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BRUGERUNDERSØGELSE 

2017 
Undersøgelse af brugen af og tilfredsheden med Aar-

hus Kommunes Biblioteker 

 

Borgerservice og Biblioteker har i 2017 gennemført en større spørge-

skemaundersøgelse med det formål at afdække borgernes generelle 

brug af, kendskab til og tilfredshed med Aarhus Kommunes Bibliote-

ker. Undersøgelsen er en integreret del af det løbende arbejde med at 

forbedre og fastholde et højt tilfredshedsniveau til glæde for borgerne.  
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Kapitel 1 

 

Indledning 

Biblioteket har til opgave at sikre alle borgere lige og fri adgang til viden, 

læring og kultur. Biblioteker i dag er dog under hastig forandring med 

bl.a. digitaliseringens fremskridt, nemmere adgang til viden og i omdan-

nelsen af biblioteker til medborgercentre.  

Som navnet medborgercenter antyder, er biblioteket i dag meget mere 

end blot reservation og udlån af bøger. Bibliotekerne løser mangeartede 

opgaver; inspirerer til indoptagelse af ny viden, tilbyder borgerservice-

ydelser, afholder arrangementer, informerer om digitaliseringens risici, 

giver plads til fordybelse mm., og er samtidigt et sted hvor borgere i Aar-

hus Kommune kan mødes og være kreative sammen i det fysiske rum.   

Foruden traditionelle biblioteksydelser skaber bibliotekerne således også 

rammen om andre typer af tilbud. Det være sig aktiviteter, der opstår på 

initiativ eller med inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv, og 

som drives af aktører i lokalsamfundet. Ligesom tilbud der fordrer pro-

fessionelle partnerskaber og samarbejder.  

Udviklingen i samfundet og det danske biblioteksvæsen giver nye mulig-

heder, ligesom det stiller nye og andre krav.  

Det er væsentligt, at Aarhus Kommunes biblioteker på trods af foran-

dring og udvikling fastholder et højt service- og tilfredshedsniveau til 

glæde for borgerne. 

I Aarhus Kommune monitoreres tilfredsheden med bibliotekets ydelser 

derfor kontinuerligt på systematisk vis. Undersøgelserne bidrager med 

inspiration til, hvordan vi fastholder, men også til hvordan vi kan ny-

tænke og blive endnu bedre til det, vi gør. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK74m_iKrXAhWiJZoKHbFQBC0QjRwIBw&url=https://www.archdaily.com/644920/dokk1-schmidt-hammer-lassen-architects&psig=AOvVaw2Ci6g0IXxOCzIMto6hPVXO&ust=1510061551775544
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Kapitel 2  

 

Brugerundersøgelsen 2017 

Brugerundersøgelsen 2017 er baseret på en større spørgeskemaundersø-

gelse med i alt 3.112 besvarelser fra borgere med tilknytning til Aarhus 

Kommunes Biblioteker. I spørgeskemaet er borgerne spurgt ind til deres 

tilfredshed med, brug af og kendskab til bibliotekets services og tilbud. I 

følgende afsnit gennemgås, hvordan data er indsamlet, og nogle af de me-

todiske overvejelser der er gjort i forbindelse med undersøgelsen. 

 

Dataindsamling 

Undersøgelsen er gennemført som et elektronisk spørgeskema udsendt 

pr. mail til alle de biblioteksbrugere, der tidligere har tilkendegivet, at 

Borgerservice og Biblioteker må sende dem en årlig mail med et spørge-

skema. Mailen bliver kun sendt til de lånere, der er over 16 år. 

Linket til spørgeskemaet er derudover blevet delt på bibliotekernes face-

booksider (Dokk1 og Lokalbibliotekerne) og på bibliotekernes hjemme-

side www.aakb.dk. Dataindsamlingen har kørt i perioden den 10. oktober 

til og med den 24. oktober. Undersøgelsen er dermed foretaget i samme 

periode som tidligere mailsurveys. 

 

 

Metodiske overvejelser om repræsentativitet 

I tolkningen af rapportens resultater er det vigtigt at være opmærksom 

på, at der ikke er tale om en undersøgelse, som afdækker samtlige af bor-

gernes holdninger. Derimod er der tale om en stikprøve. En stikprøve vil 

altid indebære en usikkerhed i forhold til, om den repræsenterer opfat-

telsen hos alle borgere eller brugere. Pålideligheden af undersøgelsen 

øges dog, jo flere besvarelser der er.  

Selvom stikprøven i denne undersøgelse er forholdsvis stor, er det ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at den er repræsentativ for alle forskel-

lige typer af biblioteksbrugere. Der kan være bestemte grupper (f.eks. 

borgere i bestemte aldre), som er under- eller overrepræsenteret, og det 

kan have betydning for, hvad der reelt kan udledes på baggrund af un-

dersøgelsen.  

For at blive klogere på i hvilken udstrækning undersøgelsen kan siges at 

være repræsentativ for bibliotekernes brugere (lånerne), sammenlignes 

respondenterne i dette afsnit med lånerne på variablene køn, alder, post-

nummer og uddannelsesniveau. 

 

 

 

 

 

http://www.aakb.dk/
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Figur 1. Fordeling af køn – respondenter sammenlignet med lånerne og 

befolkningen i Aarhus Kommune 

 

*Låner- og befolkningstal er baseret på 2016-tal fra hhv. DDE Libra samt Danmarks Stati-

stik. 

 

I undersøgelsen er 67 pct. af besvarelserne udfyldt af kvinder, mens 33 

pct. af besvarelserne er udfyldt af mænd. 

Fordelingen af køn afspejler dermed udmærket den fordeling, der ses 

blandt bibliotekets lånere, hvor 62 pct. er kvinder og 38 pct. er mænd. 

Svarene er nogenlunde repræsentative i forhold til biblioteksbrugerne, 

dog med en overrepræsentation af kvinder i respondentgruppen. 

Sammenlignes der med kønsfordelingen blandt befolkningen i Aarhus 

Kommune fremgår en stærk tendens til, at flere kvinder end mænd er 

biblioteksbrugere. 

 

Figur 2. Fordeling af alder – respondenter sammenlignet med lånerne 

 

*Låner- og befolkningstal er baseret på 2016-tal fra hhv. DDE Libra samt Danmarks Stati-

stik. 

 

Der er en stærk underrepræsentation af unge i undersøgelsen set i for-

hold til bibliotekslånerne. Skævvridningen er særlig stor i forhold til de 

unge i alderen 20-29 år, som kun står for 8 pct. af besvarelserne. Dette 

på trods af, at de er den største aldersgruppe blandt lånerne. 29 pct. af 

alle lånere på Aarhus biblioteker befinder sig i aldersgruppen 20-29 år. 

Omvendt er der er en overrepræsentation af respondenter i de ældste al-

dersgrupper. Særligt fra 60 år og op. 

Denne skævvridning kan have betydning for undersøgelsens resultater. 
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For at sikre at de yngre biblioteksbrugeres holdninger ikke er underre-

præsenteret i forhold til de ældre brugere, er der i undersøgelsen foreta-

get en vægtning af resultaterne i de tabeller, hvor alder synes at have en 

væsentlig betydning for besvarelserne.1 Vægtning gør, at besvarelserne 

givet af de yngre respondenter vægter mere i de fremkomne resultater, 

modsat de ældre hvis svar tillægges mindre vægt. Vægtningen er bereg-

net på baggrund af, hvor mange lånere der er i hver alderskategori.  

Ved vægtning er det vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en 

konstruktion. Det vil sige, at vi antager, at det som de unge respondenter 

gennemsnitligt har svaret, er repræsentativt for, hvad andre unge vil 

svare på samme spørgsmål. Det kan dog ikke med sikkerhed vides, om 

andre unge generelt set ville have svaret det samme som vores respon-

denter.  

Hvor nogle af tabellerne i rapporten er vægtet, er andre tabeller opdelt 

efter alder. På den måde vil det fremgå, hvad de forskellige aldersgrupper 

har svaret på spørgsmålene samt mulige forskelle heri. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vægtningen baserer sig på 2016-tal af antal lånere i hver aldersgruppe (DDE Libra). Tal-
lene er fra 2016, fordi det ikke er muligt at skaffe tal for 2017 i det nye Fælles Bibliotekssy-
stem (FBS). 

Figur 3. Andel lånere og respondenter fordelt på postnummer. 

 

*Lånertal er baseret på 2016-tal fra DDE Libra. 

Respondenterne minder meget om lånerne i forhold til, hvor de bor 

henne. Der er en mindre underrepræsentation af svarpersoner, som bor 

i Aarhus C, sammenlignet med andelen af lånere, der bor i Aarhus C. Det 

vurderes, at dette ikke har nævneværdig betydning for undersøgelsens 

resultater. 
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Kapitel 3 

 

Bibliotekslånere 

I dette afsnit redegøres for, hvad der karakteriserer lånerne i forhold til 

befolkningen i Aarhus Kommune på de udvalgte parametre: Køn, alder 

og uddannelse. 

Blandt bibliotekslånerne i Aarhus Kommune er kvinderne overrepræsen-

teret med 11 pct. Hvor befolkningssammensætningen består af ca. halv-

delen kvinder og halvdelen mænd, er næsten to ud af tre lånere kvinder 

(figur 1, side 5). 

