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Formål 

I år 2012 skal Århus’ nye Multimediehus stå færdigt. Det bliver et topmoderne 
bibliotek og mediehus, som bygges på attraktive arealer i Århus Havn, lige i 
byens centrum.  
 
Men hvad er det, brugerne – som jo er dem, Multimediehuset skal bygges for – 
egentlig forventer af deres bibliotek? Hvad skal der satses på i fremtiden? 
 
Dette er spørgsmål, som naturligt rumsterer allerede nu, syv år før huset åbner 
dørene for publikum. Det er nemlig allerede nu, der skal planlægges for 
byggeriet og for Multimediehusets fremtidige projekter. 
 
Denne undersøgelse fokuserer på, hvad brugerne faktisk foretager sig, når de 
besøger Århus Kommunes Hovedbibliotek. Undersøgelsen giver stof til 
diskussioner om så forskelligartede spørgsmål som:  

• Hvad brugerne efterspørger på biblioteket  
• Hvilke tilbud der er populære blandt de forskellige brugergrupper 
• Hvad der skal satses på, for at trække de mindre biblioteksvante borgere 

ind i det nye Multimediehus. 
 

 
Multimediehusets fremtidige placering på de bynære havnearealer 

er markeret med gul farve nær billedets øverste højre hjørne. 
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De fleste mennesker tænker ikke over, hvor megen tid de tilbringer på 
biblioteket, hvor mange af bibliotekets forskellige tilbud de bruger, og hvorledes 
de bruger dem. I denne undersøgelse blev 538 af bibliotekets besøgende 
observeret uden at de bemærkede det. Observationerne er sammenfattet til 
beskrivelser af adfærd, lånemønster og tidsforbrug på hvert enkelt af tilbudene 
på Århus Kommunes Hovedbibliotek. 
 
Mere om metoden i kapitlet ”Metode og validitet”. 
 
Undersøgelsen belyser forholdene på Hovedbiblioteket og fungerer samtidigt som 
sammenligningsgrundlag med Kommunernes Landsforenings undersøgelse af en 
række mindre biblioteker: “Brugernes adfærd på folkebibliotekerne. KL’s 
trafiktælling 2004” (herefter: “KL’s undersøgelse”). 
 
Således vil denne rapport gentagne gange relatere til og diskutere KL’s 
undersøgelse samt i øvrigt Århus Kommunes Bibliotekers seneste 
spørgeskemaundersøgelser. 
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Brugerne 

Hvem er brugerne? Køn, alder og kommer de alene eller med venner/familie? 
 
Kønsfordelingen blandt de besøgende på Hovedbiblioteket er som følger: 
 Mænd: 54 % 

Kvinder

Mænd

 

 Kvinder: 46 % 

Dette ligger på linie med, hvad man tidligere har fundet på Hovedbiblioteket, 
men adskiller sig fra kønsfordelingen på folkebibliotekerne i al almindelighed – 
hvor kvinderne har en lille overvægt i forhold til mændene. Således har man i 
2004 på tre mindre biblioteker i Århus Kommune fundet en kønsfordeling på 
61,8 % kvinder og 38,2 % mænd. 
 
Aldersfordelingen for de besøgende på Hovedbiblioteket er: 
 0-12 år: 1,9 %  

13-18 år: 10 % 
19-26 år: 29,9 % 
27-40 år: 25 % 
41-60 år: 26,5 % 
61- + år: 6,7 % 

61+

41-60

27-40

19-26

13-18

0-12

 
I forhold til befolkningens aldersfordeling i Århus Kommune er gruppen: 
 0-12 år meget underrepræsenteret på Hovedbiblioteket, 

13-18 år lidt overrepræsenteret på Hovedbiblioteket, 
19-40 år temmelig overrepræsenteret på Hovedbiblioteket, 
41-60 år proportionalt repræsenteret på Hovedbiblioteket, 
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61- + år meget underrepræsenteret på Hovedbiblioteket. 
 

Især de to grupper, som er underrepræsenterede på Hovedbiblioteket i forhold 
til deres andel af befolkningsgrundlaget, er det interessant at undersøge 
nærmere.  
 
Gruppen af børn mellem 0-12 år er så lille, at der ikke kan laves troværdige og 
præcise statistikker over deres adfærd. Dog kan siges, at denne aldersgruppe 
tilsyneladende ikke kommer for internet-pc’ernes skyld, og at de naturligt nok 
næsten alle besøger børneafdelingen. 
 
De 0-12-årige repræsenterer 8-9 % af befolkningstallet i lokalsamfundet, for 
hvilket Hovedbiblioteket er lokalbibliotek (City, Frederiksbjerg, Vesterbro, 
Trøjborg, Havnen og Christiansbjerg). Det vil sige, at gruppen er 
underrepræsenteret på biblioteket både i forhold til aldersgruppens andel af 
befolkningstallet generelt i Århus Kommune og i forhold til befolkningsandelen i 
Århus’ centrum. 
 
Man kan således sige, at de 0-12-årige er underrepræsenterede med en  
”faktor 4”. 
 

