat i den offentlige sektor (32 %) eller uden for
arbejdsmarkedet/arbejdssøgende (41 %).
De hyppige brugere har ofte en mellemlang (45 %) eller lang videregående
uddannelse (24 %).
De hyppige brugere benytter pr. definition bibliotekets faciliteter i høj grad.
De er derfor ikke overraskende særdeles positive over for biblioteket.

Uddannelsesniveau

Kvinder

75%

Mænd

25 %

Beskæftigelse

Folkeskole, mellemskole, realeksamen
EFT/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse)
HH/Studentereksamen/HF

6%

Offentlig sektor

1%
6%
9%

Kort videregående uddannelse (1-2 år)

8%

18 %

Under uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

32%

Privat sektor

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker mm.)
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Køn

45%
24 %

9%

Uden for arbejdsmarkedet/
arbejdssøgende
Alle brugere
Hyppige brugere

41 %

4.658

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Hyppige brugere
Vurdering af bibliotekerne

96%

Er et rart sted at være

85%

Åbent når jeg har behov for det

93%

På biblioteket bliver jeg inspireret

65 %

Et godt sted at mødes med andre

Gode muligheder for at lege og være sammen
som familie

Det er således stort set alle brugere (96 %), der er
enige i, at biblioteket er et rart sted at være, ligesom
næsten alle (93 %) angiver at de bliver inspireret på
biblioteket.

78 %

Gode muligheder for at fordybe sig eller læse

Computerne og netadgang passer til mine behov

De hyppige brugere bedømmer biblioteket særdeles
positivt på alle de parametre, der er medtaget i
undersøgelsen.

64%
50 %

4 ud af 5 af de hyppige brugere angiver, at
biblioteket har åbent, når de har behov for det (85 %)
og at de har gode muligheder for at fordybe sig eller
læse på biblioteket (78 %).
Det er en gennemgående tendens, at de hyppige
brugere bedømmer biblioteket væsentligt mere
positivt end brugerne set under ét.

Alle brugere – andel enige
Hyppige brugere – andel enige
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4.658

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Brugere
Tilfredshed med bibliotek på en skala fra 0-100:

Karakteristika
Der er langt flere kvinder (72 %) end mænd (28 %) blandt de hyppige
brugere. Mange er uden for arbejdsmarkedet (40 %) eller ansat i den
offentlige sektor (30 %), ligesom der er en stor andel med en mellemlang (42
%) eller lang (22 %) videregående uddannelse.
Det er Wilkes vurdering, at det er bemærkelsesværdigt, at gruppen af
brugeres demografiske karakteristika i så høj grad også er afspejlet i
gruppen af hyppige brugere.

89
Køn
Kvinder

72%

Mænd

28 %

Brugerne er meget tilfredse med biblioteket.
Uddannelsesniveau

Beskæftigelse

Folkeskole, mellemskole, realeksamen
EFT/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse)
HH/Studentereksamen/HF

7%

Offentlig sektor

1%
6%

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, m.m.)

11 %

Kort videregående uddannelse (1-2 år)

9%

Privat sektor
Under uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)
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30%

42%
22 %

23 %
7%

Uden for arbejdsmarkedet/
arbejdssøgende
Alle brugere
Brugere

40 %

34.259

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Brugere
Vurdering af bibliotekerne

92%

Er et rart sted at være

85%

Åbent når jeg har behov for det

82%

På biblioteket bliver jeg inspireret
56 %

Gode muligheder for at fordybe sig eller læse
Et godt sted at mødes med andre
Computerne og netadgang passer til mine behov
Gode muligheder for at lege og være sammen
som familie

33 %
33%

Kategorien af brugere bedømmer biblioteket
positivt på mange af de parametre, der er medtaget i
undersøgelsen.
Stort set alle brugere (92 %) er enige i, at biblioteket
er et rart sted at være. En meget stor andel angiver,
at biblioteket har åbent, når de har behov for det (85
%) og at de bliver inspireret på biblioteket (82 %).
Bedømmelsen på disse parametre fra kategorien af
brugere svarer i meget høj grad til gennemsnittet for
alle brugere set under ét.

32 %

Alle brugere – andel enige
Brugere – andel enige
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34.259

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Minimalbrugere
Tilfredshed med bibliotek på en skala fra 0-100:

Karakteristika
Der er flere kvinder (65 %) end mænd (35 %) blandt minimalbrugerne.
Flest er uden for arbejdsmarkedet (36 %), men i forhold til den samlede
gruppe af brugere er der flere, der er ansat i den private sektor (29 %). Herved
er andelen af beskæftigede i den offentlige (28 %) og private sektor ens.
Andelen af minimalbrugere med en mellemlang (37 %) eller lang (18 %)
videregående uddannelse er lavere end brugerne set under ét.
Minimalbrugerne er – den mindre brug til trods – meget tilfreds med
biblioteket.

Køn
Kvinder

65 %

Mænd

35 %

Beskæftigelse

Uddannelsesniveau
Folkeskole, mellemskole, realeksamen
EFT/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse)
HH/Studentereksamen/HF
Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, m.m.)
Kort videregående uddannelse (1-2 år)

9%

Offentlig sektor

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

28%

1%

6%

Privat sektor

29 %

15 %

Under uddannelse

11 %

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
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86

37 %
18 %

7%

Uden for arbejdsmarkedet/
arbejdssøgende
Alle brugere
Minimalbrugere

36 %

14.087

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Minimalbrugere
Vurdering af bibliotekerne

84 %

Er et rart sted at være
81 %

Åbent når jeg har behov for det

65 %

På biblioteket bliver jeg inspireret
42 %

Gode muligheder for at fordybe sig eller læse
22 %

Et godt sted at mødes med andre
Computerne og netadgang passer til mine behov
Gode muligheder for at lege og være sammen
som familie

Minimalbrugerne har en positiv opfattelse af biblioteket
som et rart sted at være (84 % er enige), af at biblioteket
har åbent, når de har behov for det (81 % enige) og af at
de bliver inspireret på biblioteket (65 % enige). Der er dog
færre, der er enige i disse udsagn end for alle brugere set
under ét.

21 %

2 ud af 5 minimalbrugere (42 %) synes, at biblioteket giver
gode mulighed for at fordybe sig eller læse, mens det er
omkring hver femte minimalbruger, der er enig i, at
biblioteket er et godt sted at mødes med andre (22 %), at
computere og netadgang passer til behovet (21 %) og at
biblioteket giver muligheder for at lege og være sammen
som familie (22 %). Også på disse parametre er
minimalbrugerne noget mere kritiske end alle brugere set
under ét.

22 %

Alle brugere
Minimalbrugere
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14.087

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Ikke-brugere
Tilfredshed med bibliotek på en skala fra 0-100:

Karakteristika

74

Ikke-brugerne er karakteriseret ved en stort set lige kønsfordeling mellem kvinder
(52 %) og mænd (48 %).
Der er mange ikke-brugere, der er uden for arbejdsmarkedet eller arbejdssøgende
(35 %), men lige så mange er ansat i den private sektor (34 %). Færre (22 %) af ikkebrugerne er ansat i den offentlige sektor.
En tredjedel af ikke-brugerne har en mellemlang videregående uddannelse (31 %),
mens yderligere 15 % har en lang videregående uddannelse.
Det er efter Wilkes opfattelse værd at bemærke, at ikke-brugerne har en
grundlæggende positiv opfattelse af biblioteket.

Uddannelsesniveau

Kvinder

58 %

Mænd

42 %

Beskæftigelse

Folkeskole, mellemskole, realeksamen
EFT/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse)
HH/Studentereksamen/HF

13%

Kort videregående uddannelse (1-2 år)

5%

22 %

Privat sektor

34 %

18 %

Under uddannelse

9%

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

Offentlig sektor

1%

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker m.m. )
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Køn

31 %
15 %

7%

Uden for arbejdsmarkedet/
arbejdssøgende
Alle brugere
Ikke-brugere

35 %

401

Brugertyper

Beskrivelse af brugere: Ikke-brugere
Vurdering af bibliotekerne

50 %

Er et rart sted at være
53 %

Åbent når jeg har behov for det
33 %

På biblioteket bliver jeg inspireret

Halvdelen af ikke-brugerne (51 %) har en opfattelse
af, at biblioteket er et rart sted at være og at
biblioteket har åbent, når de har behov for det (53
%).
En tredjedel (33 %) af ikke-brugerne har en
opfattelse af, at man bliver inspireret på biblioteket,
mens en fjerdedel (23 %) af ikke-brugerne har en
opfattelse af, at biblioteket giver gode muligheder
for at fordybe sig og læse.

