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Baggrund for projektet 
Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice har efterspurgt et 
vidensgrundlag, som kan drøftes i forbindelse med deres 
fremtidige strategi- og ledelsesmøder og mere grundlæggende 
være en del af grundlaget for en drøftelse i kommunen om, hvilken 
rolle folkebiblioteket skal spille i fremtiden.

Undersøgelsen er dels inspireret af KL’s bibliotekspolitiske 
debatoplæg om folkebibliotekernes potentialer, der berører 
samfundsrelevante temaer som digitalisering, læselyst samt trivsel 
og fællesskab. Dertil baserer undersøgelsen sig på Moos-Bjerres 
viden om bibliotekssektoren fra adskillige tidligere undersøgelser 
på området.

Undersøgelsen bibringer desuden indsigter om Faxe Kommunes 
Biblioteker og Borgerservices relevans og værdiskabelse i forhold 
til deres samarbejdspartnere i kommunen samt viden om ikke-
brugeres fremtidige biblioteksbehov, som tilsammen kan skabe 
grundlag for at øge det samlede biblioteksbrug i kommunen. 

Undersøgelsens formål 
Undersøgelsen skal etablere et vidensgrundlag for en ny politik for 
Biblioteker og Borgerservice i Faxe kommune. Undersøgelsens 
resultater skal indgå i ledelsens oplæg til den politiske drøftelse og 
prioritering i maj måned 2021. Undersøgelsen har inddraget 
brugere, borgere, interessenter og medarbejdere. 

Mere konkret er formålet at etablere et vidensgrundlag, som 
kvalificerer Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice i deres 
bestræbelse på at nå flere borgere, øge det samlede biblioteksbrug 
og sikre bedst mulig relevans og størst mulig værdi i forhold til 
samarbejdspartnerne i kommunen såsom vuggestue-, dagpleje- og 
børnehavetilbud samt grundskoler, ungdomsskolen, gymnasier, 
aftenskoler, ældrerådet og pleje- og omsorgscentre.



Konklusioner og 
anbefalinger
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Om undersøgelsen
Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 
bibliotekets brugere, hvor hele 1.555 brugere har besvaret 
spørgeskemaet. Desuden er der foretaget 30 telefoniske interviews 
med borgere bosat i Faxe Kommune samt 12 interviews med 
interessenter til Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice. 
Disse tre datakilder udgør grundlaget for denne undersøgelse. 

93 pct. af bibliotekets brugere er alt i alt er meget tilfredse 
med biblioteket
Undersøgelsen viser, at der blandt bibliotekets brugere er en bred 
generel tilfredshed med biblioteket. Herunder angiver 90 pct., at 
biblioteket har stor værdi for dem selv personligt. Interviews med 
borgere i kommunen har vist det samme mønster. Resultaterne er 
på niveau med landsgennemsnittet.

35 pct. er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt 
sted at mødes med andre
Det er ca. hver tredje af bibliotekets brugere, som anser 
biblioteket som et godt sted at mødes med andre. Der findes her 
både en stor gruppe af borgere, som ikke har tænkt på biblioteket 
som et sted, hvor man kan mødes med andre og en gruppe, som 
ikke mener, at biblioteket kan bruges til at mødes med andre.

Flere arrangementer på biblioteket kan få brugerne til at 
bruge biblioteket mere 
Det forhold, som flest (32 pct.) angiver at kunne få dem til at 
bruge biblioteket mere, end de gør i forvejen, er flere 
arrangementer. 25 pct. har desuden angivet flere muligheder for

at låne, downloade og streame hjemmefra. Samme ønsker bliver 
gentaget blandt borgerne i de individuelle interviews, hvor der 
også efterspørges foredrag og koncerter.

Flertallet udviser en generel tilfredshed med Faxe 
Kommunes borgerservice
Flertallet af de adspurgte er enige eller meget enige i, at Faxe 
Kommune har en passende ventetid, er professionelle og at 
personalet har faglig viden. Dertil angiver flertallet også, at Faxe 
Kommune er nemme at komme i kontakt med og leverer en høj 
service.

2 ud af 3 af borgerne bruger primært eller udelukkende 
borgerservice digitalt
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative 
borgerinterviews viser, at størstedelen af borgere primært eller 
udelukkende benytter sig af borgerservice digitalt. Det kvantitative 
estimat er her 66 pct. af borgerne, der primært anvender digital 
borgerservice. Dog har halvdelen af borgerne angivet, at deres 
seneste kontakt med borgerservice var ved fysisk fremmøde. 

75 pct. mener, at det er sandsynligt, at de primært bruger 
borgerservice digitalt om tre år 
Der en generel omstillingsparathed blandt borgerne i forhold til en 
digital omstilling af borgerservice, da 75 pct. mener, at det er 
meget eller forholdsvist sandsynligt, at de primært bruger 
borgerservice om tre år. Kun 9 pct. mener, at dette er meget eller 
forholdsvist usandsynligt at forestille sig. 
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Over halvdelen af borgerne vil gerne læse mere end de gør
Undersøgelsen viser, at over halvdelen af bibliotekets brugere gerne 
vil læse mere end de gør i dag. Dog er flertallet af brugerne 
samtidigt uenige i, at de mangler inspiration og motivation til 
læsning i deres dagligdag.