 
Børneafdelingen 

 
I øvrigt kan man forvente, at i det mindste en lille smule af gruppens 
underrepræsentation skyldes, at de alleryngste ikke kommer så ofte på 
biblioteket (samt at de ikke transporterer sig rundt ved egen hjælp og derfor 
ikke er blevet medtalt i denne undersøgelse). 
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Det er tankevækkende, at antallet af besøgende børn er så lavt, som tidligere 
omtalt. Man kan her se et meget stort udviklingspotentiale, og det er nok en 
overvejelse, om der kan rettes op på børnenes besøgsprocent, både gennem 
målrettet markedsføring, og når biblioteket får bedre plads i det fremtidige 
Multimediehus. 
 
Den anden aldersgruppe, som er underrepræsenteret på Hovedbiblioteket, er de, 
som er 61-år og op. 
 
Omkring halvdelen af aldersgruppen 61+ år benytter udlåns-, 
afleveringsmaskiner og reservationsrummet, og omkring halvdelen af gruppen 
benytter sig af afdelingen for skønlitteratur. Omkring 1/3 af aldersgruppen 
benytter sig af Faglitteratur 1 (decimalklassedelingens 0-59) og omkring samme 
antal (dog lidt flere) benytter sig af Faglitteratur 2 (decimalklassedelingens 60-
99). Mindre end 1/3 af aldersgruppen benytter sig af internet-pc’er, og da oftest 
i kortere tid. Ikke overraskende benytter aldersgruppen 61+ år sig næsten ikke 
af bibliotekets børneafdeling. 
 
En særlig interesse samler sig ligeledes om gruppen af brugere, som er mellem 
19 og 26 år gamle. Denne gruppe er overrepræsenteret på Hovedbiblioteket i 
forhold til dens andel i befolkningsgrundlaget og står som nævnt for ca. 30 % af 
besøgene på biblioteket. Gruppen har et lidt højere tidsforbrug – ca. 27 minutter 
– end det overordnede gennemsnit på biblioteket (24 minutter). Gruppens 
kønsfordeling er mere ligelig end gennemsnittet, og ca. 25 % af gruppens 
medlemmer benytter sig af internet-pc’erne. Derimod bruger ca. 16 % af det 
samlede antal besøgende sig af internet-pc’erne. Gruppen har en 
hjemlånsprocent, som er ca. 3 % lavere end gennemsnittet.  
 
Der kan opstilles et skema over kønsfordelingen spredt over aldersgrupper: 

Køn  
Alder Mand Kvinde 

0-12 år 1,5 % 0,4 % 

13-18 år 3,9 % 6,2 % 

19-26 år 15,1 % 14,9 % 

27-40 år 12,7 % 12,4 % 

41-60 år 16,4 % 10 % 

61 + år 4,8 % 1,7 % 

I alt 54,4 % 45,6 % 

 
Nogle biblioteksbrugere kommer alene, andre kommer med venner, familie, eller 
de møder bekendte på biblioteket. Denne undersøgelse viste, at 78,7 % af de 
besøgende kommer alene og 17,7 % med følge af venner eller familie. 3,6 % af 
de besøgende syntes at møde venner eller familie på biblioteket. 
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Undersøgelsesmetoden medfører nødvendigvis et vist skøn i opdelingen af de 
besøgende i disse kategorier. 
 
KL’s undersøgelse angiver, at fire ud af fem kommer som ”solo-personer”, dvs. 
at ca. 20 % af de besøgende på landets mindre biblioteker kommer i selskab 
med andre. Et lignende forhold findes, som nævnt ovenfor, på Hovedbiblioteket, 
hvor samlet 21,3 % af de besøgende kom i selskab med andre eller mødte 
venner eller familie på biblioteket. 
 
I næste afsnit bliver begrebet ”socialt samvær” behandlet yderligere. 
 

 
Hovedbiblioteket i Århus 

 



Århus Kommunes Biblioteker | Brugsmønster | september 2005 | Side 9 

Brugsmønster 

Hvordan bruger disse besøgende så Hovedbiblioteket i Århus? 
 
Brugerne tilbringer i gennemsnit 24 minutter ved et besøg på Hovedbiblioteket. 
Men tidsforbruget varierer stærkt.  
 
”Ja jeg bruger faktisk lang tid hernede, synes jeg, for at finde lidt nyt, hvis jeg 
nu har læst nogle blade eller et eller andet om nogle spændende forfattere: så 
prøve at finde nogle nye bøger med dem, ikke. Så jeg bruger rigtig lang tid, når 
jeg er hernede. Jeg kan godt bruge et par timer – en tre-fire timer.” 
 Bruger, 21 år gammel 
 
En sammenligning med tidsgennemsnittet i KL’s undersøgelse er vanskelig og 
kræver lidt omregning. KL’s undersøgelse har efter eget udsagn fjernet gruppen, 
som den kalder ”lynbrugere”, fra deres udregninger af gennemsnitligt 
tidsforbrug. Dvs. at man fra gennemsnittet – efter egne angivelser – har fjernet 
de besøg, som varede under fem minutter, ca. 20-30 % af det samlede antal 
besøgende. Yderligere angiver KL’s undersøgelse ikke et samlet gennemsnitligt 
tidsforbrug, men det kan udregnes til ca. 29 minutter for de længere besøgs 
vedkommende. Samlet set, med de meget korte besøg indregnet, må man 
antage, at et gennemsnitsbesøg på de mindre biblioteker, som KL har undersøgt, 
varer omkring 20 minutter. 
 