23 %

Gode muligheder for at fordybe sig eller læse
14 %

Et godt sted at mødes med andre
Computerne og netadgang passer til mine
behov
Gode muligheder for at lege og være sammen
som familie

Cirka hver syvende ikke-bruger synes, at biblioteket
er et godt sted at mødes med andre (14 %), at
computere og netadgang passer til deres behov (13
%) og at biblioteket giver gode muligheder for at
lege og være sammen som familie (13 %).

13 %

13 %

Ikke-brugerne er mere kritiske end alle brugerne set
under ét på alle de syv vurderede parametre.

Alle brugere
Ikke-brugere
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401

Uddybende beskrivelse af ikke-brugere
For at få et større indblik i hvem ikkeburgerne er, har Wilke indsamlet data i
Wilkes Danmarks Panel.
Data i rapporten er baseret på danskere,
der i en eller anden grad har været i
kontakt med bibliotekerne. Derfor giver
panelet adgang til danskere, der ikke
bruger bibliotekerne.
Resultaterne fra ikke-brugerne i
brugertyperne adskiller sig dog ikke
nævneværdigt i forhold til indsamlingen i
panelet. Indsigterne til sammen giver dog
et mere solidt billede af hvem ikkebrugeren er.
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Ikke-brugeren
Tilbud
Til trods for at ikke-brugerne ikke benytter bibliotekerne, angiver
gruppen stadig , at skøn- og faglitteratur passer til deres behov. Ikkebrugerne angiver dog, at arrangementer ikke passer til deres behov.
Ikke-brugerne benytter heller ikke bibliotekernes hjemmeside og har
ikke kendskab til de online tilbud på bibliotekets hjemmeside.
Generelt ved ikke-brugeren ikke meget om bibliotekerne. Langt de
fleste ikke-brugere svarer oftest ‘ved ikke’ på spørgsmål om
bibliotekerne.
Karakteristik
Til karakteristikken på de foregående sider kan tilføjes, at ikkebrugeren sjældent har hjemmeboende børn. Det bekræftes yderligere,
at der er en tendens til, at ikke-brugeren er beskæftiget i det private,
samt oftere er mand end kvinde. Desuden bemærkes, at der ikke er
fundet bemærkelsesværdig forskel i gennemsnitsalderen på ikkebrugeren og de andre brugertyper.

Brug af
bibliotekernes
tilbud
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Opsummering: Brug af bibliotekernes tilbud
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•

Flest (98 %) benytter biblioteket til at låne materialer

•

Færre læser, arbejder og bruger internettet på biblioteket

•

Flest ( 60 %) benytter arrangementer for voksne

•

Færre benytter bibliotekets arrangementer

•

Tæt på hver tredje biblioteksbruger (31 %) angiver, at arrangementer for voksne
passer til deres behov

•

Det er primært hyppige brugere, som angiver, at arrangementer til deres behov

•

Hver anden bruger med hjemmeboende børn benytter arrangementer for børn på
bibliotekerne

•

Børn under 15 år har særligt stor glæde af bibliotekerne

Bibliotekernes tilbud

Flest benytter biblioteket til at låne materialer
Brug af bibliotekernes tilbud

98 %
låner

62 %
læser

24 %
arbejder

43%

6%
10%
21%

2%
3%
7%
13%

31%
19%
5%
2%

27 %
bruger
internettet
2%
3%
7%
15%

Meget ofte

Ofte
Af og til

25%
74%

Sjældent

71%

37%

Aldrig

Låner – fx bøger, film, musik Læser – fx aviser, bøger m.m. Arbejder – fx studieopgaver,
Internet – fx
m.m.
jobsøgning eller
informationssøgning, e-mail,
arbejdsopgaver
spil eller chat

Ej besvaret

Tal øverst angiver dem som benytter (Sjældent-meget ofte)

Når man betragter brugen af bibliotekernes tilbud, er det lån af materialer, der oftest benyttes. Resultaterne viser desuden, at mange brugere
benytter biblioteket til at læse, mens hver fjerde bruger benytter biblioteket til at arbejde og/eller gør brug af internettet.
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Q14. Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du det så?

53.405

Bibliotekernes tilbud

Færre læser, arbejder og bruger internettet på biblioteket
Brug af bibliotekernes tilbud

98%

43%

98%

55%

62%

68%

24%

28%

27%

34%

6%
10%

9%
12%

2%
3%
7%
13%

3%
4%
8%
13%

2%
3%
7%

4%
5%
9%

21%
25%

31%

24%

5%
2%
Låner
2016

13%
3%
1%
Låner
2013

16%

Meget ofte
Ofte

Af og til
23%

74%

27%
19%

15%

37%

31%

Læser
2016

Læser
2013

69%

71%

Sjældent
63%

Aldrig
Ej besvaret

Arbejder Arbejder
2016
2013

Internet Internet
2016
2013
Tal øverst angiver dem som benytter (Sjældent-meget ofte)

Andelen af brugerne som låner, ligger stadig på et meget højt niveau. Det er dog værd at bemærke faldet fra 55 % til 43 % i andelen af brugere, der
låner meget ofte. Dette kan skyldes, at undersøgelsen i 2016 er nået bredere ud blandt biblioteksbrugerne. Andelen af brugerne, som læser,
arbejder eller benytter internettet på biblioteket er faldet lidt fra 2013 til 2016.
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Q14. Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du det så?

2016 = 53.405
2013 = 25.291/25.205/
25.167/25.184

Bibliotekernes tilbud

Flest benytter arrangementer for voksne
Brug af bibliotekernes tilbud

Brug af bibliotekernes tilbud

60 %
benytter
arrangementer for
voksne

30 %
benytter
arrangementer for
børn

27 %
benytter
kurser og
undervisning

2 %6 %
23%

1%
2%
11%
16%

1 %1 %
7%
18%

29%

39%

35%

Når man betragter brugen af
bibliotekernes arrangementer,
benytter 60 % arrangementerne for
voksne.
30 % benytter arrangementerne for
børn, mens 27 % benytter kurser og
undervisning.

Meget ofte
Ofte
Af og til

58%

Sjældent
Aldrig

31%

16%

5%
Arrangementer for voksne – fx Arrangementer for børn – fx
foredrag og koncerter
forestillinger og koncerter

Det er værd at bemærke, at
andelen, der benytter
arrangementerne meget ofte og
ofte, er meget lille. Andelen, der
aldrig benytter arrangementerne, er
meget stor for alle tre
arrangementstyper.

Ikke relevant

Kurser og undervisning

Tal øverst angiver dem som benytter (Sjældent-meget ofte)
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Q15. Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket?

53.405

Bibliotekernes tilbud

Færre benytter bibliotekets arrangementer
Brug af bibliotekernes tilbud

Brug af bibliotekernes tilbud

60%

62%

30%

35%

27%

32%

2 %6 %

3%
7%

1%
2%
11%

1%
3%
12%

1%
7%

1%
2%
9%

23%
29%

24%

16%

28%

39%

18%
19%

38%

5%

1%

Arrangementer
for voksne
2016

Arrangementer
for voksne
2013

Ofte
Af og til

58%

Sjældent

66%

63%
35%

20%

Meget ofte

31%
16%

2%
Arrangementer
for børn
2016

Arrangementer
for børn
2013

Andelen af brugerne, som
benytter arrangementer, er
faldet for alle
arrangementstyper. Det er dog
værd at bemærke, at faldet kan
skyldes, at resultaterne for 2016
hviler på et bredere udsnit af
biblioteksbrugerne.

Aldrig
Ikke relevant

2%

Kurser og
Kurser og
undervisning undervisning
2016
2013

Tal angiver dem som benytter (Sjældent-meget ofte)
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Q15. Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket?

