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dier og materialer, der i praksis anvendes af
brugerne og en række andre data.

Sådanne data er valide og vigtige for tilrettelæg-
gelsen af bibliotekstilbuddet. Svagheden er, at de
ikke åbner mulighed for at gå i dybden med
nytteværdien af biblioteket (de enkelte aspekter
ved biblioteksbenyttelsen). Nuancerne og de
bagvedliggende tanker om biblioteket bliver heller
ikke belyst.

Nærværende undersøgelse tager udgangspunkt i
denne problematik og er således et udsagn om
brugernes kvalitative opfattelse og anvendelse af
bibliotekets tilbud.

Den oplevede nytteværdi af bibliotekets tilbud
undersøges, med henblik på at opnå en forståelse
for - og viden om bibliotekets samfundsmæssige
betydning. Formålet er, at bibliotekstilbud og -
service kan drøftes og tilrettelægges på et så
nuanceret og velbelyst grundlag som muligt.

2.  Afgrænsning og metode

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af fokus-
samtaler, det vil sige strukturerede samtaler
omkring på forhånd formulerede temaer.  Idet
det har været essentielt for undersøgelsen at
inddrage biblioteksbrugere, der kan forholde sig
kvalitativt til bibliotekets tilbud, er rekrutteringen
sket ud fra lånerregisteret. For så vidt muligt at
afspejle hele brugerskaren, er de involverede
udvalgt på baggrund af alder, køn og tilhørsforhold
til lokalområde.

Dokumentationen for undersøgelsen omfatter
synspunkter og kommentarer fra 10 forskellige
biblioteksbrugere. Aldersmæssigt fordeler bru-
gerne sig mellem 20 og 65 år. Samtalerne eller
interviewene er gennemført enten enkeltvis eller
som gruppesamtale mellem flere. Varigheden af
samtalerne var en til to timer, og de tog udgangs-
punkt i et antal åbne, men veldefinerede spørgs-
mål og emner (bilag 5.1).

Hvilken betydning har bibliotekernes
tilbud for brugerne?

Århus Kommunes Biblioteker har gennem de
sidste 5 år regelmæssigt gennemført
spørgeskemaundersøgelser af biblioteks-
benyttelsen på skiftende biblioteker. Alle bibliote-
ker i Århus har således foretaget målinger og det
statistiske materiale udgør efterhånden et solidt
grundlag for kvantitativt at belyse brugernes
benyttelse/bedømmelse af bibliotekstilbuddet.
Spørgeskemaundersøgelsernes resultater fungerer
generelt som pejlemærker for biblioteksvæsenets

indsats.
Brugernes
vurderinger
samt ønsker
til forandrin-
ger indgår i
den interne
kontrakt
mellem
byrådet og
biblioteks-
væsenet og i
de decen-
trale
virksomheds-
planer.

Desuden
leverer
biblioteker-
nes edb-
systemer en
løbende
data-
mængde, der
i praksis viser
benyttelsen
af bibliote-
kerne,
besøgs- og
udlåndsfrekven-
ser, hvor
mange og
hvilke me-
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Inspiration til spørgsmål og interviewstruktur er
udarbejdet på baggrund af undersøgelsen 'Gør
biblioteket en forskel?' (se bilag 5.2). Brugerne har
ikke på forhånd været bekendt med spørgsmå-
lene, men har selvfølgelig været orienteret om
baggrunden og intentionen med undersøgelsen.

3. Undersøgelsens resultater

'Jeg kan ikke komme i tanke om nogen vigtigere
offentlig service end folkebiblioteket. Det beriger
og er en fast forankret del af livet - et af de sidste
goder'. Således indrammes interviewene via en fri
sammenskrivning af flere udsagn. Nedenfor følger
en uddybning af denne ramme; hvad kendetegner
et bibliotek, hvad er kvaliteten, hvilke rolle og
betydning har biblioteket, hvad er nytteværdien
og hvilke tanker gør brugerne sig om fremtidens
bibliotek?

3.1 Kendetegn og kvalitet ved biblioteket
Kendetegnet for biblioteket er tilsyneladende
samtidig også kvaliteten ved biblioteket. Den frie
adgang til information og underholdning fremhæ-
ves nemlig skiftevis som det, der repræsenterer
biblioteket og det som er kvaliteten ved bibliote-
ket. At stille viden til rådighed og give mulighed
for kulturelle oplevelser konstituerer og
legitimerer biblioteket samtidig med at det
generelt fremhæves som unikt og 'det der gør
biblioteket interessant' (20 år).