Hele 13 % af de besøgende bruger Hovedbiblioteket til socialt samvær. Socialt 
samvær skal forstås således, at man tilbringer tiden i selskab med nogen – 
samtidig med, at man eventuelt også bruger bibliotekets andre tilbud. En slags 
”hyggefaktor”.  
 
Det skal bemærkes, at forskellen mellem socialt samvær og det at ankomme i 
selskab med andre (som omtalt i forrige afsnit) er, at under kategorien ”socialt 
samvær” er det blevet vurderet (subjektivt), at det sociale element spillede en 
rolle for brugeren, imedens dette ikke nødvendigvis er tilfældet under 
kategorierne, som angiver hvorvidt den besøgende ankom alene eller ej.  
 
Andre undersøgelser har ikke fundet særligt mange – under 1 % – der bruger 
bibliotekerne på denne måde, men man har nok heller ikke stræbt efter at 
belyse dette aspekt nærmere. 
 
De besøgende, som benytter Hovedbiblioteket til socialt samvær, synes ikke at 
adskille sig fra de besøgende i al almindelighed hvad angår køn og alder. 
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41,8 % af de besøgende låner fysisk materiale med hjem fra Hovedbiblioteket. 
KL’s undersøgelse viser, at ca. halvdelen af brugerne på de mindre biblioteker 
låner materialer med hjem. 

Hjemlån

Intet hjemlån

 
Hovedbibliotekets brede udbud af tilbud kan spille en rolle her. Der er så meget 
andet at komme på Hovedbiblioteket for end blot at låne materialer med hjem. 
 
”Der er bøger, film og computer, f.eks. nogle gange er det nødvendigt, at jeg 
laver en ansøgning her … med en computer, eller der er nogen information, som 
jeg har behov for: så kommer jeg her og finder nogle oplysninger eller nogle 
bøger, film…” 
 Bruger, 37 år gammel. 
 
Her ses en stor forskel mellem Århus Kommunes Bibliotekers traditionelle 
spørgeskemaundersøgelser på den ene side og KL’s og denne rapports resultater 
på den anden side. I de traditionelle undersøgelser angiver 97 % af brugerne 
selv via skemaer, at de låner materialer med hjem (ifølge en undersøgelse fra 
2004 på tre mindre biblioteker i Århus Kommune).  
 
Men der kan muligvis også forekomme en vis skævhed i 
spørgeskemaundersøgelsens metode: Det er tænkeligt, at bestemte grupper af 
biblioteksbesøgende er mere tilbøjelige til at udfylde spørgeskemaer, og det 
kunne ligeledes tænkes, at brugerne opfatter det som ”pinligt” eller mindre 
legitimt, at de alene kommer for pc’erne eller for det sociale samværs skyld. 
 
Det skal bemærkes, at andelen af besøgende, som bruger udlåns-, 
afleveringsmaskiner og reservationsrum på Hovedbiblioteket, er 65,4 %. Set i 
lyset af antallet af lånere tyder dette på, at der findes en vis andel af 
biblioteksbrugere, som nogle gange låner materialer, og andre gange kun 
afleverer materialer (eller afleverer materialer, som er lånt af et andet medlem 
af familien etc.). Altså er andelen af besøgende, som låner materialer, på 41,8 
%, men af disse vil et antal låne noget næste gang, de besøger biblioteket, og 
nogle af de 58,2 %, som ikke lånte materialer, vil næste gang låne noget med 
hjem. 
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Lånerne er både målrettede og ofte også parate til at snuse rundt og lade sig 
overraske. 
 
”Jeg læser på Handelshøjskolen, så jeg trænger bare til, i weekenderne og især 
når jeg har fri, til at komme lidt væk, lige fordybe mig i noget andet end mine 
normale bøger, og så bruger jeg det, fordi det er dejligt nemt. Jeg bor så tæt på, 
så tager jeg ned og låner en fire-fem bøger… det er bare i stedet for at bruge 
penge på at købe dem, så synes jeg det er så dejligt, at du har mulighed for 
bare at låne en masse forskellige, også låne nogle, du måske ikke lige først 
troede, du ville kunne lide… det synes jeg, virkeligt er dejligt”. 
 Bruger, 21 år gammel. 
 

 
Selvafleveringsmaskinen 

 
Endelig skal det nævnes, at selvudlånsmaskinerne blev anvendt af 45,4 % af 
brugerne. Årsagen til, at dette tal er en lille smule højere end tallet for lånere, 
må skyldes, at selvudlånsmaskinerne bl.a. også kan benyttes til at se status for 
udlån og reservationer. 
 