2016 = 53.405
2013 = 25.285/25.200
/25.220

Bibliotekernes tilbud

Tæt på hver tredje biblioteksbruger angiver, at arrangementer for
voksne passer til deres behov
Behov og arrangementer

Arrangementerne for
voksne passer til mit
behov

Behov og arrangementer - udvikling

17%

27%

Arrangementerne for
4%
børn passer til mit behov
Kurser/undervisning på
biblioteket passer til mit 3%
behov
Ej besvaret korrekt
Meget uenig
Enig

1%
4 % 19%

47%

25%

31%
34%
33%

6%

20% 12%
%11% 12%3%

15%
17%
18%

2016
31%

Ikke relevant
Uenig
Meget enig

34%

23%
% 15% 10%2%

Ved ikke
Hverken eller

12%
16%
16%

2013
2011

Tal angiver andel enige og meget enige

Arrangementer for voksne er den type arrangement, der passer til flest brugeres behov. Næsten hver tredje angiver, at arrangementer for voksne
passer til deres behov. Det er lidt færre sammenlignet med andelen i 2013 og 2011. Udviklingen i resultaterne viser, at der i 2016 er lidt færre, som
angiver, at arrangementer passer til deres behov. Det er dog værd, at bemærke, at faldet kan skyldes, at resultaterne for 2016 hviler på et bredere
udsnit af biblioteksbrugerne.
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Q17. Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om bibliotekets tilbud. Du skal angive for hvert
udsagn, om du er enig eller uenig

2016 = 53.405
2013 = 25.285/25.200/25.220
2011 = 14.051/14.003/14.000

Bibliotekernes tilbud

Det er primært hyppige brugere, som angiver et behov for
arrangementer
Behov og arrangementer
Brugertyperne benytter
arrangementerne på
bibliotekerne forskelligt. Det er
ikke overraskende, at flest
hyppige brugere angiver, at
arrangementer passer til deres
behov.
Blandt de hyppige brugere
angiver 2 ud af 3 (66 %), at
arrangementer for voksne passer
til deres behov, mens det er 1 ud
af 3 (34 %) blandt brugere.
Andelen, der angiver, at
arrangementer passer til deres
behov, falder på tværs af
brugertyperne. Herved ses en
sammenhæng imellem brug og
behov.

Hyppige
brugere
Arrangementerne
for voksne passer til
mit behov

Brugere

34%

66%

Arrangementerne
for børn passer til
mit behov

37%

Kurser/undervisning
på biblioteket passer
til mit behov

38%

15%

12%

Minimalbrugere

Ikkebrugere

15%

5%

7%

3%

5%

2%

Tal angiver andel enige og meget enige
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Q17. Nu kommer der nogle udsagn andre har sagt om bibliotekets tilbud . Du skal angive for hvert
udsagn om du er enig eller uenig

2016 = 53.405

Bibliotekernes tilbud

Hver anden bruger med hjemmeboende børn benytter arrangementer for
børn på bibliotekerne
Børnefamilier og brug

28 %

52 %

af brugerne med
hjemmeboende børn er
enig i at
”Arrangementerne for
børn passer til mit
behov”

af brugerne med
hjemmeboende børn
benytter
”Arrangementer for
børn”

n=17.639

n=17.639

Børn
0-2 år
71 %

Børn
3-7 år
76 %

n=2.189

n=5.451

Børn
8-12 år
68 %

Børn
13-15 år
51 %

Unge
15 år+
30 %

Børn
0-2 år
44 %

Børn
3-7 år
48 %

Børn
8-12 år
35 %

Børn
13-15 år
22 %

Unge
15 år+
13 %

n=7.091

n=4.361

n=7.274

n=2.189

n=5.451

n=7.091

n=4.361

n=7.274

Blandt brugerne med hjemmeboende børn er det hver anden, der benytter bibliotekernes arrangementer for børn. Dog mener blot 28 % af
brugerne med hjemmeboende børn, at arrangementerne for børn passer til deres behov. Det er særligt gruppen af brugere med hjemmeboende
børn fra 3-7 år, der gør brug af arrangementerne (76 %). Resultaterne indikerer, at brugen og behovet falder med alderen på børnene.
Bemærk at baserne for aldersgrupperne ikke summer til totalbasen, da respondenter kan have flere børn.
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Q15. Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket?
Q17. Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om bibliotekets tilbud . Du skal angive for hvert udsagn, om du er enig eller uenig

Bibliotekernes tilbud

Børn har stor glæde af bibliotekerne
Børnefamilier og brug

Jeg er ofte sammen med
mine børn på biblioteket

Mine børn har meget
glæde af biblioteket

Børnefamilier og brug

13% 11% 17%

31 %

57%

26%

62%

73%

5%4% 13 %

38%

35%

76%

2016
2013
Ved ikke/ikke relevant

Meget uenig

Uenig

Hverken eller

Enig

Meget enig

Tal angiver andel enige og meget enige

Resultaterne viser, at mere end hver anden bruger med hjemmeboende børn (57 %) ofte er sammen med deres børn på biblioteket. Næsten 3 ud af
4 (73 %) mener også, at deres børn har meget glæde af biblioteket. Der er altså brugere, der synes, at deres børn har meget glæde af bibliotekerne,
men som ikke er på bibliotekerne ofte med børnene.

Udviklingen fra 2013 til 2016 viser et fald i andelen, der ofte er sammen med deres børn på bibliotekerne. Lidt færre er enige i, at deres børn har
meget glæde af biblioteket.
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Q16. Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om bibliotekets tilbud . Du skal angive for hvert
udsagn, om du er enig eller uenig

2016 = 17.639
2013 = 8.249

Bibliotekernes tilbud

Børn under 15 år har særligt stor glæde af bibliotekerne
Børnefamilier og brug

57 %

73 %

af brugerne med
hjemmeboende børn er
enig i
”Jeg er ofte sammen
med mine børn på
biblioteket”

af brugerne med
hjemmeboende børn er
enig i
”Mine børn har meget
glæde af biblioteket”
n=17.639

n=17.639

Børn
0-2 år
75 %

Børn
3-7 år
85 %

n=2.189

n=5.451

Børn
8-12 år
75 %

Børn
13-15 år
57 %

Unge
15 år+
31 %

Børn
0-2 år
83 %

Børn
3-7 år
93 %

Børn
8-12 år
87 %

Børn
13-15 år
74 %

Unge
15 år+
56 %

n=7.091

n=4.361

n=7.274

n=2.189

n=5.451

n=7.091

n=4.361

n=7.274

Undersøgelsen viser, at det er børn under 15 år, der oftest er på biblioteket med deres forældre og har meget glæde af biblioteket.
Særligt er det gruppen af brugere med hjemmeboende børn på 3-7 år, der oftest er på biblioteket sammen med deres børn. Det er også denne gruppe,
hvor flest vurderer, at deres børn har meget glæde af biblioteket. Ifølge Wilke er det desuden værd at bemærke, at der på tværs af aldersgrupperne er en
større andel, der synes, at børnene har meget glæde af biblioteket, end andelen som ofte er på bibliotekerne. Der bør altså være potentiale i at få flere
børnefamilier til at bruge bibliotekerne oftere.
Bemærk at baserne for aldersgrupperne ikke summer til totalbasen, da respondenter kan have flere børn.
© 2016– Side 43 Q15. Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket?

Q17. Nu kommer der nogle udsagn andre har sagt om bibliotekets tilbud . Du skal angive for hvert udsagn om du er enig eller uenig

Tilfredshed med
bibliotekerne

© 2016– Side 44

Opsummering: Tilfredshed med bibliotekerne
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•

Bibliotekernes brugere er meget tilfredse

•

Tilfredsheden ligger generelt på et meget højt niveau i alle kommuner

•

Med en NPS-score på 76 er anbefalingsvilligheden blandt brugerne af bibliotekerne
meget høj

•

NPS-scoren er ligeledes generelt meget høj på tværs af kommunerne

•

Jo oftere biblioteket bruges, jo højere er tilfredshedsheden og
anbefalingsvilligheden (NPS)

Tilfredshed med bibliotekerne

Bibliotekernes brugere er meget tilfredse
Tilfredshed - Udvikling

Fordeling i tilfredshed for bibliotekerne

88,3

90,9

90,7

Tilfredshed
2016

Tilfredshed
2013

Tilfredshed
2011

2 %3 %

7%

45%

20%

2 ud af 3 (66 %) brugere er meget tilfredse (9 + 10) med det
bibliotek, som de oftest anvender. Der er kun 2 % af brugerne,
som angiver en tilfredshedsscore på under 5, hvilket er en lav
andel.