Gennemsnitsalderen er i gennemsnit 5 år højere blandt vores lånere sam-

menlignet med i befolkningen.2 

Desuden er der blandt bibliotekslånere en overrepræsentation af perso-

ner med videregående uddannelser (figur 4). 

 

 

 

 

                                                           
2Gennemsnitsalderen blandt lånerne er 41 år, gennemsnitsalderen i befolkningen er 36 år 
baseret på hhv. lånerstatistik samt Danmarks Statistik. 

Figur 4. Højest gennemførte uddannelse – respondenter sammenlignet 

med befolkningen i Aarhus Kommune 

 

*Befolkningstal er baseret på 2017-tal fra Danmarks Statistik. 

23 pct. af befolkningen i Aarhus Kommune har en kort eller mellemlang 

videregående uddannelse, og 14 pct. har en lang videregående uddan-

nelse. I alt 37 pct. har videregående uddannelser. Disse andele er væsent-

ligt højere i respondentgruppen. Her har 45 pct. en kort eller mellemlang 

videregående uddannelse, og 35 pct. har en lang videregående uddan-

nelse.  I alt svarende til 80 pct. 

Tilsvarende færre har en kort (grundskole eller ungdomsuddannelse) el-

ler erhvervsfaglig uddannelse i respondentgruppen sammenlignet med 

befolkningen i Aarhus Kommune. 
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Tallene indikerer, at bibliotekerne særligt tiltrækker kvinder, ældre bor-

gere, og borgere med lange uddannelser. Der er omvendt færre unge, 

mandlige borgere med en ikke-teoretisk uddannelse blandt lånerne. 

Overrepræsentationen af lånere med videregående uddannelser vidner 

om, at biblioteket især benyttes af borgere, som i forvejen har kultur for 

kontinuerligt at tilegne sig ny viden gennem litterært stof.  

At gennemsnitsalderen er 5 år højere blandt lånergruppen, sammenlig-

net med borgerne, skyldes muligvis, at de yngste aldersgrupper har ad-

gang til og i forvejen skal sætte sig ind i store mængder litteratur i løbet 

af deres skolegang både i grundskole og på ungdomsuddannelser. Færre 

oplever måske derfor et behov for biblioteket. Det kan forestilles, at dette 

behov vokser i takt med, at de unge selv bliver ansvarlige for at fremskaffe 

materialer og litteratur (f.eks. på videregående uddannelser) eller i andre 

sammenhænge. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 n er et udtryk for antal respondenter.  

Kapitel 4 

 

Brugeradfærd 

Figur 5. Fordelingen af hvor ofte brugerne besøger Aarhus Kommunes 

biblioteker. 

 
*n=3.0673. Svarkategori ”ved ikke” er fra sorteret. 

 

Omtrent halvdelen af respondenterne angiver, at de kommer på bibliote-

ket mindst en gang om måneden. 1 ud af 5 angiver, at de kommer på bib-

lioteket mindst en gang om ugen, og 1 pct. at de kommer næsten alle åb-

ningsdage. Dermed er det i alt 75 pct. af brugerne, der besøger biblioteket 

månedligt. Dette indikerer, at mange af lånerne er aktive brugere, og hvor 

biblioteket er en integreret del af deres hverdag.   

Næsten alle åbningsdage
1 pct.

Mindst en gang om ugen
22 pct.

Mindst en gang om
måneden 52 pct.

Mindst en gang hver
tredje måned 16 pct.

Mindst en gang hvert
halve år 5 pct.

Sjældnere 3 pct.
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Hvordan anvender brugerne typisk biblioteket? 

Det fysiske bibliotek benyttes i høj grad til traditionelle biblioteksformål 

såsom at låne, aflevere og reservere. Næsten alle brugere angiver, at de 

bruger biblioteket til at låne og aflevere materialer, mens ca. en tredjedel 

angiver, at de typisk er på biblioteket for at reservere materialer (figur 6).  

Derudover er der en stor andel af brugerne, der besøger biblioteket for at 

få adgang til borgerserviceydelser. Hele 28 pct. af brugerne angiver i 

2017, at de typisk får borgerserviceydelser på biblioteket. Dette er en stig-

ning på hele 8 procentpoint sammenlignet med, hvad brugerne angav 

sidste år. Der er således en tendens til, at brugerne i stigende grad er be-

vidste om og aktivt gør brug af borgerserviceydelser på bibliotekerne.  

Biblioteket benyttes ydermere til en række andre formål såsom at læse, 

følges med børn, fordybe sig i arbejde eller studier, blive inspireret via 

skærme og udstillinger eller deltage i arrangementer og kurser. Lidt over 

hver tiende angiver, at biblioteket har funktion som et mødested og/eller 

opholdssted.  

Udviklingen det seneste år viser en tendens til, at biblioteket i stigende 

grad bliver brugt til forskellige formål. Dette i overensstemmelse med 

Borgerservice og Bibliotekers vision om at omdanne det traditionelle bib-

liotek til et medborgercenter. Et borgernes hus som er for alle, og hvor 

borgere kan mødes på tværs, blive inspireret samt udfolde sig kreativt og 

kulturelt.  

 

Figur 6. Fordelingen af hvordan brugerne typisk anvender deres fore-

trukne fysiske bibliotek 

 

*2017; n=2.791, 2016; n=3.370. 
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De ydelser som typisk bliver anvendt af færrest brugere på bibliotekerne 

er kopimaskiner, printere, computere, internet, tilbud såsom Åben Råd-

givning og forskellige caféer (læse-, lektie-, IT- og strikkecaféer) samt 

stads- og lokalarkiverne.  

Den sjældnere brug af disse tilbud kan muligvis skyldes, at tilbuddene 

henvender sig til en mere snæver målgruppe. Det kan være borgere, som 

har særlige behov for eksempelvis hjælp og rådgivning, eller som ikke har 

adgang til computer og internet i hjemmet. 

Der er en tydelig forskel på, hvordan borgerne gør brug af Dokk1 sam-

menlignet med de lokale biblioteker. Dokk1 adskiller sig fra andre lokale 

biblioteker, idet Dokk1 i særlig høj grad er et sted, hvor borgerne kommer 

for at arbejde eller studere, læse, deltage i arrangementer/kurser. Derud-

over er det et sted, hvor mange borgere mødes eller blot kommer, fordi 

de oplever, at det er et godt opholdssted. Omvendt er der relativt færre, 

der afleverer, låner og reserverer bøger sammenlignet med på Lokalbib-

liotekerne.  

Selvom det i hverdagen kan opleves som om, at der er mange børn og 

børnefamilier på Dokk1, er det interessant, at en lidt større andel af bru-

gerne på de lokale biblioteker angiver, at de typisk følges med børn til 

biblioteket. Det hænger muligvis sammen med, at Dokk1 for nogle mere 

er en attraktion, hvorimod de lokale biblioteker er en integreret del af 

børnefamiliernes gøremål i hverdagen. 

 

 

Figur 7. Hvordan brugerne typisk anvender deres foretrukne fysiske bib-

liotek i 2017 – Dokk1 sammenlignet med Lokalbibliotekerne 
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Kapitel 5 

 

Tilfredshed med biblioteket 

Figur 8. Fordelingen af biblioteksbrugernes tilfredshed med det biblio-

tek, de besøger oftest. 

 
*n=2.946. Svarkategorier ”ved ikke” er frasorteret.  

 

Undersøgelsen viser, at brugerne gennemgående er tilfredse med deres 

foretrukne bibliotek. 39 pct. angiver, at de er tilfredse med biblioteket, 

mens 55 pct. svarer, at de er meget tilfredse. 

I alt 94 pct. er således tilfredse med deres foretrukne biblioteket. Der er 

en entydig tendens til, også når der sammenlignes over tid, at Aarhus 

Kommunes biblioteker formår at fastholde et højt tilfredshedsniveau (ta-

bel 1).  

Tabel 1: Udvikling i tilfredshed over tid fordelt på tilfredshedsscore fra 1-

5, hvor 1 er udtryk for meget lav tilfredshed, og 5 er udtryk for meget høj 

tilfredshed. 

2017 2016 2015 2012 

4,5 4,4 4,5 4,4 

 

I forhold til tolkningen af figur 8 er det vigtigt at være opmærksom på, at 

svarpersonerne er spurgt ind til deres tilfredshed med deres foretrukne 

bibliotek, defineret som det bibliotek de har besøgt flest gange det sene-

ste år, og altså ikke bibliotekerne generelt eller deres nærmeste bibliotek.  

Det er muligt, at variationen i besvarelserne havde været større, hvis der 

var spurgt ind til det nærmeste bibliotek. Dette fordi vi ved, at nogle ak-

tivt fravælger det nærmeste bibliotek til fordel for et andet. Dette kan 

skyldes forskellige årsager, men det kan ikke afvises, at et bibliotek kan 

fravælges pga. større tilfredshed med et andet af kommunens biblioteker. 

 

 

 

 

 

 

 

Meget tilfreds 54,9 pct.

Tilfreds 39,0 pct.

Hverken tilfreds eller
utilfreds 4,2 pct.

Utilfreds 1,6 pct.

Meget utilfreds 0,3 pct.
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Er borgerne lige tilfredse med alle filialer i Aarhus Kommune? 

Der er generelt en stor tilfredshed med bibliotekerne i Aarhus Kommune.  