”Så synes jeg, det er rart, at I har fået lavet det dér selvlåner og aflevere-noget 
der, det er rart, at det går lidt hurtigere så … Jeg synes det er nemt, det er ikke 
besværligt… og så er der jo instrukser, hvis man ikke kan finde ud af det”. 
 Bruger, 19 år gammel. 
 
De, som ikke låner materialer med hjem, fordeler sig jævnt som besøgende 
rundt i alle bibliotekets afdelinger. Der er dog inden for gruppen af ”ikke-lånere” 
en svag overvægt af internet-pc-brugere og besøgende i skønlitteratur.  
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Blandt ”ikke-lånerne” er der en svag overvægt af mænd (ca. 58 % mænd over 
for ca. 42 % kvinder). Blandt de biblioteksbrugere, som låner fysiske materialer 
med hjem er kønsfordelingen næsten helt lige. 
 
Det er ligeledes værd at bemærke, at de, som ikke låner materialer med hjem, 
fordeler sig nogenlunde proportionalt over aldersgrupperne. Dvs., at man ikke 
kan pege på aldersgrupper, som er specielt flittige lånere, eller som oftere 
kommer for bibliotekets andre tilbud. 
 
Aldersfordelingen i gruppen af ”ikke-lånere” sammenholdes her med 
aldersfordelingen blandt brugerne som helhed: 

Alder ”Ikke-lånere” Alle besøgene 

0-12 år 2 % 1,9 % 

13-18 år 10,3 % 10 % 

19-26 år 31,9 % 29,9 % 

27-40 år 22,3 % 25 % 

41-60 år 25,9 % 26,5 % 

61 + år 7,6 % 6,7 % 

 
 

 
Hovedbiblioteket i Århus 
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Tidsmåling 

Hvor mange af de besøgende benytter sig af Hovedbibliotekets tilbud, og hvor 
lang tid bruger de på dem? 
 
Alle tidsangivelser i denne rapport er i minutter. Decimalerne er angivet i 
hundrededele minutter. 
 
Skema med angivelse af den procentuelle andel af de besøgende og deres 
tidsforbrug i Hovedbibliotekets forskellige overordnede afdelinger: 

Kategori % af de 
besøgende 

Gennemsnitligt 
tidsforbrug  

Udlåns-, afleveringsmaskiner og  
reservationsrum 

65,4 % 3,6 min. 

PC, søgemaskiner og database (OPAC) 36 % 16,9 min. 

Skønlitteratur 42 % 7,9 min. 

Børn 12,6 % 15,7 min. 

Fag 1 (dog ikke lokalhistorie) 16,5 % 6,7 min. 

Fag 2 22,3 % 8,4 min. 

Det sammenlagte procenttal for disse kategorier er naturligvis højere end 100 
%, da mange besøgende benytter flere tilbud ved samme biblioteksbesøg. 
 
Selvom der er en vis spredning i tallene, er det bemærkelsesværdigt, at det 
gennemsnitligt tager 3 minutter at besøge disken, 2 minutter at selvaflevere og 
2½ minut at besøge selvudlånsmaskinerne. I tallene er indeholdt eventuel 
ventetid i kø ved den pågældende service. Det kan dermed se ud til, at de lange 
ventetider er en myte. 
 
Et antal voksne besøger tydeligvis børneafdelingen – med eller uden deres børn. 
Set i forhold til den lave andel af besøgende børn på Hovedbiblioteket, betyder 
dette, at børneafdelingen ikke ”står halvtom”. 
 
Læsepladserne, som er fordelt rundt omkring i biblioteket, enten som 
enkeltstående siddepladser eller arrangeret i grupper, bruges flittigt – af ca. 9 % 
af de besøgende. 
 
”Jeg arbejder for øjeblikket på mit speciale… og i den forbindelse kommer jeg 
ofte hernede, fordi der mangler specialepladser på universitetet, og i den 
forbindelse synes jeg, det er rart at komme her ned og læse i fred og ro… Jeg 
bor i en lille toværelses sammen med min kæreste, og så er det svært at få den 
ro, der skal til … for at fordybe sig rigtigt … og jeg synes, det er et meget dejligt 
rum …  
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et fint lille rum at sidde i, for der kommer ikke ret mange mennesker, så der kan 
man virkeligt sidde og få ro til at læse sine ting”. 
 Bruger, studerende. 
 
Hertil kommer de, som opholder sig på avislæsesalen – dvs. omkring 10 % af de 
besøgende på Hovedbiblioteket. 
 
”Jeg tager en fire-fem aviser, det kan man jo lige så godt, når man er her … de 
ved jo, at når de er færdige med Ekstrabladet … så skal jeg ha’ den… sådan er vi 
nogle stykker, der kender hinanden”. 
 Bruger, 64 år gammel. 
 