21%

0 Meget utilfreds
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Meget tilfreds

Den samlede tilfredshed er faldet marginalt fra et niveau på 90,9 i
2013 til 88,3 i 2016 på en skala fra 0-100.

Q10. Alt i alt, hvor tilfreds er du med det bibliotek, du oftest bruger (skala 0-10)?

2016 = 53.405
2013 = 25.544
2011 = 14.176
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Q10. Alt i alt, hvor tilfreds er du med det bibliotek, du oftest bruger?
81,1

Københavns (n=2006)

88,6 88,6 88,5 88,5 88,4 88,4 88,4 88,4 88,3 88,3 88,3 88,2 88,2 88,1 88,1 88,0 87,9 87,8 87,6 87,6 87,6 87,5 87,5 87,5 87,4 87,3 87,2 87,2 87,1 86,8 86,4 86,2
85,5 84,9 84,9 84,7 83,8

Faxe (n=512)

Egedal (n=616)

Brøndby (n=556)

Aarhus (n=1292)

Hørsholm (n=525)

Næstved (n=1005)

Aalborg (n=1898)

Gribskov (n=508)

Esbjerg (n=630)

Høje-Taastrup (n=935)

Slagelse (n=808)

Ikast-Brande (n=517)

Rødovre (n=529)

Vejen (n=514)

Hvidovre (n=806)

Frederikssund (n=622)

Billund (n=504)

Nordfyns (n=849)

Ballerup (n=513)

Glostrup (n=428)

Nyborg (n=495)

Dragør (n=490)

Stevns (n=264)

Odense (n=1805)

Herning (n=782)

Vejle (n=1100)

Gladsaxe (n=641)

Total(n=53405)

Roskilde (n=793)

Ishøj (n=440)

Fredensborg (n=538)

Vordingborg (n=521)

Middelfart (n=491)

Køge (n=286)

Kolding (n=788)

Tårnby (n=554)

Furesø (n=667)

Rebild (n=533)

Rudersdal (n=711)

Fredericia (n=730)

Albertslund (n=672)

Horsens (n=850)

Lyngby-Taarbæk (n=772)

Assens (n=577)

Kerteminde (n=137)

Haderslev (n=746)

Ringkøbing-Skjern (n=672)

Lolland (n=814)

Viborg (n=767)

Gentofte (n=869)

Vesthimmerland (n=603)

Aabenraa (n=1209)

Thisted (n=558)

Tønder (n=544)

Solrød (n=158)

Greve (n=804)

Allerød (n=560)

Sønderborg (n=831)

Halsnæs (n=474)

Skive (n=520)

Silkeborg (n=780)

Guldborgsund (n=1094)

Holstebro (n=632)

Hillerød (n=618)

Lemvig (n=464)

Randers (n=986)

Helsingør (n=820)

Odder (n=450)

Brønderslev-Dron. (n=253)

Svendborg (n=676)

Varde (n=753)

Faaborg-Midtfyn (n=615)

Hjørring (n=289)

Langeland (n=410)

Jammerbugt (n=546)

Norddjurs (n=187)

Mariagerfjord (n=614)

Morsø (n=538)

Tilfredshed med bibliotekerne

Tilfredsheden ligger generelt på et meget højt niveau i alle
kommuner
Tilfredshed med biblioteker opdelt i kommuner

93,6 92,9 92,7 92,7 92,6 92,4 92,1 92,0 91,5 91,4 91,2
90,9 90,8 90,7 90,7 90,6 90,6 90,3 90,2 90,1 90,1 90,0 90,0 89,9 89,9 89,9 89,9 89,7 89,7 89,6 89,6 89,4 89,2 89,0 89,0 89,0 89,0 88,9 88,9 88,7

78,0

Kun kommuner med n>100 er rapporteret

Anbefalingsvillighed – Net Promoter Score (NPS)
Introduktion af Net Promoter Score (NPS)

Vil du anbefale andre at bruge biblioteket?
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Anbefalingsvillighed - NPS

Anbefalingsvilligheden er meget høj blandt bibliotekernes brugere
Fordeling i anbefalingsvillighed for bibliotekerne

Fordeling og udvikling

2%
2%
4%
10%

5%
14%

Detractors (0-6)

11%

Passives (7-8)
Promoters (9-10)

81%

71%

0 Slet ikke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Helt sikkert

NPS=Promoters-Detractors

76

80

79

NPS 2016

NPS 2013

NPS 2011
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Q25. Vil du anbefale andre at bruge biblioteket?

Undersøgelsen viser, at langt de fleste biblioteksbrugere gerne vil
anbefale deres foretrukne bibliotek til andre. Dette indikerer en
høj grad af loyalitet over for bibliotekerne.
NPS-scoren for denne måling ligger 76, hvilket er et meget højt
niveau, om end der er sket et mindre fald fra undersøgelsen i
2013, hvor NPS-scoren lå på 80.
2016 = 53.405
2013 = 25.531
2011 = 14.157
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Q25. Vil du anbefale andre at bruge biblioteket?
Randers (n=986)
Helsingør (n=820)
Guldborgsund (n=1094)
Faaborg-Midtfyn (n=615)
Odder (n=450)
Allerød (n=560)
Viborg (n=767)

73
73
72
72
72
72
72
72
70

69
69
69
68
68
67
65

78

64

63

77

54

Kolding (n=788)

78

Solrød (n=158)

Gentofte (n=869)

78

Rudersdal (n=711)

78

Albertslund (n=672)

79

Fredericia (n=730)

79

Sønderborg (n=831)

80

Tønder (n=544)

80

Ringkøbing-Skjern (n=672)

Haderslev (n=746)

Stevns (n=264)

Assens (n=577)

Horsens (n=850)

Lolland (n=814)

Vesthimmerland (n=603)

Holstebro (n=632)

Lemvig (n=464)

Greve (n=804)

Kerteminde (n=137)

Thisted (n=558)

Aabenraa (n=1209)

80

Københavns (n=2006)

Halsnæs (n=474)

74

81

Faxe (n=512)

Hillerød (n=618)

74

81

Egedal (n=616)

Brønderslev-Dron. (n=253)

76

81

Gribskov (n=508)

Jammerbugt (n=546)

76

81

Brøndby (n=556)

Mariagerfjord (n=614)

76

82

Hørsholm (n=525)

Varde (n=753)

76

82

Aarhus (n=1292)

Norddjurs (n=187)

76

82

Høje-Taastrup (n=935)

Svendborg (n=676)

76
82

Rødovre (n=529)

Hjørring (n=289)

77
82

Glostrup (n=428)

Langeland (n=410)

77
82

Næstved (n=1005)

Morsø (n=538)

77
82

Vejen (n=514)

83

Frederikssund (n=622)

83

Ikast-Brande (n=517)

83

Dragør (n=490)

83

Ballerup (n=513)

84

Køge (n=286)

84

Aalborg (n=1898)

85

Billund (n=504)

85

Hvidovre (n=806)

85

Silkeborg (n=780)

87

Ishøj (n=440)

87

75

Esbjerg (n=630)

87

75

Fredensborg (n=538)

88

75

Vordingborg (n=521)

88

75

Nordfyns (n=849)

88

75

Odense (n=1805)

89

75

Nyborg (n=495)

90

76

Furesø (n=667)

92

76

Slagelse (n=808)

Total (n=53405)

Vejle (n=1100)

Middelfart (n=491)

Herning (n=782)

Gladsaxe (n=641)

Roskilde (n=793)

Lyngby-Taarbæk (n=772)

Rebild (n=533)

Skive (n=520)

Tårnby (n=554)

Anbefalingsvillighed for bibliotekerne

NPS-scoren er generelt meget høj på tværs af kommunerne
NPS for biblioteker opdelt i kommuner
77

44

Kun kommuner med n>100 er rapporteret

Tilfredshed med bibliotekerne

Jo oftere biblioteket bruges, jo højere er tilfredshedsheden og
anbefalingsvilligheden (NPS)
Tilfredshed med bibliotekerne og anbefalingsvillighed opdelt på brugertyper
På tværs af brugertyperne er der
forskel i tilfredsheden og
anbefalingsvilligheden. Der ses en
tydelig tendens til, at jo mere
biblioteket benyttes, jo højere er
både tilfredsheden og
anbefalingsvilligheden.