Men hvor især stedet - det fysiske bibliotek -
fremhæves af de ældre, som det der beskriver
biblioteket og hvor rammen er 'et hyggeligt og
rart sted at komme ind' (65 år),  griber de yngre
en anden vinkel. På spørgsmålet om hvad et
bibliotek er, fokuseres på indholdet og samlin-
gerne. 'Bøger, men der er så mange spændende
muligheder - du kan se DVD, du kan låne en
video med hjem - muligheder der egentlig ikke
har noget med bøger at gøre. Biblioteket behøver
ikke nødvendigvis bøger.... Det er den mulighed
man har for at sætte sig ind i ting' (20 år).

Tilgængeligheden og især den lige, 'demokratiske',
adgang er også et  kendetegn og en kvalitet. 'Det
er en fordel .... og en luksus uden lige. Det er for
alle'. Og videre 'Det bliver i Danmark prioriteret
højt, at alle mennesker har mulighed for at finde
information, lige meget hvilket samfundstrin du
lever på' (20 år).

Den positive opfattelse af bibliotekets nytteværdi
for samfundet og de muligheder biblioteket åbner
for den enkelte, er i sin 'grundform' ikke
generationsbetinget. Således er der en gennemgå-
ende og tydelig
opfattelse hos
alle de intervie-
wede af, at
biblioteket er et
åbent og rum-
meligt sted med
muligheder for
enhver 'hvor alle
kan være' (35
år).
Biblioteket bliver
fremhævet som
en vigtig
samfunds-
institution, der
om end 'ikke er
en hjørnesten i
demokratiet'
(35 år) så dog
helt ubetinget
bidrager til
demokratiet
og menings-
dannelsen og
'ligger på linje
med fri adgang
til uddannelse'
(35 år). Bibliote-
ket fremhæves
videre som
'kulturspre-
dende', og en
central del af
kulturlivet.
Folkebiblio-
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tekernes formål - at  fremme oplysning, uddan-
nelse og kulturel aktivitet er en helt central del af
opfattelsen for alle interviewede. 'Jeg synes, at det
er hamrende vigtigt, at biblioteket er der og at
det er gratis i hvert fald for unge mennesker.
Hamrende vigtigt for samfundet, information på
alle mulige måder, ...læse alting. Bidrager så
absolut til demokratiet, og er et uundværligt led i
samfundet, også som et led i den almindelige
folkeskole'  (40 år).

Biblioteket opfattes som værende uden begræns-
ninger. Biblioteket repræsenterer for flere 'en

mulighed', hvor
man kan få gratis
service og betje-
ning - 'ja, en af de
få gratis glæder'
(35 år) Personalet
opfattes generelt
som specialister, og
opgaven er at stå
til rådighed for at
hjælpe dem, der
enten ikke kan selv
eller ikke har
mulighed for at
betjene sig af
bibliotekestil-
buddet. Service og
formidling opfattes
såvel som et
specielt kendetegn
for biblioteket som
en del af (den
gode) kvalitet.' .. en
utrolig venlig og
fagligt dygtig
behandling, hele
vejen rundt’ (65
år). Selvom flere er
inde på, at perso-
nalet primært skal
stå til rådighed for
dem der har behov
for hjælp, fremhæ-
ver det også som
en kvalitet, at

muligheden for betjening er latent. 'Man kan
trække på personalet, hvis behovet opstår. Vi har
nogle som er uddannet til at have en viden om
dette, der står til rådighed og som man må bruge,
hvis man har lyst... vigtig ting, at man har mulighed
for at gå hen og spørge en person' (20 år).

3.2 Bibliotekets rolle og betydning
Alle interviewede fremhæver at de gennem hele
livet har været regelmæssige brugere af bibliote-
ket, og i kølvandet på den regelmæssige benyt-
telse af biblioteket, er der blevet knyttet et tillids-
og tilhørsforhold til biblioteket som institution.
'Opfatter det hele tiden som en mulighed,
biblioteket ligger fast forankret i mit liv, at hvis der
er et eller andet jeg vil have svar på, så er et af de
første steder - vi er jo ikke vokset op med et
Internet, vi er vokset op med et bibliotek - så det
er et af de første steder vi møder op. Og sådan
er det hver gang der er et eller andet, så tænker vi
helt automatisk på biblioteket. De må kunne
hjælpe' (40 år).