Fordeles tilfredshedsscoren på filialer fremgår det dog, at filialen har en 

afgørende4 betydning for brugernes tilfredshed, og at der er forskel på 

tilfredsheden med de enkelte biblioteker (figur 9). 

De tre biblioteker med den største tilfredshedsscore er Risskov, Harlev 

og Åby. Alle biblioteker med en gennemsnitlig score på 4,6. Bavnehøj og 

Hjortshøj er omvendt de biblioteker, som scorer lavest på tilfredshed 

med en score på hhv. 3,8 og 3,9.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en score på 3,8 stadig er en for-

holdsvis høj score. Brugerne har her gennemsnitligt angivet at være til-

fredse med deres foretrukne bibliotek (rundet op til en score på 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Forskellen er statistisk signifikant. 

Figur 9. Tilfredshedsscore fordelt på filialer. 
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Baggrundsfaktorers betydning for tilfredsheden 

I figur 10 på næste side ses en oversigt over tilfredshedsscoren fordelt på 

hhv. alder, køn og uddannelsesniveau. Dette med henblik på at under-

søge, om der er en sammenhæng mellem hver af disse variable og graden 

af tilfredshed. 

Figuren viser, at alder har en signifikant betydning for tilfredsheden, 

hvorimod køn og uddannelsesniveau ingen betydning har.  

Mænd og kvinder er således lige tilfredse med biblioteket, og ligeledes er 

brugere med forskellige typer af uddannelser. I forhold til alder er der en 

meget svag tendens til, at desto ældre brugerne bliver, jo mere tilfredse 

er de med bibliotekerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Tilfredshedsscore på en skala fra 1-5 fordelt på hhv. køn, alder 

og uddannelsesniveau.  
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Kapitel 6 

 

Materialer 

Figur 11. Tilfredshed med udvalget af materialer fordelt på materialety-

per (vægtet på alder). 

 

*n=440 og 2.424. Svarkategorierne ”ved ikke” og ”ikke-relevant” er frasorteret.  

 

Brugerne er mest tilfredse med udvalget af hhv. skønlitteratur (87 pct.), 

børnebøger (85 pct.), aviser og tidsskrifter (81 pct.) samt faglitteratur (79 

pct.), musik (66 pct.), og mindre tilfredse med spil (48 pct.), bøger på 

andre sprog end dansk (54 pct.), lydbøger (56 pct.), og film (57 pct.).  

Tabel 2. Oversigt over andelen der har svaret ”bruger ikke denne materi-

aletype” eller ”ved ikke” til spørgsmålet om deres tilfredshed med føl-

gende materialetyper. 

Materialetype Bruger ikke Ved ikke I alt 

Spil 71pct. 13pct. 84pct. 

Lydbøger 58pct. 14pct. 72pct. 

Musik 56pct. 13pct. 69pct. 

Film 53pct. 13pct. 66pct. 

Børnebøger 52pct. 11pct. 63pct. 

Fremmedsprogsbøger 49pct. 14pct. 63pct. 

Aviser og tidsskrifter 46pct. 11pct. 57pct. 

Faglitteratur 13pct. 9pct. 21pct. 

Skønlitteratur 8pct. 5pct. 13pct. 

 

På baggrund af resultaterne, der viser, at brugerne er mindst tilfredse 

med spil, fremmedsprogsbøger m.fl. kan det overvejes, om der bør være 

et bredere sortiment af disse materialer.  

Det skal dog bemærkes, at disse materialer primært er relevante for et 

mindre udsnit af borgerne sammenlignet med f.eks. skøn- og faglittera-

tur. Dette understøttes af tallene i ovenstående tabel. Særligt i forhold til 

spil er der hele 71 pct., der har svaret, at de ikke bruger denne type af 

materiale, og 13 pct. ved ikke, hvad de skal svare til spørgsmålet.  

Derimod er det kun 8 pct., der angiver, at de ikke anvender skønlittera-

tur, og 5 pct. der ikke har vidst, hvad de skulle svare på spørgsmålet. 

 

20% 15% 14% 16% 18% 26% 31% 35% 34%

28% 39% 42% 41%
48%

53% 50% 50% 53%

meget tilfreds tilfreds
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Tabel 3. Udvikling i den gennemsnitlige tilfredshed med materialer.  

Tilfredshedsscore 2017 2016 2015 2012 

Børnebøger 4,2 4,1 3,4 3,4 

Skønlitteratur 4,2 4,1 4,1 4,2 

Aviser og tidsskrifter 4,1 4,0 3,5 3,5 

Faglitteratur 4,0 3,9 3,9 4,0 

Musik 3,8 3,7 3,9 4,0 

Spil 3,6 3,5 3,6 4,0 

Film 3,6 3,5 4 4,1 

Fremmedsprogsbøger 3,5 3,3 3,3 3,5 

Lydbøger 3,5 3,4 3,5 3,7 
 *Tilfredshedsscoren går fra 1-5. 1 er udtryk for stor utilfredshed, og 5 er udtryk for stor 

tilfredshed. 

 

I forhold til udviklingen i tilfredsheden med materialer ses det, at til-

fredsheden med børnebøger har været kraftigt stigende siden 2012 fra en 

score på 3,4 til 4,2. Ligeledes er tilfredsheden med udvalget af aviser og 

tidsskrifter steget siden 2012 fra 3,5 til 4,1.  

Skønlitteratur har derimod gennem alle årene lagt højt på lidt over 4, og 

det er samtidig den materialetype, som flest borgere benytter sig af (92 

pct.).  

Musik, spil, film og lydbøger har alle oplevet et fald, når der ses på udvik-

lingen siden 2012. Ses der på det seneste års udvikling fra 2015 til 2016 

fremgår det dog, at tilfredsheden er steget lidt dette år, hvilket er en po-

sitiv nylig udvikling.  

Kapitel 7 

 

Arrangementer 

I dette afsnit redegøres for brugernes tilfredshed med udvalget af arran-

gementer for hhv. voksne og børn, hvad der har betydning for tilfredshe-

den, og hvor ofte brugerne deltager i arrangementer. 

 

Tilfredshed med udvalget af arrangementer for voksne  

Figur 12. Fordelingen af tilfredshed på voksenarrangementer. 

 

*n=1.299. Svarpersoner, der har svaret ”ved ikke” eller ”ikke relevant” er sorteret fra. 

 

I ovenstående figur ses fordelingen på tilfredshed med arrangementer. 

De brugere som har valgt at svare, at spørgsmålet for dem ikke var rele-

vant, eller har svaret ”ved ikke”, er frasorteret.  

Meget tilfreds 16,2 pct.

Tilfreds 43,2 pct.

Hverken tilfreds eller
utilfreds 34,9 pct.

Utilfreds 4,7 pct.

Meget utilfreds 0,9 pct.
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Hele 30 pct. har svaret, at spørgsmålet om tilfredshed med voksenarran-

gementer ikke er relevant for dem, samt 25 pct. har svaret ”ved ikke”.  

Dette indikerer, at der er en stor andel, som i hvert fald på nuværende 

tidspunkt ikke benytter sig af tilbuddet, og derfor heller ikke finder 

spørgsmålet relevant. I forhold til de der ikke ved, hvad de skal svare, er 

det muligt, at den manglende stillingtagen skyldes et manglende eller be-

grænset kendskab til og/eller interesse for tilbuddet.  

Blandt de brugere, der benytter sig af voksenarrangementer, tilkendegi-

ver 16 pct., at de er meget tilfredse med udvalget af arrangementer, og 43 

pct. at de er tilfredse. Lidt over en tredjedel angiver, at de hverken er til-

fredse eller utilfredse med udvalget, og i alt seks procent er utilfredse 

(heraf 1 pct. meget utilfredse). Der er således potentiale for at højne til-

fredsheden yderligere.  

Tabel 4. Udvikling i tilfredshed over tid 

Tilfredsniveau 2017 2016 

Meget tilfreds 16 pct. 17 pct. 

Tilfreds 43 pct. 53 pct. 

Hverken tilfreds eller utilfreds 35 pct. 28 pct. 

Utilfreds 5 pct. 2 pct. 

Meget utilfreds 1 pct. 0 pct. 

N 1299 1475 
Sammenlignes disse tal med forrige år er der sket en negativ udvikling, 

hvor andelen af tilfredse og meget tilfredse er faldet med i alt 11 procent-

point. Udviklingen indikerer, at der er potentiale for at få flere til, at synes 

godt om udvalget af arrangementer for voksne.  

Er borgerne lige tilfredse med arrangementerne på alle filialer 

i Aarhus Kommune? 

På figur 13 næste side ses en oversigt over en gennemsnitlig tilfredsheds-

score på en skala fra 1-5 fordelt på biblioteker. 1 er udtryk for stor util-

freds, og 5 for stor tilfredshed.  

Der er stor forskel på, hvor tilfredse brugerne er med udvalget af arran-

gementer for voksne alt efter, hvilket bibliotek de anvender oftest. Bav-

nehøj scorer lavest på arrangementer med en score på 2,5, mens Dokk1 

scorer højest med en score på 3,8.  

Det er ikke bemærkelsesværdigt, at Dokk1 ligger i top sammenlignet med 

de andre biblioteker. Dokk1 afholder hvert år mange forskelligartede ar-

rangementer. I 2016 afholdte Dokk1 hele 397 ud af 935 afholdte arrange-

menter på Aarhus Kommunes Biblioteker, det vil sige næsten halvdelen 

af alle arrangementer. På Dokk1 er der mange flere brugere sammenlig-

net med andre biblioteker, hvilket giver nogle muligheder i forhold til at 

lave et bredere udvalg. 
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Figur 13. Tilfredsscore for udvalget af voksenarrangementer fordelt på 

filial.