Hyppige brugere Brugere Minimalbrugere Ikke-brugere
Tilfredshed

NPS
(anbefalingsvillighed)
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91

89

86

74

86

80

65

28

Q10. Alt i alt, hvor tilfreds er du med det bibliotek, du oftest bruger?
Q25. Vil du anbefale andre at bruge biblioteket?

Den hyppige bruger har en
tilfredshedsscore på 91 på en skala
fra 0-100, hvor ikke-brugerens
tilfredshedsscore er på 74.
Det samme gør sig gældende for
anbefalingsvilligheden, hvor den
hyppige bruger har en NPS-score på
86, mens ikke-brugerens NPS-score
er 28.

2016 = 53.405

Biblioteksbrugernes
holdninger og behov
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Opsummering: Biblioteksbrugernes holdninger og behov
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•

Biblioteket er et rart sted at være og et sted, hvor mange finder inspiration

•

Flere er tilfredse med bibliotekernes åbningstider

•

Der er generelt en positiv opfattelse af bibliotekerne på tværs af brugerne

•

Flest biblioteksbrugere angiver, at skøn- og faglitteratur passer til deres behov

•

På tværs af brugertyperne er det skøn- og faglitteratur, der passer til brugertypernes
behov

Holdninger til bibliotekerne

Biblioteket er et rart sted at være og et sted, hvor mange finder
inspiration
Holdninger til bibliotekerne
Andel enige

Biblioteket er et rart sted at være 2%
1% 6 %

49%

Biblioteket har åbent, når jeg har behov for
2% 6 %7%
det

46%

På biblioteket bliver jeg inspireret 6%
2 %13%
1%
Der er gode muligheder for at fordybe sig
eller læse på biblioteket
Biblioteket er et godt sted at mødes med
andre
Computerne og netadgang på biblioteket
passer til mine behov
På biblioteket er der gode muligheder for
at lege og være sammen som familie
Ej besvaret korrekt
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Ved ikke/ikke relevant

27%

90%

38%

84%

57%

21%

5%12%

31%

38%

52%

Uenig

54%

En væsentlig ting at bemærke er, at
84 % er enig i, at biblioteket har
åbent, når de har behov for det. Dette
er væsentligt for, at brugerne
overhovedet besøger biblioteket.

8%

33%

22%

10%

32%

Lidt mere end hver anden bruger (54
%) er enig i, at der er gode
muligheder for fordybelse på
bibliotekerne.

2%9 % 20% 10%

31%

Kun hver tredje (33 %) er enig i, at
bibliotekerne er et godt sted at
mødes med andre.

Hverken eller

Meget enig

13%

56%

16%

78%

Resultaterne viser, at brugernes
holdninger til biblioteket er
overvejende positive. 90 % af
brugerne er enige i, at biblioteket er
et rart sted at være, mens 78 % er
enige i, at biblioteket er et sted, som
de bliver inspireret.

25%

26%

Meget uenig

41%

Enig

Q19. Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om biblioteket. Du skal angive for hvert udsagn,
om du er enig eller uenig

2016 = 53.405

Holdninger til bibliotekerne

Flere er tilfredse med bibliotekernes åbningstider
Udvikling i holdninger til bibliotekerne

Biblioteket er et rart sted at være

90%

Biblioteket har åbent, når jeg har behov for
det

84%

På biblioteket bliver jeg inspireret

33%

Computerne og netadgang på biblioteket
passer til mine behov

32%

På biblioteket er der gode muligheder for at
lege og være sammen som familie

31%

83%

80%

54%

Biblioteket er et godt sted at mødes med
andre

75%

79%

78%

Der er gode muligheder for at fordybe sig
eller læse på biblioteket

92%

92%

66%

63%

51%

39%

51%

46%

34%

35%

Tal angiver andel enige og meget enige
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Q19. Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om biblioteket. Du skal angive for hvert udsagn,
om du er enig eller uenig

2016 = 53.405
2013 = 24.690
2011 = 13.863

Undersøgelsen viser, at de
fleste parametre oplever et
fald i 2016. En undtagelse er
dog åbningstiderne, hvor
flere brugere angiver, at
biblioteket har åbent, når de
har behov for det i 2016 i
forhold til 2013 og 2011.
De største procentvise fald
ses på holdningen til,
hvorvidt biblioteket er et
godt sted at mødes med
andre og hvorvidt computer
og netadgang på biblioteket
passer til brugernes behov.
Jvf. næste side, så kan
faldene relateres til, at
undersøgelsen i 2016
inkluderer et bredere spænd
af brugere.

Tilbud på bibliotekerne

Der er generelt en positiv opfattelse af bibliotekerne på tværs af brugerne
Holdninger på tværs af brugere

Hyppige
brugere
Biblioteket er et rart sted at
være

95%

Biblioteket har åbent, når jeg
har behov for det

92%

85%

På biblioteket bliver jeg
inspireret

85%

93%

Gode muligheder for at fordybe
sig eller læse

84%

50%

81%

53%

33%

64%

82%

78%

Ikkebrugere

Minimalbrugere

Brugere

42%

56%

22%

Biblioteket er et godt sted at
mødes med andre

65%

33%

22%

14%

Computerne og netadgang
passer til mine behov

64%

33%

21%

13%

32%

22%

13%

Gode muligheder for at lege og
være sammen som familie

50%

Tal angiver andel enige og meget enige
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Q19. Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om biblioteket. Du skal angive for hvert udsagn
om, du er enig eller uenig

53.405

På tværs af brugertyperne er
der generelt positive
holdninger til bibliotekerne.
De hyppige brugere er mest
positivt på samtlige
parametre efterfulgt af
brugere og derefter
minimalbrugere. Ikkebrugerne er den gruppe, der
er mindst enige i udsagnene.
Da 2016 undersøgelsen
indeholder en større andel
minimalbrugere og ikkebrugere sammenlignet med
2013, kan faldene i
parametrene på forrige side
forklares ved, at
minimalbrugerne og ikkebrugerne er mindre positive i
deres opfattelse af
bibliotekerne.

Bibliotekernes materialer

Flest brugere angiver, at skøn- og faglitteratur passer til deres behov
Behov og materialer

Andel enige

85%

69%

32%

32%

10%

43%

35%

10%

10%

3%
7%

13%

15%

22%

23%

14%
4%
2%

27%
42%

18%
43%

4%
1%

5%
1%

7%
2%
0%
5%
0%

69%

Skønlitteratur Faglitteratur
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44%

Enig

30%

19%

44%
13%
4%
1%
13%
1%

Meget enig

14%
3%
1%

20%
7%
1%

39%

1%

1%

1%

Musik

Film

Spil

Q25. Hvor enig er du i, at følgende materialer passer til dit behov?

1%

Uenig
Meget uenig

54%

42%

Hverken eller

Ved ikke/ikke
relevant
Ej besvaret

1%

Aviser,
Materialer
magasiner
til børn
og tidsskrifter
53.405

Resultaterne viser, at 85 %
angiver, at skønlitteratur
passer til deres behov. Det
er herved skønlitteratur,
som flest biblioteksbrugere
efterspørger. Dernæst
passer faglitteratur bedst til
biblioteksbrugernes behov.
Ca. hver tredje angiver, at
musik (32 %), film (32%) og
materialer til børn (35 %)
passer til deres behov.
Spil er den materialetype,
som passer til færrest af
brugernes behov.

Tilbud på bibliotekerne

Skøn- og faglitteratur passer til alle brugertypers behov
Behov og materialer

Hyppige
brugere
Skønlitteratur

Brugere
88%

91%

Faglitteratur

Aviser, magasiner
og tidsskrifter
Musik

53%

34%

Film

52%

34%

Materialer til børn

51%

36%

Spil

20%

10%

40%

61%

46%

73%

54%

78%

71%

82%

27%

13%

23%

10%

22%
27%
7%

På tværs af brugertyperne er det
skønlitteratur efterfulgt af
faglitteratur, som passer til
behovet for brugertyperne.