 
Avislæsesalen 

 
Samlet set benytter ca. 20 % af de besøgende sig af en eller flere af bibliotekets 
siddepladser, og brugeren tilbringer gennemsnitligt ca. 24 minutter på en 
siddeplads, læsesal eller lignende. Når det nye Multimediehus skal indrettes, er 
det en overvejelse værd, om der skal skabes bedre forhold for denne gruppe af 
besøgende, hvis antal og tidsforbrug på biblioteket er ganske anseelig. 
 
Cirka 38 % af de besøgende på Hovedbiblioteket benytter sig af de mange 
forskellige it-værktøjer og computerbaserede tilbud (herunder bl.a. internet, 
biblioteksbasen (OPAC), spillekonsol, databaser og Bibcast).  
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Internet-pc’er 

 
Den samlede andel af besøgstallet, som benytter sig af bibliotekarer på 
Hovedbiblioteket, er 16 %. Kontakten med bibliotekarerne i de forskellige 
afdelinger fordeler sig ca. som følger på Hovedbiblioteket: 
 Skønlitteratur: 26,3 % 
 Børn: 20,2 % 
 Fag 1: 27,3 % 
 Fag 2: 24,2 % 
 Lokalhistorie: 2 % 
 
Det skal bemærkes, at 15 % af de brugere, som henvender sig til 
bibliotekarerne, faktisk henvender sig til bibliotekarer i flere forskellige afdelinger 
på biblioteket. 
 
Se i øvrigt bilag 1 for de ”udspecificerede” tidsmålinger, samt 
”temperaturkortene” på de næste sider, der giver et indtryk af brugsmønstrene.
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”Temperaturkort”, som angiver, hvor mange procent af det samlede besøgstal 
der opholder sig ved Hovedbibliotekets forskellige tilbud og områder. De præcise 
procentangivelser findes i bilag 1. 
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”Temperaturkort”, som viser brugernes gennemsnitlige tidsforbrug ved 
Hovedbibliotekets forskellige tilbud og områder. Tiderne angives i minutter. De 
præcise minutangivelser findes i bilag 1. 
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Metode og validitet 

Undersøgelsen af brugernes adfærd på Hovedbiblioteket blev gennemført som en 
trafiktælling. Dette vil sige, at et stort antal biblioteksbesøgende blev observeret, 
uden at der blev taget kontakt til dem. Dette sikrede således, at brugerne ikke 
ændrede adfærd, fordi de blev undersøgt. Der var dog ophængt tydelige opslag 
ved alle bibliotekets indgange, som gjorde opmærksom på trafiktællingen, og at 
observationerne ville ske anonymt. 
 
En trafiktælling er, så vidt vides, aldrig blevet gennemført i et så stort fysisk rum 
som Hovedbiblioteket i Århus. KL’s undersøgelse – og trafiktællinger i det hele 
taget – er altid blevet foretaget i mindre og dermed mere overskuelige rum, 
således at man kunne observere alle, eller i det mindste stort set alle, der 
bevægede sig inden for rummet.  
 
Dette har ikke kunnet lade sig gøre på Hovedbiblioteket med næsten 3000 
kvadratmeter publikumsareal fordelt over adskillige sale, rum og etager. Mange 
biblioteksbesøgende bevæger sig imellem flere rum og bruger megen tid på 
biblioteket, således at man skulle have en hær af observatører, hvis man skulle 
registrere hver eneste af bibliotekets besøgende. Metoden er derfor blevet 
tilpasset forholdene på Hovedbiblioteket. 
 
Da det således ikke kunne lade sig gøre at observere alle biblioteksbesøgende, 
der kom ind af døren, blev der brugt et system, som sikrede, at et tilfældigt 
udvalg af besøgende blev observeret under hele deres biblioteksbesøg. Mere om 
metoden i “Bilag 3. Metode – den grundige gennemgang”. 
 
Yderligere blev der foretaget beregninger over, hvor mange besøg biblioteket 
gennemsnitligt har i løbet af dagen og ugen. Observationerne blev derefter 
foretaget, således at f.eks. aftenbesøgende og lørdagsbesøgende i stikprøven 
blev repræsenteret i tilnærmelsesvist korrekt omfang. 
 
Det har været et vigtigt mål at gøre undersøgelsen så videnskabelig som muligt. 
Kun i kraft af, at undersøgelsen kan hævde at være videnskabelig, kan den 
bruges som udgangspunkt for udformning af videre undersøgelser eller 
udformning af politik. Kort sagt: Kun en videnskabelig undersøgelse er helt 
troværdig. 
 
Dog kan enkelte spørgsmål ikke belyses videnskabeligt med den valgte 
undersøgelsesform, dvs. observation af brugerne. Dette gælder registreringen af 
visse baggrundsvariable som f.eks. brugernes alder. Denne må nødvendigvis 
hvile på en skønsmæssig vurdering, når man ikke kan spørge den besøgende 
direkte. 
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Datamaterialet er blevet behandlet ved hjælp af statistisk software (SPSS).  
 