 

*Bavnehøj; n=6, Trige; n=6, Egå; n=8, Hjortshøj; n=9, Sabro; n=10, Solbjerg; n=13, Gelle-

rup; n=15, Hasle; n=16, Harlev; n=21, Skødstrup; n=32, Tilst; n=34, Beder-Malling; n=37, 

Lystrup; n=54, Tranbjerg; n=54, Viby; n=94, Højbjerg; n=102, Åby; n=120, Risskov; n=171, 

Dokk1; n=496. 

Hvor ofte har brugerne deltaget i et voksenarrangement det se-

neste år? 

Figur 14. Andel der har deltaget i et voksenarrangement det seneste år.  

 

*n=2.960 

 

To ud af tre brugere angiver, at de ikke har deltaget i et arrangement det 

seneste år. Blandt den sidste tredjedel har størstedelen deltaget i under 

fem arrangementer, og kun forholdsvis få har deltaget i fem arrangemen-

ter eller mere i løbet af det seneste år.  

Som nævnt tidligere er der 30 pct. af brugerne, der vurderer, at arrange-

menter for voksne ikke er relevante for dem, og dermed potentielt set re-

sterende 70 pct. for hvilke arrangementer kan være relevant. At kun 32 

pct. har deltaget i et arrangement det seneste år, vidner om et uforløst 

potentiale i forhold til at få flere til at deltage (mere) aktivt. 
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Hvad kan få brugerne til at deltage oftere i arrangementer for 

voksne? 

Undersøges sammenhængen mellem tilfredsheden med udvalget af vok-

senarrangementer, og om brugerne typisk benytter sig af arrangementer, 

fremgår det, at der er en stærk sammenhæng5. Det vil sige, at jo mere 

tilfredse brugerne er med udvalget af arrangementer, desto mere er de 

tilbøjelige til typisk at deltage i arrangementer. Krydses tilfredsheden 

med hvor ofte brugerne har deltaget i et voksenarrangement ses en lig-

nende tendens. Deltagelsesraten stiger i takt med, at tilfredsheden med 

udvalget af arrangementer stiger.  

Det kan ikke afgøres, hvorvidt det er tilfredsheden med udvalget, der på-

virker deltagelsesgraden, eller om det er deltagelsen i arrangementer, der 

påvirker tilfredsheden. Det er tænkeligt, at flere vil deltage (oftere), hvis 

de oplever et udvalg af arrangementer, som passer til deres behov.  

Udover tilfredshed med udvalget af arrangementer, kan der være andre 

forhold, der har indflydelse på brugernes deltagelse. Flere af brugerne 

påpeger eksempelvis, at de ikke deltager i arrangementer, fordi de ikke 

oplever at have tiden til det. Ifølge andre brugere kan følgende forhold få 

dem til at deltage oftere i arrangementer: 

• Mere information / et nemmere overblik over, hvilke arrange-

menter der afholdes. F.eks. via månedlige nyhedsbrev sendt ud 

på mail eller via en app. 

                                                           
5 Sammenhængen er signifikant med en gammaværdi på 0,351. 

• Arrangementer efter almindelig arbejdstid eller om aftenen efter 

små børns sengetid. Dette således, at denne gruppe brugere har 

mulighed for at deltage, når de har fri og/eller børnene er i seng. 

• På de lokale biblioteker efterspørges generelt, at der afholdes 

(flere) arrangementer – frem for kun på Dokk1. 

• Flere forfatterarrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19  
 

 

Tilfredshed med udvalget af arrangementer for børn 

Der er en stor andel, der har angivet, at spørgsmålet om tilfredshed med 

udvalget af børnearrangementer ikke er relevant for dem, eller at de ikke 

ved, hvad de skal svare. 59 pct. har svaret, at børnearrangementer ikke 

er relevante for dem, og 23 pct. har svaret ”ved ikke”. Disse tal er ikke 

overraskende taget i betragtning af, at arrangementerne retter sig mod 

børn som målgruppe, og derfor primært er relevant for de, der har eller 

ledsager børn.  

Figur 15. fordelingen af tilfredshed på børnearrangementer. 

 
*n=530. Svarpersoner, der har svaret ”ved ikke” eller ”ikke relevant” er sorteret fra. 

 

Blandt de brugere der benytter sig af arrangementer for børn tilkendegi-

ver 17 pct., at de er meget tilfredse med udvalget af børnearrangementer, 

og 32 pct. at de er tilfredse. 44 pct. af brugerne angiver, at de hverken er 

tilfredse eller utilfredse og 7 pct., at de er utilfredse (heraf er 1 pct. meget 

utilfredse).  

Tabel 5. Udvikling i tilfredshed over tid 

Tilfredsniveau 2017 2016 

Meget tilfreds 17 pct. 20 pct. 

Tilfreds 32 pct. 42 pct. 

Hverken tilfreds eller utilfreds 44 pct. 33 pct. 

Utilfreds 6 pct. 6 pct. 

Meget utilfreds 1 pct. 0 pct. 

n 530 634 
 

Sammenlignes disse tal med sidste år ses det, at der er sket et fald i an-

delen af meget tilfredse og tilfredse, mens de resterende kategorier er ste-

get tilsvarende. Andelen af tilfredse er samlet set faldet med -13 procent-

point. Tallene peger på en negativ udvikling, og der er således potentiale 

for at bremse udviklingen og sikre et godt, bredt udvalg til glæde for bru-

gerne. Dog er det vigtigt, ligesom det blev nævnt i forhold til udvalget af 

forskellige materialetyper, at være opmærksom på, at tilbuddet henven-

der sig til et mindre udsnit af brugerne.   

 

Er borgerne lige tilfredse med arrangementerne på alle filialer 

i Aarhus Kommune? 

Ligesom det er tilfældet med voksenarrangementer, er der også i forhold 

til børnearrangementer stor forskel på, hvor tilfreds brugerne er med ud-

valget alt efter, hvilket bibliotek de oftest benytter. Tilfredshedsscoren 

varierer fra 2,5 til 3,9. Hjortshøj scorer lavest og Dokk1 højest på skalaen.  

Meget tilfreds 16,8 pct.

Tilfreds 32,1 pct.

Hverken tilfreds eller
utilfreds 44,0 pct.

Utilfreds 6,4 pct.

Meget utilfreds 0,8 pct.
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Figur 16. tilfredshed med udvalget af børnearrangementer fordelt på fi-

lial.

 

Bavnehøj; n=2, Sabro; n=4, Trige; n=4, Egå; n=5, Hjortshøj; n=6, Solbjerg; n=8, Gellerup; 

n=9, Tilst; n=9, Skødstrup; n=12, Hasle; n=13, Harlev; n=14, Beder-Malling; n=15, Ly-

strup; n=27, Tranbjerg; n=27, Højbjerg; n=30, Viby; n=36, Åby; n=46, Risskov; n=72, 

Dokk1; n=190. 

Hvor ofte har brugerne deltaget i et børnearrangement det se-

neste år? 

Figur 17. Andelen der har deltaget i et arrangement for børn. 

*n=2.910. 

9 ud af 10 brugere har ikke deltaget i et arrangement for børn det seneste 

år. Blandt de 10 pct. der har deltaget i et arrangement har størstedelen 

deltaget i under 5 arrangementer, og ganske få har deltaget mellem 5 til 

10 gange. 

At mange ikke deltager i børnearrangementer, hænger i høj grad sammen 

med den store andel på 59 pct., der ikke finder tilbuddet relevant. Ifølge 

brugerne selv skyldes den manglende brug, at de ikke har børn eller bør-

nebørn. For de af brugerne, hvor arrangementerne er relevante, nævner 

flere, at følgende forhold muligvis kan få dem til at benytte sig af arran-

gementerne oftere: Øget kendskab til mulighederne samt (flere) arran-

gementer i weekenden.  
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Kapitel 8 

 

Vurdering af biblioteket 

Figur 18. Andelen der angiver at være ”enige” eller ”meget enige” med 

følgende udsagn fordelt på 2015, 2016 og 2017. 

 

*2017: n=2781 (hjælp), n=2.859 (åbent), n=2.592 (opholdssted). ”Ved ikke” er frasorteret. 

Størstedelen af bibliotekets brugere har igennem de seneste tre år tilken-

degivet, at biblioteket yder en god service i form af fordelagtige åbnings-

tider samt et personale, der yder den hjælp, der er behov for.  

Otte ud af ti oplever desuden biblioteket som et godt opholdssted. Dette 

er en smule færre sammenlignet med 2016, hvor andelen var på 85 pct., 

og højere sammenlignet med 2015, hvor andelen var på 70 pct. På trods 

af det mindre fald er tendensen, at biblioteket overvejende vurderes po-

sitivt. 

Selvom vurderingen overvejende er positiv, er det muligt at spore indivi-

duelle forskelle på tværs af bibliotekerne i Aarhus Kommune (tabel 6). 

Tabel 6. Gennemsnitlig score på en skala fra 1-5, der viser hvor enige bru-

gerne er i følgende: ”Biblioteket har åbent, når jeg har behov for det” for-

delt på filial. 1 er udtryk for stor uenighed, 5 er udtryk for stor enighed. 