Selv om der hos de interviewede ikke er tvivl om
tilhørsforhold til biblioteket og bibliotekets
muligheder er der enighed om at benyttelsen og
behovet for biblioteket afhænger af, hvor man er i
livet. Dermed er det også sagt at bibliotekets
rolle og betydning varierer for de forskellige
aldersgrupper.

Samværet med andre hører dog typisk til alles
billede af barndommens bibliotek. Enten som
mødestedet med kammeraterne 'biblioteket var
faktisk et samlingspunkt efter skoletid, vi mødtes
simpelt hen der hver dag hele vinteren og spillede
spil med mere' (40 år) eller i forbindelse med en
hyggetur og en fast tilbagevendende begivenhed
med forældrene.
'.... mindst hver 14. dag efter behov og sådan har
det altid været. Jeg er vokset op med det, til
hyggeture, hvor jeg kom der med min mor' (35
år).

Om biblioteket har gjort en forskel f.eks. i forbin-
delse med livsændringer, bliver ikke entydigt
bekræftet, men flere er inde på at muligheden for
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at tilegne sig viden er en afgørende faktor. 'Nej,
og jo, et eller andet grundlæggende sted har det
jo. Grundlæggende har det gjort en forskel i og
med jeg har læst så meget og fået en tilgang til
bøgerne - som vi også prøver at pode ind i den
ældste. Faktisk en forholdsvis stor ting, at man har
lært det' (35 år). En anden udtaler på samme
spørgsmål 'Nej, ikke i en specifik situation, men
mit vidensniveau er jo generelt blevet meget
større, og det er jo grundlagt allerede i barndom-
men' (35 år).

Selvom brugerne midt i livet bevidshedsmæssigt
ikke opfatter biblioteket som den ressource der
gør forskellen, når livsforandringer skal tackles, har
biblioteket i flere tilfælde helt konkret fungeret
som porten til at komme videre i livet. 'Og dog
da vi kom til byen, brugte vi det som indgang til
byen og faktisk prøvede vi på at få lånerkort inden
vi flyttede til byen. Vi gik på biblioteket for at se i
lokalaviserne efter en bolig. Flot service i det hele
taget. Ja, men også da jeg gik i panik over mit job,
så gik jeg da på biblioteket for at søge' (40 år).

De ældre føler alle, at de er blevet 'fanget ind' af
biblioteket, men fremhæver, at der kan være
mange årsager til, at man bliver bruger. Der peges
på opvækst og tradition i familierne, den 'gode
cirkel' og de forskellige muligheder for eksempel
bogklubber, foredragsrækker og aftenskoler, der
supplerer hinanden. 'Biblioteket beriger livet' (65
år).

Biblioteksbenyttelsen er dalet i den erhvervsaktive
alder, mest på grund af tidsnød og nødvendig
prioritering af andre aktiviteter, men i takt med
livets gang, er biblioteket som indgang til samvær
med andre eller som det sted man møder andre
mennesker genetableret og står i det hele taget
centralt for de ældre. Biblioteket udgør en
udflugtsmulighed med for eksempel børnebør-
nene, og et samlingssted 'hvor man har mulighed
for at følge med i den moderne verden' (65 år).

Omend betydningen af bibliotekets tilbud for den
enkelte er meget betinget af det øjeblikkelige
ståsted i livet og øvrige livskonditioner, tegner der
sig alligevel gennemgående temaer, uanset hvor

man er i livet. Begreber som værested, hjælp,
videnindsamling og kvalificering snor sig som en
rød tråd gennem alle samtaler og behovet for
disse 'tilbud' forekommer ikke at være
generationsbetinget.

Bibliotekets rolle som mødested for oplevelse,
inspiration, fordybelse og samvær med andre
mennesker står derfor centralt og biblioteket
fungerer som et samlingspunkt uanset alder. Mest
markant dog i relationen barn/forældre/bedstefor-
ældre, hvor biblioteket udgør en ramme for
samvær på tværs af aldersgrænser. Alle fremhæver
også formidlin-
gen - 'mødet
med fag-
specialisten' (20
år) og den hjælp
der er at hente,
som afgørende
for betydningen
og opfattelsen
af biblioteket.
'Man møder
nogle, som kan
hjælpe en. Ja,
det er meget
vigtigt, at der er
en at spørge,
hvis der er
noget man er i
tvivl om' (65
år).