Ikkebrugere

Minimalbrugere

13%
13%
4%

Tal angiver andel enige og meget enige
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Q25. Hvor enig er du i, at følgende materialer passer til dit behov?

53.405

Generelt er billedet dog, at jo
oftere biblioteket bruges, jo
bedre passer materialerne til
brugernes behov. Dermed passer
materialerne bedst til de hyppige
brugere, dernæst brugerne,
minimalbrugerne og ikkebrugerne.
Wilke vurderer, at det er værd at
bemærke, at mange
minimalbrugere og ikke-brugere
trods lav besøgsfrekvens på
bibliotekerne, rent faktisk
angiver, at skønlitteratur og
faglitteratur passer til deres
behov.

Bibliotekernes
personale
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Opsummering: Bibliotekets personale
•

Flest bruger personalet til at finde bøger, film, musik m.m. på hylden

•

Bibliotekets personale vurderes meget positivt
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Bibliotekets personale

Flest bruger personalet til at finde bøger, film, musik m.m. på hylden
Benyttelse af bibliotekets personale
Benytter

Hjælp til at finde bøger, film, musik m.m.
3%8%
på hylden

Hjælp til praktiske ting, fx at bestille og
6%
forny materialer

Få ideer og inspiration

25%

22%

9%

26%

Hjælp til at søge information på
computeren

18%

Hjælp til at bruge teknisk udstyr, fx printer
og kopimaskine

21%

Ej besvaret korrekt
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Ved ikke/ikke relevant

Aldrig

41 %

27%

25%

43%

45%
Sjældent

29%

26%

21%

15% 8%

89%

10%5%

71%

10%4%

38%

20% 10%3%
2%

34%

Af og til

Ofte

Q20. Når du kommer hen på biblioteket, hvor ofte bruger du så personalet til følgende?

65 % benytter bibliotekets
personale til at få ideer og
inspiration.

65%

12%4%
2%

Undersøgelsen viser, at brugerne
oftest benytter bibliotekets
personale til at finde materialer på
biblioteket (89 %). Dernæst
benyttes personalet oftest til hjælp
med praktiske ting, som at bestille
og forny materialer.

Færrest benytter personalet til at
søge information på computeren
(38%) og til at bruge teknisk udstyr
(34 %). Til trods for at færrest
benytter personalet til brug af det
tekniske udstyr, så er det stadig
hver tredje, der har behov for hjælp
til det tekniske, hvilket Wilke
vurderer som en stor andel.

Meget ofte
53.405

Bibliotekets personale

Bibliotekets personale vurderes meget positivt
Bibliotekets personale

Andel enige

Personalet er synligt og
3%
1%
3%8%
opmærksomt

38%

47%

85%

Der er generelt stor tilfredshed med
bibliotekernes personale. 85 %
vurderer, at personalet er synligt og
opmærksomt.
91 % af brugerne vurderer ligeledes, at
de får den hjælp, som de har behov for
fra personalet.

Yderst få er uenige i de positive
udsagn om bibliotekets personale.

5%
Jeg får den hjælp, jeg har behov for 3%
0%
1%

Ej besvaret
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Ved ikke/ikke relevant

40%

Meget uenig

51%

Uenig

Q21. Hvor enig er du i disse udsagn om bibliotekets service?

Hverken eller

91%

Enig

Meget enig

53.405

Bibliotekernes
hjemmeside
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Opsummering: Bibliotekets hjemmeside
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•

Flest bruger bibliotekernes hjemmeside til at søge, bestille,
forny og tjekke lånerstatus

•

Bibliotekernes hjemmesider er meget gode

•

Hver femte biblioteksbruger downloader lydbøger og ebøger og streamer film

Hjemmeside

Flest bruger bibliotekernes hjemmeside til at søge, bestille, forny og tjekke
lånerstatus
Bibliotekernes hjemmeside

Undersøgelsen viser, at næsten 9 ud af 10
biblioteksbrugere (88 %) benytter bibliotekernes
hjemmeside.
77 % benytter hjemmesiden til at søge og bestille
materialer og/eller til at tjekke lånerstatus og forny.
Hver tredje bruger benytter hjemmesiden til at blive
inspireret til nye lån, mens hver fjerde benytter
hjemmesiden til at finde information om arrangementer
og kurser.

Brug af bibliotekernes hjemmeside

At søge og bestille materialer

77%

At tjekke lånerstatus og forny

77%

At finde praktiske informationer om fx
åbningstider

46%

At blive inspireret til nye lån
At finde informationer om arrangementer og
kurser
At finde links til databaser/andre
hjemmesider

33%
24%
9%

Jeg bruger ikke bibliotekets hjemmeside
Ej besvaret korrekt
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Q22. Hvad bruger du bibliotekets hjemmeside til?

53.405

12%

0%

Hjemmeside

Bibliotekernes hjemmesider er meget gode og indfrier brugernes
forventninger
Brug af bibliotekernes hjemmeside
Generelt vurderes bibliotekernes
hjemmeside som brugervenlige. 72 % af
brugerne er enige i, at det er let at finde
rundt på hjemmesiden.

Andel enige

Det er let at finde rundt på
2%
2%
8% 16%
hjemmesiden

Alt i alt lever bibliotekets
hjemmeside op til mine 2%
1%
4%10 %
forventninger

Ej besvaret korrekt
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Ved ikke

51%

55%

Meget uenig

Uenig

21%

27%

Hverken eller

Q23. Hvor enig er du i følgende udsagn omkring hjemmesiden?

83 % af brugerne mener ligeledes, at
bibliotekets hjemmeside lever op til
deres forventninger.

72%

Bemærk, at meget få biblioteksbrugere
er uenige i de positive udsagn om
bibliotekernes hjemmeside.

83%

Enig

Meget enig

53.405

Hjemmeside

Hver femte biblioteksbruger downloader lydbøger og e-bøger og streamer
film
Brug af bibliotekernes hjemmeside

Downloade lydbøger (eReolen)

Downloade e-bøger (eReolen)
7%
0%

8%0 %
20%

Se/streame film (filmstriben.dk) Hente artikler fra databaser

9%0 %
19%

23%

10%0 %13 %

20%

21%

31%
52%

33%

7 ud af 10 biblioteksbrugere er klar over, at man kan downloade
lydbøger (72 %) og e-bøger (72 %). Det er dog blot henholdsvis 20
% og 23 %, der faktisk gør brug af dette.

45%

41%

49%

Følge online-kurser (eKurser.nu)
1%
13% 0 %

I forhold til at se/streame film og hente artikler fra databaser er
der ca. 6 ud af 10 biblioteksbrugere (60 %), der kender til
muligheden, men kun henholdsvis 19 % og 13 %, der bruger det.

Ja, bruger dette

26%

Ja, men bruger det ikke
Nej
Ikke relevant

Blot 27 % af brugerne har kendskab til, at man kan følge onlinekurser på bibliotekets hjemmeside. Heraf er det kun 1 % af
brugerne, der gør brug af det.
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59%

Q24. Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere lovligt og gratis
kan

Ej besvaret

53.405

Åbne og delvist
selvbetjente
biblioteker
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Opsummering: Åbne og delvist selvbetjente biblioteker
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•

Der er en positiv holdning til selvbetjente biblioteker

•

Næsten 2 ud af 3 biblioteksbrugere har benyttet et åbent eller selvbetjent bibliotek

•

Selvbetjente biblioteker har en positiv værdi for brugerne og bibliotekerne

Selvbetjente biblioteker

Der er en positiv holdning til selvbetjente biblioteker
Holdninger til selvbetjente biblioteker

Andel enige

Det er let at bruge de tekniske
låne- og afleveringsmuligheder

9%
0%
1%
6%

Jeg foretrækker at besøge
4%
4%11%
biblioteket, når der er personale
Jeg føler mig tryg ved at komme
på biblioteket, når det er åbent
uden personale
Jeg skelner ikke mellem, om et
bibliotek har personale eller ej