 

91% 90%

70%

91% 90%
85%

92% 89%
80%

"Jeg får generelt den
hjælp, jeg har behov for"

"Biblioteket har åbent, når
jeg har behov for det"

"Biblioteket er et godt
opholdssted"

2015 2016 2017

Biblioteket 

har åbent 

når jeg har 

behov for 

det

I  alt 

åbningstid 

(timer 

ugentlig)

bemandet 

åbningstid 

(timer 

ugentlig)

Ubemandet 

åbningstid 

(timer 

ugentlig)

Sabro 2,7 15 15 0

Hasle 2,9 29 29 0

Gellerup 3,8 48 33 15

Tilst 3,9 58 22 36

Solbjerg 4,1 105 6 99

Trige 4,2 95 6 89

Egå 4,2 105 6 99

Dokk1 4,3 77 55 22

Hjortshøj 4,3 105 6 99

Tranbjerg 4,4 84 24 60

Bavnehøj 4,4 105 9 96

Lystrup 4,4 105 23 82

Viby 4,5 87 43 44

Beder-Malling 4,5 105 10 95

Skødstrup 4,5 105 10 95

Harlev 4,5 105 10 95

Åby 4,6 105 43 62

Højbjerg 4,7 105 43 62

Risskov 4,7 105 43 62
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Der er forholdsvis store forskelle på, om bibliotekerne lever op til bruger-

nes behov for, at bibliotekerne har åbent. Sabro og Hasle har med en sco-

rer med hhv. en score på 2,7 og 2,9 lavest sammenlignet med de andre 

biblioteker. Herefter kommer Gellerup og Tilst, med en score på hhv. 3,8 

og 3,9. Risskov og Højbjerg scorer højest med en score på 4,7. Det er der-

med de biblioteker, hvor brugerne oplever, at åbningstiden bedst stem-

mer overens med deres behov. 

Resultatet er ikke overraskende set i forhold til bibliotekernes åbningsti-

der. Sabro og Hasle bibliotek er de to biblioteker med færrest åbne timer. 

Sabro bibliotek har lukket tre gange om ugen og har kun bemandet åbent 

15 timer i alt. Hasle har lukket to gange om ugen fredag og søndag, har 

lukket om aftenen i hverdagene og har kun åbent ganske få timer om lør-

dagen (i alt 29 åbningstimer). Gellerup bibliotek har åbent til kl. 18 man-

dag-torsdag og få timer fredag samt lørdag (i alt 48 timer). På andre bib-

lioteker er der åbent til kl. 22 om aftenen med en ugentlig åbningstid på 

op til 105 timer. 

Der er altså ikke de samme muligheder for at besøge biblioteket i aften-

timerne eller i weekenderne på alle biblioteker. Tendensen er, at jo flere 

timer, der er åbent, i jo højere grad oplever brugerne, at deres behov an-

gående åbningstider opfyldes. Der er dog afvigelser.  

I forhold til Dokk1 er det desuden værd at bemærke, at selvom det er det 

bibliotek, der er bemandet åbent i flest timer, placerer det sig i midten på 

denne skala. Dette hænger formentlig sammen med brugernes kommen-

tarer særligt om, at de savner, at der er åbent i weekender før kl. 10 og 

efter kl. 16. 

Tabel 7. Gennemsnitlig score på en skala fra 1-5, der viser hvor enige bru-

gerne er i følgende: ”Jeg får den hjælp, jeg har behov for” fordelt på filial. 

1 er udtryk for stor uenighed, 5 er udtryk for stor enighed. 

 

Bavnehøj er det bibliotek, der scorer mindst på parameteren jeg får den 

hjælp, jeg har behov for med 3,6 i score. Derimod er Risskov m.fl. de 

biblioteker, hvor flest brugere oplever at få den hjælp, de har behov for, 

med 4,6 i score.  

Jeg får den 

hjælp jeg 

har behov 

for

bemandet 

åbningstid 

(ugentlig)

Ubemandet 

åbningstid 

(ugentlig)

I  alt 

åbningstid

Bavnehøj 3,6 9 96 105

Solbjerg 4,0 6 99 105

Egå 4,0 6 99 105

Hjortshøj 4,2 6 99 105

Sabro 4,3 15 0 15

Dokk1 4,3 55 22 77

Skødstrup 4,4 10 95 105

Tranbjerg 4,4 24 60 84

Harlev 4,4 10 95 105

Tilst 4,4 22 36 58

Lystrup 4,5 23 82 105

Højbjerg 4,5 43 62 105

Hasle 4,5 29 0 29

Gellerup 4,5 33 15 48

Beder-Malling 4,5 10 95 105

Viby 4,6 43 44 87

Trige 4,6 43 62 105

Åby 4,6 43 62 105

Risskov 4,6 43 62 105
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Der er en tendens til, at de biblioteker, som har færrest bemandede timer, 

scorer lavest på denne variabel. Dog er der afvigelser, som tyder på, at 

også andre forhold end antallet af bemandede åbningstimer spiller ind 

på, om den enkelte oplever at få den hjælp, de har behov for. Eksempelvis 

Dokk1 placerer sig under midten på skalaen på trods af, at det er det bib-

liotek, hvor der er flest bemandede åbningstider. Dette skyldes muligvis, 

som flere af brugere hævder, at det kan være svært at finde en bibliotekar 

på Dokk1 og dermed få den hjælp, som brugeren har behov for. Derud-

over kan der være andre faktorer, som spiller ind på oplevelsen af at få 

hjælp som eksempelvis personalets imødekommenhed og service.  

 

Der er ligeledes forskel på, om de forskellige biblioteker opleves som et 

godt opholdssted (tabel 8). Hjortshøj bibliotek, som er det bibliotek, der 

scorer lavest på denne parameter, har en score på 3,4. Dokk1 vurderes 

med en score på 4,4 af brugerne som værende det bibliotek, som er det 

bedste opholdssted. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Gennemsnitlig score på en skala fra 1-5, der viser hvor enige bru-

gerne er i følgende: ”Biblioteket er et godt opholdssted” fordelt på filial. 

1 er udtryk for stor uenighed, 5 er udtryk for stor enighed.  

 

 

 

 

 

 

Hjortshøj 3,4

Sabro 3,5

Gellerup 3,6

Solbjerg 3,6

Hasle 3,7

Tilst 3,8

Egå 3,8

Beder-Malling 3,9

Bavnehøj 3,9

Skødstrup 4,0

Viby 4,0

Tranbjerg 4,0

Lystrup 4,1

Højbjerg 4,1

Trige 4,1

Risskov 4,1

Åby 4,2

Harlev 4,2

Dokk1 4,4

Bibl ioteket er  et godt opholdssted
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Kapitel 9 

 

Kendskab til services og tilbud 

I dette afsnit redegøres for brugernes kendskab til og brug af borgerser-

viceydelser samt de digitale tilbud, Filmstriben og eReolen. 

Figur 19. Andelen der har kendskab til og/eller bruger eReolen (vægtet 

på alder) i hhv. 2017 og 2016. 

 

*n=2.840 

77 pct. af brugerne har kendskab til eReolen, heraf benytter mere end en 

tredjedel sig af det digitale tilbud.  

Sammenlignet med året forinden er der sket en stigning i andelen, der 

kender til og anvender tilbuddet. Der er dog stadig 24 pct. af brugerne, 

som ikke kender til tilbuddet.  

Figur 20. Andelen der har kendskab til og/eller bruger eReolen (vægtet 

på alder) i hhv. 2017 og 2016. 

 

*n=2.840 

Tre ud af fire brugere har kendskab til Filmstriben, heraf benyttes mediet 

af knap en tredjedel. Sammenlignet med året inden er der, ligesom med 

eReolen, sket en stigning i andelen, der kender til og anvender tilbuddet. 

Dog er det stadig ca. en fjerdedel, som ikke kendskab til tilbuddet. 

 

 

36% 33%

41% 39%

24% 28%

2017 2016

Kender det ikke

Kender det, men bruger det ikke

Bruger det

31% 29%

43% 40%

26% 31%

2017 2016

Kender det ikke

Kender det, men bruger det ikke

Bruger det
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Figur 21. Andelen der har kendskab til og/eller får borgerserviceydelser 

på biblioteket (vægtet på alder) i hhv. 2017 og 2016. 

 

 

*n=2.840 

88 pct. af brugerne tilkendegiver, at har kendskab til, at biblioteket tilby-

der borgerserviceydelser, heraf benyttes ydelserne af over halvdelen.  

Sammenlignet med sidste år er der en lidt færre procentandel, der har 

kendskab til ydelsen, men en væsentlig større andel end tidligere benyt-

ter sig af dem. Hvor 47 pct. i 2016 brugte borgerserviceydelser, angiver 

54 pct. i 2017, at de bruger borgerserviceydelser på biblioteket. 

Figur 22. Andelen der har kendskab til følgende tilbud på biblioteket 

(vægtet på alder) i hhv. 2017 og 2016.

 

De fleste af bibliotekets brugere ved, at biblioteket tilbyder aviser, com-

puter og internet, kurser og arrangementer, printer og lignende samt stu-

die- og arbejdsområder.  

Der er dog stadig en forholdsvis stor andel, der ikke er klar over, at bibli-

oteket yder disse services. Færrest kender til tilbuddene lån af lokaler, 

adgang til lokalarkiverne og i særdeleshed Åben Rådgivning. 