Stikprøven er temmelig stor – 538 personer – og tilfældigt udvalgt inden for 
rammerne af tidsinddelingen, således at den tilnærmelsesvis repræsenterer de 
forskellige besøgstal på de forskellige dage i løbet af ugen samt de forskellige 
tidspunkter på dagen.  
 
Det lykkedes således at sikre, at datamaterialet omfatter et tilfældigt og 
repræsentativt antal mennesker.  
 
Yderligere matcher data i denne undersøgelse de data fra andre undersøgelser, 
som de blev kontrollerede imod (kønsfordeling osv.).  
 
Vi har dermed et meget klart øjebliksbillede af brugerne på Hovedbiblioteket i 
Århus. 
 
Der er derfor grund til at antage, at denne undersøgelses data er valide, dvs. 
retvisende.  
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Data 

Undersøgelsen omfatter, som nævnt, 538 observerede biblioteksbrugere. Data 
er indsamlet på alle ugedage og i løbet af hele åbningstiden, således at 
observationerne er proportionelle i forhold til et gennemsnitligt antal besøgende.  
 
Dataindsamlingen foregik i perioden mellem d. 21. februar 2005 og d. 19. marts 
2005 og blev foretaget med assistance af fire af bibliotekets bogopsættere.  
 
Data om hver eneste af de observerede personer blev noteret i et skema 
(gengivet i bilag 2), hvor der var gjort plads til beregning af brugerens 
tidsforbrug på bibliotekets mange tilbud og til andre registreringer. 
 
Skemaet omfatter de følgende kategorier: 
Registrering af brugerens ankomsttidspunkt, klokkeslæt, dato og ugedag. Disse 
data er udelukkende blevet brugt til at undersøge, om stikprøven proportionelt 
afspejler besøgstallene på alle givne tidspunkter i løbet af en tilfældig uge (og 
dermed at de, der f.eks. benytter biblioteket om aftenen eller om søndagen, er 
repræsenteret i korrekt omfang i undersøgelsen). 
 
Videre blev en række baggrundsvariabler om den besøgende registreret: køn, 
alder, og hvorvidt den besøgende kom alene, sammen med nogen eller i løbet af 
opholdet mødtes med venner eller familie.  
 
Observationen af alder foregik skønsmæssigt. Der vil altid være grænsetilfælde, 
hvor det er svært at rubricere den observerede person aldersmæssigt. Men da 
dette jo ”går begge veje”, kan man formode, at antallet af de, der fejlagtigt er 
blevet vurderet for unge, opvejes af de, der fejlagtigt er blevet vurderet som 
ældre, end de reelt er. Yderligere er aldersobservationerne opdelt i så brede 
grupper, at langt de fleste observationer ligger sikkert inden for den givne 
gruppe. Aldersinddelingen er: 0-12 år, 13-18, 19-26, 27-40, 41-60, 61 år og 
derover. 
 
Skemaet omfatter en lang række kategorier, hvorunder biblioteksbrugerens 
tidsforbrug på Hovedbibliotekets forskellige tilbud blev registreret.  
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Kategorierne er: 
1. Disken (for personlig betjening i forbindelse med lånekort, udlån,  

afleveringer o.a.). 
2. Nyhedsrummet: en midlertidig opstilling i bibliotekets foyer, omfattende  

stole, bænke, borde med aviser og otte tv-skærme, som viste danske og  
udenlandske nyhedskanaler. 

 

 
Nyhedsrummet 

 
3. Reservationsrummet til selvafhentning af reserverede materialer. 
4. ”Tage”, Hovedbibliotekets maskine til selvaflevering. 
5. Udlånsmaskine til selvudlån. 
6. Avislæsesalen. 
7. Internet-pc, omkring 80 pc’er fordelt rundt i hele biblioteket.  
 

 
Database-pc’er 

 
8. Database-pc, med Århus Kommunes Bibliotekers database (OPAC). 
9. Litteratur og info-pc, dvs. pc’er reserveret til litteratur- og  

informationssøgning. 
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10. Musik-cd’er. 
11. Videofilm og DVD’er. 
12. Populære tidsskrifter, dvs. område med læsepladser og bibliotekets  

mest populære tidsskrifter. 
13. Skønlitteratur, noder og lydbøger. 
14. Markedet med populære bøger og musik. 
 

 
 
15. Børn, dvs. bøger, musik, spil og andet i børneafdelingen. 
16. Faglitteratur i børneafdelingen. 
17. Spillekonsol i børneafdelingen. 
18. Pc’er i børneafdelingen. 
19. Rum oven på ”Tage”, dvs. et lege-, madpakke- og opholdsrum i  

børneafdelingen. 
20. Faglitteratur 1, dvs. materialer omfattede af decimalklassedelingens  

numre fra 00 til 59. 
21. Tidsskrifter i Fag 1, dvs. inden for decimalklassedelingens numre fra  