Biblioteket som
indgangsport til
at erhverve
viden og oplys-
ning er ligeledes
et tema for alle
aldersgrupper,
selvom den
viden og hjælp
der er behov
for undervejs i
livet er af
skiftende
karakter. Gen-
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nem biblioteksbrug får den enkelte mulighed for
værdiberigelse, der kvalificerer og understøtter
alle aspekter af livet hvad enten det drejer sig om
fritid, uddannelse eller arbejdsliv.

3.3 Udviklingstemaer
I samtalerne lægges der vægt på tre hovedtemaer,
der kan samles i følgende udsagn:

Institution for kultur og demokrati
'Det (biblioteket) skal man bibeholde, det er en
del af den kulturarv, som ungerne får med. Det er
hamrende vigtigt' (35 år).

Biblioteket er et
uundværligt og
synligt led i det
danske samfund
og skal bevares.
Idegrundlaget -
den lige adgang til
viden - skal fast-
holdes og er vigtig
for demokratiet.
Det må ikke
begrænses uanset
samfundets
skiftende karakter.
En aktuel sang af
C.V. Jørgensen
stiller spørgsmålet:
Hvor går man hen,
når alt går ned (se
bilag 5.2)? På
baggrund af sam-
talerne kunne
svaret være - sat
lidt på spidsen: På
biblioteket. Rollen
som stedet man
går hen når livs-
forandringer skal
tackles, udfylder
biblioteket. Men
svaret eller udsag-
net er alligevel ikke
udtømmende for
brugernes opfat-

telse af bibliotekets nytteværdi. For de intervie-
wede brugere er anvendelse af biblioteket langt
mere nuanceret og tillids- og tilhørsforholdet er
fast forankret gennem livslang biblioteksbrug.
Biblioteket beriger generelt livet, det kvalificerer
fritiden og understøtter uddannelses- og arbejds-
mæssige forhold. Biblioteket er forbundet med
såvel stor glæde som nytte og dette uanset
alderen.

Opfattelsen af bibliotekets samfundsmæssige
betydning og rækkevidden af tilbuddet står også
stærkt i bevidstheden. ‘Biblioteket er for alle og
der er plads til alle, biblioteket sikrer den frie og
lige adgang til viden, biblioteket bidrager til
demokratiet og den frie meningsdannelse, biblio-
teket prioriteres højt i Danmark, biblioteket
udgør samfundets åbne rum, biblioteket er en del
af kulturarven’. Der er således stor overensstem-
melse mellem bibliotekernes værdi- og lov-
grundlag og brugernes opfattelse at hvilke værdier
bibliotekerne repræsenterer. Bibliotekerne
opfattes også som et af de ‘sidste’ og vigtige
goder i det danske samfund. Det  skal der værnes
om, således at de næste generationer ikke falder
fra.

Den personlige betjening og formidling
Service og formidling opfattes som et specielt
kendetegn for biblioteket, en del af den gode
kvalitet. ' .. et utroligt venligt og faglig dygtig
behandling, hele vejen rundt '(65 år). Der er en
forståelse for, at selvbetjening i et vist omfang er
nødvendig, og at personaleindsatsen primært skal
forbeholdes dem, der har behov for det. Det
opfattes dog som en central kvalitet, at mulighe-
den for betjening er latent tilstede, at man kan
trække på personalet.

Informationsteknologien
Flere af de interviewede udtrykte bekymring for
bibliotekets position i fremtiden og gav udtryk
for, at brugernes tilgang og holdning til institutio-
nen er under forandring. Ikke mindst set i lyset af
Internettets og de nye mediers muligheder for
den enkelte til selv - når som helst og hvor som
helst -  at finde viden og oplysning. 'Jeg mindes at
vi før hen ofte sagde - vi må lige gå på biblioteket.



Det svarer til i dag, hvor man i stedet lige siger -
slå det op på Internettet' (65 år).
Selvom biblioteket karakteriseres som 'den
strukturerede udgave af Internettet' (40 år)
hvilket anslår en mulig rolle for biblioteket, som
det formidlende led i informationssamfundet, var
holdningen, at bibliotekets profil og mission må
ændres. Hvis bibliotekets profil og mission ikke
ændres med  informationsteknologiens udvikling,
udgør nettet og den massive informations-
spredning fra alle medier en reel trussel for
biblioteket. Disse ændringer skal ikke ske som
modspil til Internettet og de nye medier, men
biblioteket skal i stedet udvikles i takt med
informationsteknologien og de ændrede behov
for formidling og samlingspunkter.