54% 47%

34% 44%

12% 9%

2017 2016

Bruger dem ikke

Har hørt om dem, men bruger dem ikke

Bruger dem

85%

80%

74%

69%

67%

59%

41%

35%

19%

86%

77%

73%

70%

69%

63%

42%

37%

23%

Aviser til rådighed

Anvendelse af computer/internet

Kurser og arrangementer

Kopimaskine, printer og lignende

Studie- og arbejdsområder

Lektie-, strikke-, sprog- og IT-cafeér

Lån af lokaler

Adgang til lokalarkiver

Åben Rådgivning (f.eks. retshjælp el.
sundhedsplejerske)

2016 2017
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Kapitel 10 

 

Information om biblioteksser-

vices 

Figur 23. Oversigt over hvordan brugerne helst vil informeres om biblio-

tekets services og arrangementer (vægtet på alder). 

 
*n=2.840 

Brugerne vil gerne have information om bibliotekets services og arrange-

menter gennem mange forskellige kanaler.  

Flest foretrækker at få informationen på bibliotekets hjemmeside (59 

pct.), via e-mail (52 pct.) eller via plakater og infoskærme (50 pct.). Der 

er også en ret stor andel, der ønsker at få informationen på de sociale 

medier (40 pct.).  

Færrest angiver, at de ønsker informationen via aktivitetskalenderen, ny-

hedsbrev, sms eller i dagspressen, og kun ganske få ønsker ingen infor-

mation (4 pct.).  

I forhold til sidste år ses en tendens til, at de sociale medier vinder mere 

frem. Ønsket om at få informationen på de sociale medier er steget med 

6 procentpoint sammenlignet med forrige år. Omvendt ses en tendens til, 

at færre end tidligere ønsker at få informationen på hjemmesiden.  
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22%
21%

12%

11%

4% 3%

63%

52%

50%

34%
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Kapitel 11 

 

Holdninger til det selvbetjente 

bibliotek  

Figur 24. Fordelingen af brugernes holdning til selvbetjente biblioteker. 

 

*n=2.838. 

62 pct. af brugerne skelner ikke mellem, om biblioteket har et personale 

eller ej. Dog er der fortsat 37 pct. at brugerne, som foretrækker at besøge 

biblioteket, når der er personale. Det vidner om, at den overvejende del 

af brugerne ikke oplever et behov for personale.  

 

 

 

Figur 25. Brugernes holdning til selvbetjente biblioteker fordelt på alder.

 

Inddeles holdningen på alder ses en tydelig tendens til, at jo ældre bru-

geren er, desto flere foretrækker at besøge biblioteket, når der er perso-

nale. Kun 13 pct. af de unge på under 20 år foretrækker at komme på 

biblioteket, når der er personale, mens hele 56 pct. blandt den ældste al-

dersgruppe på 70+ foretrækker at komme på biblioteket i bemandet åb-

ningstid. Der er således stor variation i holdningen til selvbetjente bibli-

oteker på tværs af aldersgrupper. 

I bilag 1 krydses holdningen på biblioteker. Også her ses stor variation i, 

hvad der bliver svaret alt efter, hvilket bibliotek man anvender oftest. 

Jeg foretrækker at besøge
biblioteket, når der ikke
er personale 1 pct.

Jeg skelner ikke mellem
om et bibliotek har
personale eller ej 62 pct.

Jeg foretrækker at besøge
biblioteket, når der er
personale 37 pct.

13%
1% 1% 2% 1% 1% 0%
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55%
44%
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21% 20%

27%
35%

45%
56%
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20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år over 70 år

Jeg foretrækker at besøge biblioteket, når der er personale

Jeg skelner ikke mellem om et bibliotek har personale eller ej

Jeg foretrækker at besøge biblioteket, når der ikke er personale
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Kapitel 12 

 

Holdninger til prioritering af bib-

lioteksydelser 

I dette afsnit redegøres for brugernes holdninger til prioriteringer på bib-

lioteksområdet. I spørgeskemaet blev brugerne stillet tre spørgsmål ved-

rørende deres ønsker til biblioteket generelt, hvad de kunne tænke sig at 

ændre ved indretningen, samt hvilke forhold brugerne finder vigtigst på 

deres foretrukne bibliotek. Ved hvert spørgsmål måtte de maks. vælge tre 

af de angivne kategorier. 

Tabel 9. Fordelingen af hvad brugerne ville ønske, hvis de kunne ønske 

dem noget på biblioteksområdet (vægtet på alder). 

Ønsker pct. 
Antal 

valgte 

Bedre udvalg i fysiske materialer (bøger, lydbøger mv.) 59 pct. 1662 

Bedre udvalg af e-bøger 28 pct. 798 

Flere arrangementer og kurser 24 pct. 668 

Andet 19 pct. 531 

Flere åbningstimer med personale 17 pct. 489 

Bedre renovering/vedligeholdelse af biblioteket 12 pct. 349 

Mere grundig rengøring 4 pct. 124 

Bedre oprydning på biblioteket 2 pct. 69 

Respondenterne har gennemsnitligt sat 1,7 krydser   
*n=2.840 

Respondenterne havde som sagt mulighed for at vælge maksimalt tre for-

skellige ting, som de ønsker sig på biblioteksområdet. Den gennemsnit-

lige respondent har sat 1,7 krydser (dvs. har valgt 1-2 kategorier). Pro-

centtallet i tabellen viser, hvor stor en andel af respondenterne ud af de 

2.840 respondenter, der har valgt at sætte kryds ud for hver af de givne 

forhold. 

I forhold til hvad brugerne ønsker på biblioteksområdet, så angiver flest 

et ønske om et bedre udvalg af fysiske materialer såsom bøger og lydbø-

ger (59 pct.), næstflest et bedre udvalg af e-bøger (28 pct.) og dernæst 

flere arrangementer og kurser (24 pct.). Færrest ønsker, at der bliver 

gjort mere ud af hhv. oprydning, rengøring og renovering. 

En femtedel af brugerne har desuden svaret, at de ønsker sig noget andet. 

Her blev nævnt mindre larm, længere åbent i den bemandede og ube-

mandede åbningstid om aftenen og i weekender. En stor del fremhæver 

desuden, at de ingen ønsker har, da de synes biblioteket fungerer fint, 

som det gør nu. 
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Tabel 10: Fordelingen af hvad brugerne ville vælge, hvis de kunne ændre 

indretningen af deres foretrukne bibliotek (vægtet på alder). 

Prioriteres pct. n 

Flere steder hvor der er ro til fordybelse og koncentra-
tion 53 pct. 1258 

Flere bløde siddepladser 51 pct. 1226 

Flere arbejdspladser eller studiepladser med borde 33 pct. 784 

Andet 20 pct. 477 

Mere plads til udstillinger 16 pct. 391 

Flere steder hvor der er plads til snak og latter 14 pct. 346 

Mere plads til at lege 12 pct. 288 

Respondenterne har gennemsnitligt sat 2,0 krydser 
*n=2.395 

Hvis brugerne selv kunne vælge, ville flest af dem ændre indretningen, så 

der kom flere steder med ro til fordybelse og koncentration (53 pct.), lave 

flere bløde siddepladser (51 pct.) samt indrette flere studie- og arbejds-

pladser med borde. Færrest ønsker, at der bliver gjort mere plads til leg 

(12 pct.) og lavet områder med plads til snak og latter (14 pct.).  

Opdeles prioriteringen på tværs af alder fremgår en entydig tendens til, 

at alle aldersgrupper prioriterer flere steder med ro til fordybelse samt 

bløde siddepladser højest. Det er dog tydeligt, at der er en særlig stor an-

del blandt de yngste i alderen 16 år til og med 29 år, der lægger vægt på 

disse forhold. De yngste adskiller sig derudover ved, at langt flere, sam-

menlignet med de øvrige aldersgrupper, angiver, at de ønsker flere ar-

bejdspladser og/eller studiepladser.  

Tabel 11: Fordelingen af hvad brugerne ville vælge, hvis de kunne ændre 

indretningen af deres foretrukne bibliotek fordelt på alder. 
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>20 67 pct. 73 pct. 53 pct. 7 pct. 20 pct. 33 pct. 0 pct. 

20-29 61 pct. 55 pct. 55 pct. 13 pct. 9 pct. 12 pct. 7 pct. 

30-39 43 pct. 48 pct. 23 pct. 20 pct. 12 pct. 18 pct. 34 pct. 

40-49 42 pct. 51 pct. 18 pct. 27 pct. 16 pct. 11 pct. 13 pct. 

50-59 51 pct. 46 pct. 18 pct. 28 pct. 22 pct. 11 pct. 5 pct. 

60-69 52 pct. 45 pct. 18 pct. 26 pct. 27 pct. 15 pct. 8 pct. 

<70 53 pct. 44 pct. 19 pct. 26 pct. 33 pct. 10 pct. 3 pct. 
 

De unge under 20 år er dog den aldersgruppe, hvor flest efterspørger flere 

steder med plads til snak og latter. Dog gælder dette stadig kun for en 

tredjedel af de adspurgte i denne aldersgruppe, og det kan tyde på, at de 

unge har forskellige behov. Hvor langt de fleste (to ud af tre) ønsker at 

biblioteket er et sted med rum til yderligere fordybelse, ønsker en tredje-

del flere steder hvor der kan snakkes. 