00 til 59. 
22. EU-infopunktet, omfattende pjecer, tv med EBS-kanalen (Europe by  

Sattelite) og pc med information om EU. 
23. Pc med information om uddannelse, fonde og legater. 
24. Pc ”infomedia og fakta”. 
25. Pc med information om lovgivning og statistik. 
26. Lærepladsen, hvor brugere kan få vejledning i informationssøgning og  

i at blive ”digital borger”, dvs. få egen digital signatur osv. 
27. Faglitteratur 2, dvs. materialer omfattede af decimalklassedelingens  

numre fra 60 til 99. 
28. Tidsskrifter i Fag 2, dvs. inden for decimalklassedelingens numre fra  

60 til 99. 
29. Tidsskriftsamling, dvs. afdeling med ældre eksemplarer af en lang  

række tidsskrifter samt enkelte læsepladser. 
30. Erhvervsdatabase-pc. 
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31. Læsepladser rundt omkring i biblioteket (undtagen de, som er omfattede  
af andre kategorier). 

32. Læserum med opslagsbøger, som ikke er til hjemlån. 
33. Lokalhistorisk samling. 
34. Pc i Lokalhistorisk samling. 
35. Magasinet, som er åbent for biblioteksbrugerne. 
36. ”Det Talende Værksted”, dvs. pc’er for blinde, med mulighed for at få  

oplæst breve etc. 
37. Bibcast, dvs. computere med mulighed for at se film online. 
38. Andet, hvilket omfatter bl.a. bogudsalg, wc, garderobeskabe, kaffe- og  

colaautomat, pjecer o.a. 
 
Yderligere omfattede skemaet muligheden for at afkrydse, om brugeren havde 
socialt samvær i løbet af sit biblioteksbesøg (igen et skøn), om brugeren havde 
kontakt til bibliotekarer i forskellige afdelinger, og om brugeren lånte fysiske 
materialer med hjem. 
 
Endelig havde skemaet plads til en beregning af biblioteksbrugerens samlede 
tidsforbrug. 
 

 
Bibliotekssal 
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Plan over Hovedbiblioteket med dets mange tilbud og rum. 
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Afslutning 

Det er håbet, at resultaterne, som præsenteres i denne rapport, giver anledning 
til debat.  
 
Både om hvad der eventuelt skal satses på, når Århus Kommune bygger det nye 
Multimediehus som erstatning for Hovedbiblioteket og om, hvad der i det hele 
taget lokker brugerne ind i nutidens biblioteker, samt hvilke tilbud der kan få 
brugerne til at opholde sig længere i biblioteket.  
 
Måske er der også basis for en debat om biblioteksudbud i al almindelighed, om 
hvorvidt biblioteket skal gå med strømmen og alene levere det, flertallet ønsker, 
eller om biblioteket skal gå imod strømmen og især betjene mindretallet eller 
måske ligefrem søge at opdrage befolkningen. 
 

 
 
Yderligere lægger denne undersøgelse op til, og har lagt grundlaget for, videre 
undersøgelser af brugeradfærd. Det ville f.eks. være meget interessant, via en 
større undersøgelse, at kombinere – på den ene side – viden om brugernes 
baggrund (sociale forhold, bopæl, køn, alder osv.) med brugsmønstre på den 
anden side. Dermed kunne en række brugerprofiler opstilles. Disse ville være 
uvurderlige i forhold til bibliotekets annoncering og i forhold til Hovedbibliotekets 
fremtidige udvikling i takt med, at det omgivende samfund udvikler sig. 
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Et andet emne, som ville være værdifuldt at undersøge, er gruppen, som 
besøger biblioteket uden at låne materialer med hjem. Er det f.eks. ved hvert 
eneste biblioteksbesøg, de kommer tomhændede hjem, og hvad er det egentligt, 
de efterspørger på biblioteket? 
 
Endelig kunne man også forestille sig en debat om, hvorledes man kan eller bør 
fastsætte succeskriterier for bibliotekerne. 
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Bilag 1. Frekvenser 

 