'Bibliotekets vil overleve' (35 år) - 'bogen bliver
aldrig umoderne' (65 år), men institutionens
centrale nytteværdi - som det sted der stiller
viden til rådighed og giver mulighed for kulturelle
oplevelser - vil ikke holde alene. 'Unge mennesker
der er vokset op med Internettet, kommer ikke
på biblioteket' (40 år).

Brugernes løsningsforslag på disse problemstillin-
ger er spredte. Øget markedsføring (synlighed),
udvidet åbningstid, filmforestillinger, det kulturelle
mødested, fortællekurser samt kursusvirksomhed
og opsøgende arbejde, blev nævnt som mulige
redskaber til at fastholde bibliotekets position. På
spørgsmålet om hvorvidt brugerbetaling vil
begrænse brugen eller tværtimod udvide mulighe-
derne for så vidt at biblioteket kan disponere
over ressourcerne, var der heller ikke noget
entydigt svar. Bibliotekets eventuelle indtjenings-
muligheder affødte ingen ideer og skåret helt ind
til benet faldt følgende bemærkning: 'Det må
aldrig blive en pengemaskine' (65 år).

4. Konklusion

Århus Kommunes Biblioteker vil anvende inputs
fra disse interviews på linie med øvrig dataind-
samling til at kvalificere planlægning og strategiske
overvejelser for udviklingen af bibliotekerne.
Retningen i udsagnene tyder på:

1) at det er vigtigt at fastholde og udvikle en
institution med fokus på et komplekst og mange-
sidigt medieudbud (kerneydelsen), der opleves
som relevant for almenvellet.

2) sikre at der er et personligt betjeningstilbud
især til de brugere, som ikke selv er i stand til at
udnytte mulighederne for informations- og
kulturtilbud. Personalisering og individualisering af
de IT-baserede tjenester vil være et oplagt
udviklingsområde.

3) samt sikre at de grundlæggende værdier for
bibliotekerne,
den fri og lige
adgang, den
demokratiske
og åbne profil,
fastholdes og
videreføres også
i en nær frem-
tid, hvor
information i
stadig stigende
grad formidles
og distribueres
digitalt.

7
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5. Bilag
5.1Interviewguide
Interviewstruktur/spørgsmål til
fokusgrupperne:

Fænomen (hvad er biblioteket)
Når jeg siger bibliotek -  hvad tænker I så på.....
Kendetegn ved biblioteket.

Hvad repræsenterer biblioteket.
Har bibliotekets profil ændret sig.
Hvad kan biblioteket sammenlignes med / hvis
biblioteket var en bil, hvilken mærke er det så.

Rolle og betydning
(aktuel brug, vaner/behov, betydning i livet)
Hvorfor bruger I biblioteket......
Hvor tit / hvor ofte.
I hvilke situationer.
Har det altid været sådan.
Fravælges tilbuddet  / hvorfor / barrierer.

Hvad finder I på biblioteket....
Konkret såvel som andet.
Hvad bruges biblioteket til eller som.

Gør biblioteket en forskel....
Har biblioteket haft en betydning for dig selv og
for dit liv.
Hvilken betydning tillægger I biblioteket for
samfundet i almindelighed.

Kvalitet (syn på biblioteket)
Hvordan oplever I biblioteket.....
Hvad er godt ved biblioteket
Hvad er dårligt ved biblioteket
Hvad lægger I vægt på......
Hvis biblioteket skal blive bedre, hvordan skulle
det så være...

Forandringer (fremtiden)
Hvis biblioteket skulle tjene penge.....
Bud på forandringer.
Hvad mangler.
Hvad skal der til for at flere (naboen) kan og vil
benytte biblioteket

5.2 Kilder
Samtaler:
16-11-00: Samtale 1 (ca. 65 årige)
22-11-00: Samtale 2 (ca. 20 årige)
30-03-01: Samtale 3 (ca. 35 år)
03-04-01: Samtale 4 (ca. 35 år)
05-04-01: Samtale 5 (ca. 40 årige)

Gør biblioteket en forskel? / af Henrik Jochumsen
& Casper Hvenegaard Rasmussen - Kbh.: Dan-
marks Biblioteksforening: Center for Kultur-
politiske Studier, Danmarks Biblioteksskole:
Biblioteksstyrelsen, 2000.

C.V. Jørgensen: Fraklip fra det fjerne - Sony Music
Entertainment, 2002