Ej besvaret korrekt
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41%

26%

17% 4%8% 17%

8% 13%

Ved ikke/ikke relevant

26%

Meget uenig

Q29. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

83%

41%

31%

33%

17 %

Uenig

55%

24%

54%

20%

23%

13%

Hverken eller

36%

Enig

Meget enig

Resultaterne viser, at holdningerne til
selvbetjente biblioteker generelt er
positive. 83 % af brugerne finder det
let at bruge de tekniske låne- og
afleveringsmuligheder.
Lidt mere end halvdelen af brugerne
(55 %) angiver dog, at de foretrækker
at besøge biblioteket, når der er
personale. 36 % angiver, at de ikke
skelner mellem om et bibliotek har
personale eller ej. Der ses altså en
tendens til, at brugerne foretrækker
betjente biblioteker.
Halvdelen af brugerne (54 %) føler sig
trygge ved at komme på biblioteket,
når det er åbent uden personale. Dette
indikerer, at det ikke at handler om
tryghed, når størstedelen af brugerne
foretrækker biblioteket med
personale.
53.405

Selvbetjente biblioteker

Næsten 2 ud af 3 biblioteksbrugere har benyttet et åbent eller
selvbetjent bibliotek
Besøg på selvbetjent bibliotek

Besøg på selvbetjent bibliotek i anden kommune

0%

0%

19%
37%

63%
81%

Ja

Nej

Ej besvaret korrekt

Ja

Nej

Ej besvaret korrekt

Næsten 2 ud af 3 (63 %) biblioteksbrugere har besøgt et bibliotek, hvor der ikke har været personale.
19 % har endda besøgt et selvbetjent bibliotek i en anden kommune. De selvbetjente biblioteker benyttes altså ikke kun af biblioteksbrugerne i
samme kommune.
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26. Har du besøgt et åbent eller selvbetjent bibliotek – det vil sige et bibliotek, hvor du kan komme ind og låne, men hvor der
ikke er personale?
53.405
28. Har du besøgt et åbent eller delvist åbent bibliotek i en anden kommune?

Selvbetjente biblioteker

Selvbetjente biblioteker har en positiv værdi for brugerne og bibliotekerne
Holdninger til selvbetjente biblioteker

Andel enige

Med ”Åbent bibliotek” kan jeg
besøge biblioteket på
6%
1%
1%
7%
tidspunkter, der passer mig

36%

Opstillingen af materialer er
2%
1%
5%12%
overskuelig

49%

56%

Jeg bliver inspireret til nye lån
af indretning og opstilling af 5%
1%
5% 19%
materialer
”Åbent bibliotek” har fået mig
7%4%
10%
til at bruge biblioteket mere
Ej besvaret korrekt
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Ved ikke/ikke relevant

47%

27 %

Meget uenig

Q30. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

26%

Uenig

85%

25%

80%

24%

71%

26%

52%

Hverken eller

Enig

Der er generelt positive holdninger til
selvbetjente biblioteker blandt de
brugere, der har benyttet et selvbetjent
bibliotek.
85 % af brugerne er enige i, at ”åbent
bibliotek” medfører, at de kan besøge
biblioteket, når det passer dem.
Halvdelen af brugerne angiver også, at
”åbent bibliotek” har fået dem til at bruge
biblioteket mere.
De selvbetjente biblioteker har altså
positiv værdi for brugerne og
bibliotekerne i form af øget brug og
adgang til bibliotekerne.

Meget enig

35.770 (Alle, der har besøgt et
selvbetjent bibliotek)

Indsatsområder
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Fremadrettet indsats – Flere skal bruge bibliotekerne mere
Metodebeskrivelse

Generelt er tilfredsheden med bibliotekerne meget høj og få
brugere er utilfredse. Derfor er fokus i denne indsatsanalyse lagt
på, hvordan flere kommer til at bruge bibliotekerne oftere.
På s. 51 fremgår det, at de hyppige brugere er meget tilfredse.
Denne gruppe biblioteksbrugere anvender således ofte
bibliotekerne og er meget tilfredse. Det er herved svært at rykke
denne gruppe mere i forhold til brug og tilfredshed.
Det er derimod mere interessant at betragte de brugere, som
bruger bibliotekerne mindre ofte. Ved at identificere hvor disse
brugere er mindre tilfredse i forhold til hyppige brugere, er det
muligt at få indsigt i potentielle indsatsområder, som kan få
brugere til at benytte biblioteket oftere.
Analysen har identificeret forhold, hvor hyppige brugere er mere
tilfredse (mere enige) end andre brugere. Der hvor forskellen i
tilfredsheden er størst, er der således et potentiale for at øge
tilfredsheden for andre brugere. Som det også fremgår på s. 51 , er
der en tendens til sammenhæng imellem brug og tilfredshed.
Herved kan en øget tilfredshed for
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brugerne potentielt gøre, at de kommer til at bruge bibliotekerne
mere.
Forskellen i tilfredsheden er indekseret og kan karakteriseres som
en importance-score for at få flere til at bruge bibliotekerne oftere.
Scoren er placeret på den vandrette akse på næste side. Den
lodrette akse viser tilfredsheden for brugerne. Aksen kaldes
performance.
Forhold i den røde kasse er forhold, der kan prioriteres, da
forskellen i tilfredshed er stor og de ikke-hyppige brugere er mindre
tilfredse/enige.

Indsatskort til øget brug af bibliotekerne

Prioriter
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Børns glæde
Mine børn har meget glæde af biblioteket
Godt mødested
Biblioteket er et godt sted at mødes med
andre
Inspiration
På biblioteket bliver jeg inspireret
Åbningstider
Biblioteket har åbent, når jeg har behov for
det
Rart sted
Biblioteket er et rart sted at være
Computer og netværk
Computerne og netadgang på biblioteket
passer til mine behov
Fordybelse/læse
Der er gode muligheder for at fordybe sig
eller læse på biblioteket
Lege/familie
På biblioteket er der gode muligheder for at
lege og være sammen som familie
Hjælp
Jeg får den hjælp, jeg har behov for
Personalet
Personalet er synligt og opmærksomt
Hjemmeside forventninger
Alt i alt lever bibliotekets hjemmeside op til
mine forventninger
Hjemmeside finde rundt
Det er let at finde rundt på hjemmesiden
Besøg med personale
Jeg foretrækker at besøge biblioteket, når
der er personale
Låne- og afleveringsmuligheder
Det er let at bruge de tekniske låne- og
afleveringsmuligheder

Borgerservice
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Opsummering: Borgerservice
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•

Tæt på hver anden, der har kendskab til borgerserviceydelser, har benyttet
borgerservice på biblioteket

•

Bibliotekets brugere vurderer, at udstedelse af pas er den vigtigste
borgerserviceydelse

•

Flest biblioteker har ydelserne brevafstemning og hjælp til NemID

•
•
•

Flest kender til borgerserviceydelsen udstedelse af pas

•

Brugerne har en positiv oplevelse af, at borgerservice er på bibliotekerne

Hver anden har benyttet borgerserviceydelsen udstedelse af pas

Borgerservice

Tæt på hver anden, der har kendskab til borgerserviceydelser, har benyttet
borgerservice på biblioteket
Brug af borgerservice på bibliotekerne

Kendskab til borgerservice på bibliotek
0%

Brug af borgerservice på bibliotek
2%
1 % 0%

2%
20%
36%

51%
62%

Ja

Nej

25%

Vil ikke svare

Ej besvaret

Ja, ofte
Ja, men kun en enkelt gang
Ved ikke/vil ikke svare

Ja, flere gange
Nej
Ej besvaret

Undersøgelsen viser, at hver tredje (36 %) biblioteksbruger ved, om der findes borgerservice på deres lokale bibliotek. Af disse er det tæt på hver
anden, der har benyttet borgerservice på biblioteket.
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Q31. Ved du, om der findes borgerserviceopgaver på dit lokale bibliotek?
Q32. Har du gjort brug af borgerservice på dit lokale bibliotek?

53.405/19.284

Borgerservice

Bibliotekets brugere vurderer, at udstedelse af pas er den vigtigste
borgerserviceydelse
Vigtige borgerserviceydelser
59 % af biblioteksbrugerne, der har kendskab
til borgerservice på bibliotekerne, vurderer,
at udstedelse af pas er den vigtigste
borgerserviceydelse.