Kategori Procentandel af  
besøgende 

Gennemsnitligt  
tidsforbrug, angivet i 
minutter 

1. Disken  19,9 % 2,98 

2. Nyhedsrummet 19,1 % 7,3 

3. Reservationsrummet  12,3 % 3,29 

4. Tage, selvaflevering 14,3 % 2,1 

5. Udlånsmaskine 45,4 % 2,43 

6. Avislæsesalen 9,7 % 28,71 

7. Internet-pc 16,2 % 30,47 

8. Database-pc (OPAC) 19,1 % 5,17 

9. Litteratur og info-pc 2,6 % 6,93 

10. Musik-cd’er 9,3 % 6,5 

11. Videofilm og DVD’er 16,4 % 2,68 

12. Populære tidsskrifter 3,9 % 12,43 

13. Skønlitteratur 18 % 5,76 

14. Markedet 16,9 % 4,53 

15. Børn 11,9 % 10,13 

16. Faglitteratur i børn 1,3 % 6,29 

17. Spillekonsol 0,7 % 14,5 

18. Pc’er i børneafdelingen 1,5 % 39 

19. Rum oven på tage 0,2 % 10 

20. Faglitteratur 1 15,8 % 6,52 

21. Tidsskrifter i Fag 1 1,3 % 3,71 

22. EU-infopunktet 1,1 % 2,5 

23. Pc uddannelse osv. 0 % 0 

24. Pc infomedia og fakta 0 % 0 

25. Pc lov og statistik 0 % 0 

26. Lærepladsen 0,2 % 9 

27. Faglitteratur 2 20,8 % 7,79 

28. Tidsskrifter i Fag 2 2 % 9,27 

29. Tidsskriftsamling 1,1 % 6 

30. Erhvervsdatabase-pc 0 % 0 

31. Læsepladser 4,1 % 29,73 

32. Læserum 0,2 % 29 

33. Lokalhistorisk samling 0,6 % 15 

34. Pc i Lokalhistorisk 0 % 0 

35. Magasinet 2,6 % 8,07 

36. Talende Værksted 0 % 0 
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37. Bibcast 0,4 % 5 

38. Andet 
WC 
Garderobe 
Bogudsalg 
Andet 

 
9,1 % 
0,9 % 
4,3 % 
5,8 % 

 
3,22 
1 
8,52 
4,26 

Det samlede procenttal af besøgende for disse kategorier er naturligvis over 100, 
da adskillige brugere benytter sig af flere tilbud. 
 
Da de ovenstående procentangivelser kan synes noget abstrakte, kan det som 
illustration nævnes, at 1 % af Hovedbibliotekets samlede besøgstal svarer til 
omkring 7500 besøgende på årsbasis og omkring 26 besøgende dagligt. 
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Bilag 2. Skema 
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Bilag 3. Metode – den grundige gennemgang 

I dette bilag bliver et par metodiske spørgsmål uddybet og forklaret mere 
indgående.  
 
Undersøgelsen formede sig, som allerede nævnt, som en trafiktælling. Det vil 
sige, at den er baseret på diskret observation af brugerne. 
 
Naturligvis benyttedes tilfældig udvælgelse og stratificering.  
Dvs. alle segmenter eller brugertyper skulle gerne være repræsentativt til stede i 
stikprøven (således at de forskellige brugertyper, der optræder på forskellige 
tidspunkter af dagen og ugen er repræsenteret proportionalt i undersøgelsen).  
 
Stratificeringen blev foretaget på baggrund af antal besøgende og udlånstallene, 
fordelt over timer og ugedage i en gennemsnitlig uge, kort tid før undersøgelsen 
løb af stabelen (22.-28. november 2004). De indsamlede data afspejler 
tilnærmelsesvist fordelingen i baggrundsmaterialet. 
 
Dataindsamlingen blev foretaget i en for biblioteket ”gennemsnitlig periode”. 
Ferieperioder blev undgået, da disse ikke kan anses for repræsentative i det 
samlede billede af biblioteksbesøgene.  
 
Fire bogopsættere deltog som ”trafiktællere” og fik både en skriftlig og en 
mundtlig instruktion i, hvordan arbejdet skulle udføres. Trafiktællerne bar 
navneskilt under arbejdet. 
 
Trafiktællerne blev instrueret i – når de var klar til at registrere en ny besøgende 
– at observere den femte person, som kom ind af indgangsdøren. Således blev 
det sikret, at de observerede personer var tilfældigt udvalgte. 
 
Besøgende, som kom til mødeaktivitet, kurser (ud over “Lærepladsen”), vagten, 
bude osv., blev ikke medtaget i undersøgelsen. Børn, som blev båret eller på 
anden vis transporteret rundt i biblioteket, blev ikke talt, da disse jo ikke kan 
siges at bevæge sig rundt efter deres egne ønsker og behov.    
 
Desværre kunne undersøgelsen heller ikke omfatte personer med barnevogne 
eller kørestolsbrugere, da disse ikke kommer ind af bibliotekets hovedindgang, 
og da deres andel af det samlede antal brugere er ukendt (og en repræsentativ 
stikprøve derfor ikke kunne tages).  
 
Visse punkter er af betydning for forståelsen af skemaet. 
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Under “bibliotekarkontakt” skal forstås, at brugeren var i kontakt/samtale med 
en bibliotekar. Henvendelser til disken blev naturligvis ikke registreret under 
“bibliotekarkontakt”.  
 
Benyttelse af samme tilbud flere separate gange i løbet af samme 
biblioteksbesøg blev registreret under et. Til gengæld registreredes naturligvis 
det samlede tidsforbrug på det pågældende tilbud. 
 
Identiske tilbud, som befinder sig på flere forskellige steder i biblioteket, blev 
registreret under et. Det er således ikke muligt i denne undersøgelse at se, 
hvilke udlånsmaskiner der f.eks. blev benyttet mere end andre. 
 
Det skal bemærkes, at kun et tilbud kunne registreres ad gangen. Da 
tidsmålingen alene byggede på de besøgendes ”geografiske” bevægelser i 
biblioteksrummet, skulle overlap af tilbud ikke være mulige. 
 
Mindste tidsenhed, som blev registreret, var et enkelt minut. 
 

 


