
Digitale biblioteksstrategier 
Hovedpointer

København Ø den 24. april 2017



Disposition for oplæg 10:40 – 11:30

1. Hovedpointerne – udpluk af et udpluk

2. Digital biblioteksbrug i dag og i morgen

3. Sammenhæng mellem fysisk og digital biblioteksbrug

4. Det digitale bibliotek rummer potentiale for ”mere folkeligt folkebibliotek”

5. Kendskab og kendskabsbarrierer

6. Inspirationskilder og oplevelser med personale ift. digitalt bibliotek 

7. Perspektiv 1 på lokalt digitalt strategiarbejde: 8 borgersegmenter 

8. Perspektiv 2 på lokalt digitalt strategiarbejde: 5 Kommunetyper 

9. Kombineret kommunetype- og målgruppeperspektiv for digitale strategier

10.Resumé



2. Digital biblioteksbrug i dag og i morgen

I 2016 bruger 46 % af 
befolkningen det digitale 
bibliotek

I 2019 - > forventer 63 %
det samme..

I 2016 bruger knap 29% 
hyppigt/månedligt. 
- fordobling ift. 2014.



2. Unge har næsten samme brugshyppighed fysisk og digitalt 
- Særlig gruppe og/eller billede på fremtid ?



3. Brugen af det digitale bibliotek - og drivere

Isoleret set, er den 
faktor der betyder 
mest for en borgers 
brug af det digitale 
bibliotek, brugen af 
et fysisk bibliotek.



4. Potentiale for et mere ”folkeligt folkebibliotek”
- Uddannelsesbarrieren

Der er en lineær sammenhæng 
mellem uddannelsesniveau og 
brugen af det fysiske bibliotek.

Sammenhængen mellem det 
digitale biblioteksbrug og  
uddannelsesniveau er svagere.

Brugen af det digitale bibliotek er
mindre uddannelsesskæv end 
det fysiske.



4. Potentiale for et mere ”folkeligt folkebibliotek”
- Afstandsbarrieren 

En stigende afstand til et fysiske bibliotek  
reducerer brugen af det fysiske bibliotek. 

En stigende afstand til et fysisk bibliotek 
øger alt andet lige brugen af det digitale 
bibliotek.

Borgeren langt fra et fysisk bibliotek vil i 
højere grad anvende det digitale bibliotek, 
end borgeren tæt på et fysisk bibliotek.

Men da digital brug hænger tæt sammen 
med fysisk brug, skal man passe på…



5. Hvilke digitale bibliotekstilbud kender brugerne



5. Begrænsende faktorer for brug af digitale bibliotekstilbud
- Kendskabsbarrieren

49 % af brugerne oplever, at 
den største begrænsning for 
brug af det digitale 
bibliotekstilbud er manglende 
kendskab til tilbuddene.

Denne tendens går på tværs 
af alle biblioteksbrugere.



6. Inspirationskilder til brug af bibliotekets digitale tjenester

48 % af alle biblioteksbrugere 
bliver inspireret gennem 
bibliotekets egen hjemmeside.

27 % inspireres af venner m.fl.  
19 % bliver inspireret af 
bibliotekets personale.

Personale og hjemmeside er 
motorer, men facebook rummer 
potentiale: 6% her ctr. knap 80 % 
bruger facebook



6. Oplevelse af digitalt bibliotek og personale 



7. Segmentering af borgerne

De danske borgere er blevet 
inddelt i otte segmenter på 
baggrund af:
- Køn
- Alder
- Om man har børn under 15 år
- Uddannelsesniveau
- Forhold til det fysiske bibliotek
- Forhold til det digitale bibliotek
- Digitaliseringsgrad ud fra:

- e-tryghed/parathed
- teknologi og adgange
- digitale adfærdsmønstre  

(herunder brug af digitale 
fællesskaber m.m.).



7. Segmenterne



7. Segmenternes forskellighed
- Hyppige digitale biblioteksbrugere

Der er stor forskel i andel 
hyppige brugere

42 % af den kulturforbrugende 
mand segmenter bruger det 
digitale bibliotek hyppigt.

6 % af den analoge mand 
segmentet bruger det digitale 
bibliotek hyppigt.



7. Segmenternes forskellighed
- Generelt digital ctr. biblioteksdigital

Segmenternes brug af det 
digitale bibliotek og deres 
generelle digitaliseringsgrad.

Viser forskellige potentialer:
• Digitale segmenter der ikke er 

tilsvarende biblioteksdigitale
• Kulturforbrugere der er mere 

biblioteksdigitale end digitale 
• Analoge der både har lav 

digitaliseringsgrad og lav brug 
af det digitale bibliotek

• Børneforældre er både og…



8. 5 kommunetyper

Kommunerne er inddelt i kommunetyperne 
på baggrund af:
- Indbyggertal i kommunen
- Befolkningstæthed i kommunen
- Uddannelsesniveau i kommune
- Udgift til biblioteket per indb. i 

kommunen
- Biblioteksudlån per indb. i kommunen
- Procentandel af aktive lånere

Inddelingen giver en mere fintmasket viden 
om segmenterne i forhold til en given 
kommunes egen struktur og 
befolkningssammensætning.



9. Input til en lokal digital biblioteksstrategi
- Kommunetype B (Landkommune profil)

I kommunetype B er det især 
segmenterne den analoge 
kvinde og den analoge mand, 
som har de laveste brugerandele 
og udgør de største andele af 
befolkningen. 

I denne kommunetype kan det i 
høj grad betale sig at indfange 
og hjælpe disse segmenter.



9. Input til en lokal digital biblioteksstrategi
- Kommunetype E (Universitetskommuner)

I kommunetype E har 
segmenterne den superdigitale 
kvinde og den superdigitale 
mand de højeste brugerandele 
og udgør de største andele af 
befolkningen. 

I denne kommunetype kan det i 
høj grad betale sig at fastholde 
disse segmenter.



9. Find mere i rapport og på 3 workshops…..



10. Resumé

• Digital biblioteksbrug supplerer i dag reelt og substantielt det fysiske bibliotekstilbud

• Andelen af hyppige digitale brugere er nu fordoblet siden 2014 og unge har næsten 

samme brugshyppighed af det digitale som det fysiske

• Stadig tæt sammenhæng med det fysiske bibliotek: tænk det sammen!

• Rummer potentiale for et ”mere folkeligt folkebibliotek”, fordi:

• Det digitale bibliotek er mindre uddannelsesskæv end det fysiske bibliotek

• Brug af digitale bibliotek stiger med borgerens afstand til nærmeste fysiske bibliotek…

• Kendskab kan højnes, og inspirationskilderne er mange: Det lokale biblioteks hjemmeside 

og personale er vigtige

• Facebook potentiale: få borgere kender dig bib ad den vej og billigt at øge eksponering

• Målret lokal digital strategi til egen befolkningssammensætning og kommunestruktur

• Målret lokal digital strategi til forskellige segmenter af borgere.