De 30-39-årige adskiller sig i særlig grad fra de andre aldersgrupper ved, 

at der er betydeligt flere i denne gruppe, der ønsker mere plads til lege. 

Dette hænger formentlig sammen med, at en stor del i denne gruppe har 

små børn og ønsker at anvende biblioteket til at ledsage disse. 
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Tabellen viser derudover en tendens til, at der er flere blandt de ældre i 

aldersgruppen 50 år og opefter, der efterspørger mere plads til udstillin-

ger.  

Opsummerende indikerer tabellen, at der er en variation i, hvad forskel-

lige målgrupper efterspørger og dermed også, hvilke greb, der kan gøres 

i forhold til at tiltrække disse. 

Der er også forskel på, hvad der ønskes prioriteres i forhold til indretnin-

gen på de forskellige biblioteker (bilag 2). Oversigten i bilag 2 kan med 

fordel anvendes til at blive klogere på efterspørgsel i forhold til indret-

ningen på det respektive bibliotek.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12: Fordelingen af hvilke forhold, som brugerne finder vigtigst på 

deres foretrukne bibliotek (vægtet på alder). 

Det vigtigste pct. n 

At der er et godt opholdssted 57 pct. 1583 

At der er gode læse- og/eller studiepladser 44 pct. 1223 

En synlig bibliotekar 41 pct. 1130 

At jeg kan få lavet pas 28 pct. 768 

At der afholdes relevante arrangementer eller kurser 26 pct. 732 

At der er gode faciliteter til små børn 23 pct. 631 

At jeg kan få lavet kørekort 14 pct. 374 

Andet 12 pct. 320 

At jeg kan få taget billede til pas/kørekort 8 pct. 213 

At der er mulighed for at låne lokaler (f.eks. til fore-
ningsarbejde eller andre lokale aktiviteter) 7 pct. 182 

At jeg kan få hjælp til digital selvbetjening og Nem-ID 5 pct. 144 

At der er læse- og lektiecaféer 4 pct. 101 

Respondenterne har i gennemsnit sat 2,7 krydser   
*n=2.773 

Ifølge brugerne er det vigtigste af følgende forhold ved biblioteket, at det 

er et godt opholdssted (57 pct.), at der er gode læse- og/eller studieplad-

ser, samt at der er en synlig bibliotekar (44 pct.). Det er især de yngste, 

der synes, at det er vigtigt, at biblioteket er et godt opholdssted, samt at 

der er gode læse- og/eller studiepladser. Særligt i forhold til sidstnævnte 

er der stor forskel på alderen.  
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Hvor hhv. 81 pct. og 74 pct. af de unge i alderen under 20 år og i alderen 

20-29 år angiver det som en prioritet, er det kun omkring 20 pct. af de i 

alderen 60 år og opefter (Bilag 3). Omvendt er der en tydelig tendens til, 

at jo ældre brugerne bliver, jo flere angiver ’en synlig bibliotekar’ som 

prioritet. 

En stor andel af brugerne angiver derudover, at det er vigtigt at kunne få 

lavet pas, at der afholdes relevante arrangementer eller kurser, samt at 

der er gode faciliteter til små børn. Færrest vurderer, at det er vigtigt, at 

der er mulighed for at låne lokaler (7 pct.), at få hjælp til digital selvbe-

tjening og NemID, samt at der er læse- og lektiecaféer (4 pct.). Også på 

disse områder er der variationer i forhold til aldersgrupper. Eksempelvis 

er det især ældre, der angiver det at kunne få lavet pas og kørekort som 

en prioritet, og de i alderen 30-39 år der finder det vigtigt med gode faci-

liteter for småbørnene (Bilag 3).   

Blandt de 12 pct. der har angivet ’andet’, uddyber brugerne, at det for 

dem er vigtigt med et godt udvalg af bøger, (gode) muligheder for at 

kunne låne, reservere og afhente bøger, ro og orden på biblioteket og flek-

sible åbningstider. I forhold til tolkningen af tabellen er det vigtigt at 

være opmærksom på, at der i undersøgelsen ikke er blevet lavet en kate-

gori om at kunne låne bøger i dette prioriteringsspørgsmål. Det er klart, 

som det også fremgår i tabel 9 vedrørende ønsker, at både de fysiske og 

digitale materialer (særligt bøgerne) er vigtigt for biblioteket og dets bru-

gere. 

 

 

Kapitel 13 

 

Brugernes forslag til forbedringer 

af biblioteket 

I undersøgelsen blev brugerne afslutningsvis spurgt ind til, om de havde 

forslag til, hvordan bibliotekerne kan forbedre sig.  

 

Forslag vedrørende bibliotekerne generelt 

Borgerne er glade: I mange af kommentarerne går det igen, at borgerne 

generelt er glade for bibliotekerne. Flere fremhæver, at de er glade for de 

lange åbningstider og det hjælpsomme personale.  

Udvidelse af (ubemandet) åbningstid: I forhold til at gøre biblioteket 

endnu bedre er der flere, der efterspørger en udvidelse af åbningstiden 

(ubemandet) i sommerferien samt i hverdage ved jul og påske på lokal-

bibliotekerne. Nogle af brugerne påpeger i denne forbindelse, at de finder 

det frustrerende, at det på deres bibliotek ikke er muligt at aflevere bøger 

uden for den bemandede åbningstid på biblioteket.  

Udfordringer med bødesystemet: Flere af brugerne giver udtryk for, at 

de nye bøder er for høje, og andre brugere påpeger, at de ikke længere 

modtager advarsel om bøder på mail eller sms, på trods af at de ikke har 

afmeldt denne servicemeddelelse. Dette kan for borgeren medføre fru-

stration i og med, at de ikke opdager, at et materiale skal afleveres og 

derfor ender med at få en bøde. 
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Mere ro og mindre støj: Nogle af brugerne kommenterer, at de savner 

mere ro på biblioteket og generelt oplever at være genereret af højlydte 

voksne og støjende børn. I relation til spørgsmålene, hvor brugerne 

havde lov at prioritere forskellige forhold fremgår det ligeledes, at det 

faktisk for mange er vigtigt, at biblioteket er et sted med ro til fordybelse 

(tabel 10, side 29). 

Søgesystemet kan forbedres: Flere af brugerne foreslår et bedre søgesy-

stem, som f.eks. kan stave forfatternavne. 

Gøre det nemmere at finde reservationsmateriale: Flere at brugerne 

kommenterer, at de synes, at det kan være svært at finde deres reserve-

rede materialer ved afhentning. 

Utryghed ved ubemandet bibliotek: Nogle borgere nævner, at der kan 

være en vis utryghed forbundet med at besøge biblioteket i den ubeman-

dede åbningstid. Bl.a. nævner de, at de ikke bryder sig om støjende grup-

per af unge eller mørke indgange til biblioteket. 

Andre forslag/kommentarer: 

• Nye materialer ved Beder-Malling samt Bavnehøj 

• DVD’er og CD’er er til tider i stykker, når de lånes 

• Tekniske problemer med at sætte reserveringer i bero 

• De nye bøger er for længe om at komme på biblioteket 

 

 

 

Forslag specifikt målrettet Dokk1 

Positive tilbagemeldinger på Dokk1: Mange af brugerne giver positive 

tilbagemeldinger på Dokk1. 

Mere ro i ”Dagligstuen” (avishjørnet): Flere borgere tilkendegiver, at de 

ønsker mere ro i dagligstuen. Af forslag til hvordan der kan skabes mere 

ro er følgende: skiltning med at der skal tales i et dæmpet niveau, at der 

kommer ”dupper” under de støjende stole både i dagligstuen og caféen 

samt et forslag om forbud mod mobilsamtaler. 

Caféen: I forhold til caféen fremhæver flere brugere, ligesom ved sidste 

års brugerundersøgelse, at prisen bør sænkes, samt et ønske om mere 

effektiv betjening fra personalet. Dertil foreslår flere, at der kommer en 

kaffeautomat, så der er mulighed for at springe over køen til caféen. 

Bedre vedligehold af toiletter: Rigtig mange efterspørger bedre vedlige-

hold af toiletter, reparation af håndtørrer og stoppet afløb ved herretoi-

lettet. Desuden er der forslag om sæbe i børnehøjde og kroge til jakke/ta-

ske på toiletterne, afskærmning mellem pissoirer, bedre rengøring samt 

lavere vandtryk i håndvaske. Selvom mange kommentarer disse forhold 

er det værd at bemærke, at kun 4 pct. ønsker ”mere grundig rengøring”, 

hvis de kunne vælge dem noget på biblioteksområdet (tabel 9 side 28). 

Længere åbningstider: I weekender både morgen og eftermiddag/aften 

Oprydning: Flere fremhæver, at det er generende med krummer, mad-

papir og lignende, der er ved både computere, studiepladser og sofaer.  
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Svært at finde reserveret materiale: Brugerne foreslår bedre skiltning på 

bogreoler i forhold til nemmere at kunne finde deres reserverede materi-

aler. Desuden er der ønsker om en mere inspirerende bogopstilling, hvor 

flere påpeger, at der var mere inspiration af hente i Mølleparken. 