Udstedelse af pas (n=6688)

59%
51%

Udlevering af diverse materiale (n=131)
Udstedelse af kørekort (n=5950)

38%
35%

Brevafstemning (n=8598)

51 % lægger vægt på udlevering af
materialer – denne borgerserviceydelse er
der dog få borgerservices på bibliotekerne,
som tilbyder (jvf. n=131).
Dernæst lægger flest vægt på udstedelse af
kørekort og brevafstemning.

Lægeskift/sundhedskort (n=6309)
Henvisning til yderligere hjælp (n=76)
Salg af kort til cykelparkering (n=72)
Udstedelse/hjælp til oprettelse af NemID (n=8206)
Salg af skraldeposer (n=31)
Fjernbetjent borgerservice (n=84)
Hjælp til selvbetjening (n=567)
Anmeldelse af flytning (n=6215)
Hjælp til forskudsopgørelse/årsopgørelse (n=5181)
Ansøgning om udbetaling af offentlige ydelser (n=4414)
Andet (n=9364)

Kommunesager(n=3853)
Digital pladsanvisning og sygedagpenge (n=28)
Feriekort (attestation) (n=5543)
Feriekort (n=102)
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Q35. Nu skal du sætte kryds ved de tre ydelser, du lægger mest vægt på, at biblioteket tilbyder

21%
17%
17%
15%
13%
12%
11%
11%
9%
6%
5%
4%
4%
1%
0%
9.730 (kendskab og tilgang
til borgerservice)

Borgerservice

Flest biblioteker har ydelserne brevafstemning og hjælp til NemID
Antal biblioteker med ydelser
Den borgerserviceydelse, der findes på flest
biblioteker, er brevafstemning efterfulgt af
hjælp til oprettelse af NemID.

Brevafstemning

82

Udstedelse/hjælp til oprettelse af NemID

75

Lægeskift/sundhedskort

Kun 49 borgerservices på bibliotekerne
tilbyder udstedelse af pas. Denne
borgerservice ydelse blev vurderet til den
vigtigste af biblioteksbrugerne.

54
54
49

Anmeldelse af flytning
Udstedelse af pas

Udstedelse af kørekort

42

Hjælp til forskudsopgørelse/årsopgørelse

35
35
32

Feriekort (attestation)
Ansøgning om udbetaling af offentlige ydelser
Sager hvor kommunen skal træffe en afgørelse
Feriekort
Udlevering af diverse materiale
Henvisning til yderligere hjælp
Hjælp til selvbetjening
Salg af skraldeposer
Fjernbetjent borgerservice
Salg af kort til cykelparkering
Digital pladsanvisning og sygedagpenge
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Q33. På det bibliotek, hvor du typisk kommer, tilbydes en række forskellige borgerserviceydelser

19
5
4
3
3
2
2
1
1
9.730 (kendskab og tilgang
til borgerservice)

Borgerservice

Flest kender til borgerserviceydelsen udstedelse af pas
Kendskab til ydelser
Resultaterne viser, at der er blandede
kendskab til de forskellige
borgerserviceydelser.
Flest biblioteksbrugere har kendskab til
borgerserviceydelsen udstedelse af pas.
Denne ydelse kender 4 ud af 5 (80 %) til.

Udstedelse af pas (n=6688)

80%

Fjernbetjent borgerservice (n=84)

70%

Brevafstemning (n=8598)

58%
54%
50%

Udstedelse af kørekort (n=5950)
Udlevering af diverse materiale (n=131)

Salg af skraldeposer (n=31)

35%
35%
35%
35%
28%
25%
20%
15%
13%
11%
9%
8%

Lægeskift/sundhedskort (n=6309)

Kun 9 % ved, at borgerservice på
bibliotekerne tilbyder
borgerserviceydelsen feriekort
(attestation).

Udstedelse/hjælp til oprettelse af NemID (n=8206)
Anmeldelse af flytning (n=6215)
Henvisning til yderligere hjælp (n=76)
Salg af kort til cykelparkering (n=72)
Hjælp til selvbetjening (n=567)
Ansøgning om udbetaling af offentlige ydelser (n=4414)
Hjælp til forskudsopgørelse/årsopgørelse (n=5181)
Digital pladsanvisning og sygedagpenge (n=28)
Feriekort (attestation) (n=5543)
Kommunesager (n=3853)
Feriekort (n=102)
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Q33. På det bibliotek, hvor du typisk kommer, tilbydes en række forskellige borgerserviceydelser.
Sæt først kryds ved de ydelser, du på forhånd vidste findes på et bibliotek i din kommune

1%
9.730 (kendskab og tilgang
til borgerservice)

Borgerservice

Hver anden har benyttet borgerserviceydelsen udstedelse af pas
Benyttede ydelser
Resultaterne viser, at hver anden bruger
har benyttet sig af borgerserviceydelsen
udstedelse af pas.

Udstedelse af pas (n=5844)

52%

Brevafstemning (n=3963)

27%

Udlevering af diverse materiale (n=8572)

27 % af brugerne har benyttet sig af
brevafstemning, mens 24 % har benyttet
sig af udlevering af diverse materialer.

24%

Udstedelse af kørekort (n=4317)

22%

Fjernbetjent borgerservice (n=84)

21%

Salg af kort til cykelparkering (n=76)

Få biblioteksbrugere har benyttet sig af
klassiske borgerserviceydelser som
udstedelse/oprettelse af NemID, hjælp til
selvbetjening, kommunesager og
feriekort.
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15%

Lægeskift/sundhedskort (n=4766)

10%

Salg af skraldeposer (n=567)

10%

Henvisning til yderligere hjælp (n=5989)

7%

Udstedelse/hjælp til oprettelse af NemID (n=3646)

6%

Anmeldelse af flytning (n=72)

5%

Ansøgning om udbetaling af offentlige ydelser (n=31)

5%

Hjælp til forskudsopgørelse/årsopgørelse (n=131)

3%

Hjælp til selvbetjening (n=5930)

2%

Kommunesager (n=6677)

2%

Feriekort (attestation) (n=7957)

1%

Q34. Sæt nu kryds ved de borgerserviceydelser, du selv har benyttet

9.730 (kendskab og tilgang
til borgerservice)

Borgerservice

Brugerne har en positiv oplevelse af, at borgerservice er på bibliotekerne
Borgerservice på biblioteket
Der er generelt en positiv opfattelse af
borgerservice på bibliotekerne. 70 % af
brugerne, der har benyttet borgerservice
på biblioteket, vurderer, at biblioteket har
en behagelig atmosfære, som
borgerservice kan nyde godt af. Samtidig
vurdere 69 %, at borgerservice bliver mere
tilgængeligt, når den ligger på biblioteket.
24 % vil dog være usikre på, om
medarbejderne vil have de nødvendige
kompetencer, hvis borgerservice er på
biblioteket. 29 % er også i tvivl om
biblioteket kan tilbyde den diskretion, der
er nødvendig ved borgerservice.

Der er en behagelig atmosfære på biblioteket, som
borgerservice kan nyde godt af

70%

Borgerservice bliver mere tilgængelig, når den ligger på
biblioteket

69%

Jeg vil være usikker på, om den medarbejder, jeg
møder, har de nødvendige kompetencer, hvis
borgerservice ligger på biblioteket.

Det forstyrrer min opfattelse af, hvad biblioteket er,
hvis biblioteket kombineres med borgerservice

Jeg er i tvivl om biblioteket kan tilbyde den diskretion,
der er nødvendig ved borgerservice.

24%

19%

29%
Tal angiver andel enige
Rød indikerer, at udsagnene er negativt ladet
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Q36. Her kommer der nogle udsagn, andre har sagt om borgerservice på bibliotekerne. Du skal for hvert
udsagn angive, om du er enig eller uenig

9.730 (kendskab og
tilgang til borgerservice)

Kontakt
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Jeppe Bjerregaard Jessen

Henrik Andersen

Lise Desireé Andreasen

Konsulent

Head of Communication
Consulting & NPS2®
Certified Associate

Research Consultant

+45 33 74 52 47
bib@slks.dk

+45 40 59 41 50
ha@wilke.dk

+45 28 34 65 31
la@wilke.dk
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