Andre forslag/kommentarer: 

• Flere bøger der er tilgængelige frem for i arkivet 

• Manglende venlighed ved henvendelser i informationen 

• Flere bibliotekarer 

• Flere siddepladser, læsepladser og strømstik 

• Flere rolige ”hyggekroge” og steder til fordybelse afsides snak 

• Brugergrupperne kæmper om huset – boglånerne synes, der er 

for mange studerende, og de studerende synes, der er for mange 

støjende børn 

• Bedre opstilling af CD’er 
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Kapitel 14 

 

Opsummering af undersøgelsens 

resultater 

Bibliotekerne i Aarhus Kommune anvendes af langt de fleste brugere må-

nedligt, og biblioteket synes dermed at være en integreret del af mange 

borgeres hverdagsliv. I dag bliver det fysiske bibliotek af de fleste biblio-

teksbrugere benyttet til traditionelle biblioteksformål såsom at låne, af-

levere og reservere bøger. Udviklingen går dog i retningen af, at bibliote-

ket benyttes til mere end kun at låne bøger. Det er også et sted, hvor for-

skellige borgere og brugergrupper (i stigende grad) kommer for at få bor-

gerserviceydelser, læse, følges med børn, studere og arbejde, mødes med 

andre, deltager i arrangementer og kurser, eller blot er sted hvor den en-

kelte kan opholde sig og være til. Det er kun meget få biblioteksbrugere, 

der anvender de lokale arkiver og stadsarkivet i deres hverdag, eller be-

nytter sig af tilbuddene om Åben Rådgivning, lektiecaféer og lignende.  

De mange forskellige services som biblioteker tilbyder, og biblioteksbru-

gernes brug heraf, er i stærk overensstemmelse med og vidner om, at de 

traditionelle biblioteker er ved at omdanne sig fra traditionelle bibliote-

ker til et medborgercenter. Dette især med det stadig forholdsvis nye 

Dokk1, som adskiller sig fra de lokale biblioteker ved i særlig høj grad at 

være et sted, hvor borgere mødes, deltager i arrangementer, fordyber sig 

i studier eller arbejder eller blot opholder sig. 

Udviklingen trods viser undersøgelsen, at bibliotekerne generelt formår 

at fastholde et højt niveau af tilfredshed blandt borgerne.  

I 2017 lander Aarhus Bibliotekerne på en score 4,5 ud af 5, hvilket indi-

kerer, at langt de fleste er tilfredse med bibliotekerne. Der er signifikante 

forskelle på tilfredsheden med de forskellige biblioteker, men generelt for 

tilfredshedsniveauet er, at det er på et acceptabelt højt niveau over hele 

linjen.  

Biblioteket er et sted, hvor brugerne generelt set oplever at få den hjælp, 

de har behov for. De oplever biblioteket som et godt opholdssted, og et 

sted hvor der er åbent, når de har brug for det. Selvom brugernes vurde-

ringer overvejende er positive er der individuelle forskelle at spore på 

tværs af bibliotekerne, og det er i særlig høj grad på åbningstiden, hvor 

der er store udsving i, om det opfylder behovene. Resultaterne er ikke 

overraskende, da der er en tendens til, at bibliotekerne med færrest åbne 

timer, og som ikke tilbyder ubemandet åbningstid, scorer lavest. 

I forhold til udvalget af materialer og arrangementer er der også en stor 

andel af brugere, der er tilfredse. Tilfredsheden med materialer har ud-

viklet sig positivt det seneste år. Tilfredsheden varierer dog alt efter, hvil-

ket materiale, der er tale om. Brugerne er mest tilfredse med udvalget af 

børnebøger og skønlitteratur, mens tilfredsheden med spil og fremmed-

sprogsbøger er relativt lavere.  

I forhold til udvalget af arrangementer er der en forholdsvis stor andel 

tilfredse med hhv. voksen- og børnearrangementer, og en stor andel som 

har placeret sig midt på skalaen eller under. Der er således et potentiale 

for at øge tilfredsheden med udvalget af arrangementer. Undersøgelsen 

viser desuden, at der er en sammenhæng mellem tilfredshed med udval-

get af voksenarrangementer og deltagelse heri, hvor jo mere tilfredse bru-

gerne er med udvalget, desto større er sandsynligheden for, at de deltager 
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i arrangementer. Det er muligt, at et bedre udvalg kan øge deltagelsen. 

Brugerne selv angiver at mere information og et bedre overblik over, 

hvilke arrangementer der afholdes hvornår, samt afholdelse af (flere) ar-

rangementer om aftenen og på de lokale biblioteker, vil kunne øge deres 

deltagelse i voksenarrangementer. Deltagelse i børnearrangementer af-

hænger i høj grad af, om den enkelte har børn eller børnebørn. 

En forholdsvis stor andel af brugerne benytter sig også af de digitale til-

bud såsom eReolen og Filmstriben, som benyttes af ca. en tredjedel af 

brugerne. Der ses en tendens til, at både brugen af og kendskabet til de 

digitale tilbud er stigende. Der er dog stadig ca. en fjerdedel af brugerne, 

der ikke kender til tilbuddene, og der er således fortsat en opgave i at gøre 

opmærksom på disse tilbud. Dette gælder ligeledes for nogle af de fysiske 

tilbud, der er hente på bibliotekerne. Langt de fleste har hørt om, at de 

kan få borgerserviceydelser på biblioteket, og mange benytter sig tilmed 

af det, men der er stadig forholdsvis mange, der ikke kender til eksem-

pelvis Åben Rådgivning, at der er adgang til lokalarkiver, at der kan lånes 

lokaler, caféer af forskellig art (it-, sprog-, lektie- og strikkecafeer), at der 

er studie- og arbejdsområder mv. I henhold til at sprede kendskab til de 

forskellige servicetilbud, er det vigtigt, at der indtænkes flere forskellige 

kommunikationskanaler. Brugerne ønsker at få informationen på for-

skellig vis, og nogen foretrækker at få information af flere kanaler. Der er 

dog en tendens til, at flest ønsker information via hjemmesiden, deres e-

mail, plakater og infoskærme og de sociale medier. Særligt i forhold til de 

sociale medier ses en stigning på 6 procentpoint blot inden for det sene-

ste år, hvor flere ønsker deres information her.  

Det selvbetjente bibliotek synes at være taget godt imod af de aarhusian-

ske biblioteksbrugere. Spørges der ind til brugernes holdninger fremgår 

det, at de fleste (knap to ud af tre) ikke skelner mellem, om der er perso-

nale tilstede på biblioteket eller ej. Det er især de unge, der har den hold-

ning, og jo ældre brugene er, desto flere angiver, at det er vigtigt for dem 

med personale tilstede på biblioteket. Det vidner om, at især den unge 

generation har taget de åbne biblioteker til sig modsat de ældre, som må-

ske i højere grad har kultur for at benytte sig af og få hjælp/inspiration af 

personalet. 

I undersøgelsen blev brugerne stillet tre forskellige spørgsmål omkring 

deres holdning til prioriteringer på biblioteksområdet. Hvis brugerne 

kunne ønske sig noget på biblioteksområdet, ville flest ønske sig et bedre 

udvalg af fysiske bøger (59 pct.) og næstflest et bedre udvalg af e-bøger 

(28 pct.). Det er interessant, at flest prioriterer den traditionelle fysiske 

bog taget i betragtning af hele debatten omkring de digitale medier og 

udvalget af e-bøger, som endnu er meget omkostningstunge at anskaffe. 

Mange af brugerne kommenterer også, at der trænger til bedre rengø-

ring/oprydning, men når der skal prioriteres, er det kun ganske få, som 

egentlig synes det er det vigtigste. 

I forhold til indretningen er der en overvægt blandt brugerne, der priori-

terer flere steder med ro til fordybelse og koncentration samt bløde sid-

depladser, mens mere plads til leg samt områder med plads til snak og 

latter er nedprioriteret. Behovet for mere ro og bløde siddepladser går 

igen på tværs af alder, men det er tydeligt, at især de yngste brugere til og 
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med 29 år finder det vigtigt, at der er bløde siddepladser og rum til for-

dybelse, samtidigt med de unge generelt set prioriterer studie- og ar-

bejdsområder højt sammenlignet med de øvrige aldersgrupper.  

Da brugerne bliver spurgt ind til, hvad der er vigtigst for dem af en række 

forhold, svarer de, at det er, at biblioteket er et godt opholdssted, at der 

er gode læse- og studiepladser, samt at der er en synlig bibliotekar. Igen 

er der tydelig variation i forhold til, hvad forskellige aldersgrupper sva-

rer. De ældre brugere vægter især en synlig bibliotekar, mens de yngre 

aldersgrupper vægter det højt, at biblioteket er et godt opholdssted, og et 

sted med studie- og læsepladser. Flere svarer også ’andet’ og uddyber, at 

det for dem er vigtigt med et godt udvalg af bøger, muligheder for at låne, 

ro og orden på biblioteket samt fleksible åbningstider. Mindre vigtigt er 

det for brugerne at have mulighed for at låne lokaler, få hjælp til digital 

selvbetjening og NemID samt at kunne deltage i læse- og lektiecafeer. 

Brugerne selv fremhæver som forbedringsforslag en udvidelse af (ube-

mandet) åbningstid, at der skabes mere ro og mindre støj, mv. For Dokk1 

specifikt nævner mange, at caféen er dyr, at toiletter skal vedligeholdes 

og rengøres bedre, generel bedre oprydning, at reserverede materialer er 

svære at finde, længere åbningstider i weekenden m.fl. 