Børneforældre og bedsteforældre bruger i høj grad biblioteket 
til at underholde og stimulere de små
Undersøgelsen viser, at flertallet af børneforældrene i kommunen 
bruger biblioteket til at få inspiration til deres barns læsning, og at 
deres børn har meget glæde af biblioteket. Der findes dog en større 
gruppe af forældre på ca. 40 pct., som har angivet, at de ikke ved, 
om biblioteket har mange aktiviteter, der henvender sig til børn. 
Forældre og bedsteforældre efterspørger også flere tilbud til børn.

Borgerne ved ikke, om biblioteket er gode til at formidle IT-
faglig viden
Der findes en bred enighed blandt brugerne om, at biblioteket gør 
dem klogere på de områder og emner, som de interesser sig for. Men 
74 pct. har derudover angivet, at de ikke ved, om biblioteket er gode 
til at formidle IT-faglig viden.

Hver fjerde er enige eller meget enige i, at biblioteket 
fungerer godt som samlingspunkt
Hver fjerde borger mener, at biblioteket fungerer godt som centrum 
for fællesskab og socialt samvær. Igen er der her ikke klarhed 
omkring bibliotekets formåen, da ca. 45 pct. ikke ved, om biblioteket 
kan fungere som centrum for fællesskab og socialt samvær. 
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Biblioteket skal være tydelige i deres kommunikation
I interessentinterviews, borgerinterviews og den kvantitative 
brugerundersøgelse er det tydeligt, at borgerne og interessenterne 
efterspørger mere synlighed fra biblioteket. Biblioteket bør være 
mere opsøgende ift. at etablere samarbejder med interessenterne i 
Faxe og samtidig mere opsøgende på online platforme ift. at 
interagere og invitere borgere ind på biblioteket. Det er især ikke-
brugere, der ikke ved, hvad biblioteket kan, så der er et 
brugerudvidelsespotentiale i bedre og mere tydelig 
kommunikation.

Biblioteket lykkes med deres samarbejder, når de selv er 
opsøgende
I forlængelse af ovenstående fortæller mange interessenter, at de 
har behov for, hvis der skal samarbejdes, at biblioteket lægger op 
til dette. De har brug for mere information fra biblioteket om, hvad 
der tilbydes. De mener ikke selv at have ekstra ressourcer til at 
påbegynde en planlægningsfase om et samarbejde. De ser dog 
samtidigt et stort potentiale i samarbejder med biblioteket, og de 
fleste interessenter udtrykker, at de sagtens kan se deres 
målgruppe – hvad end det er børn, ældre eller voksne – anvende 
biblioteket mere og få mere ud af det.

Biblioteket kan med fordel afholde flere arrangementer
Borgere i både spørgeskema og telefoninterviews giver i høj grad 
udtryk for, at de gerne ser flere arrangementer. Det har været 
svært at præcisere hvilke emner, arrangementerne skal dække, 
men mange efterspørger flere foredrag og koncerter – både til 
børn og voksne.

Borgerne bruger og efterspørger digital borgerservice
Faxe Borgerservice kan med fordel fokusere mere på en digital 
service til borgerne. Størstedelen af borgerne bruger i dag 
borgerservice digitalt, hvorfor man helt naturligt vil kunne nå ud til 
flere borgere ved at fokusere på den digitale del. Derudover findes 
der også en forventning og efterspørgsel blandt størstedelen af 
borgerne om primært at bruge borgerservice digitalt i fremtiden. 

Biblioteket kan blive samlingspunkt for unge og foreninger
Der er potentiale for biblioteket ift. at blive et samlingspunkt for 
lokalsamfundet. Der er dog behov for, at biblioteket selv tager 
initiativ til at samarbejde med foreninger og samtidig udarbejder 
en strategi for at markedsføre sig selv som mere end bare et sted, 
hvor man læser bøger og er stille. Man kunne evt. forestille sig, at 
et caféområde med liv og samtale ville fordre samling og socialt 
samvær.

Biblioteket skal arbejde med at gøre sig selv aktuelle
I de kvalitative interviews med bibliotekets interessenter blev det 
af flere fremhævet, at biblioteket fremover bør arbejde med at 
gøre sig selv mere aktuelle, hvilket har flere betydninger. I forhold 
til den unge målgruppe skal biblioteket være synlige ved blandt 
andet at sørge for at være på de platforme og medier, de unge 
bruger. Samtidigt skal biblioteket have en bedre fornemmelse af, 
hvad de unge interesserer sig for. Derudover bliver det nævnt, at 
biblioteket i højere grad skal være bedre til at indtage rollen som 
igangsætter i kommunen. Her gælder det både i forhold til at 
etablere samarbejder, men det gælder også i forhold til at kunne 
samle foreninger og interessenter i kommunen om fælles projekter 
eller problemstillinger. 



Borgernes 
oplevelser og 
erfaringer 
med 
biblioteket
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Over halvdelen af bibliotekets brugere benytter især 
bibliotekets oplevelsesrelaterede tilbud
Figuren til højre viser, at 55 pct. af bibliotekets brugere i Faxe 
kommune især benytter sig af bibliotekets oplevelsesrelaterede 
tilbud såsom romaner, e-ressourcer, musik, film, spil og 
arrangementer. 

En fjerdedel af brugerne har angivet, at de især gør brug af 
vidensrelaterede tilbud som fagbøger, informationssøgning og 
arrangementer. Dertil har 12 pct. angivet, at de især gør brug af 
børnerelaterede tilbud. 

Blandt borgere på 60 år eller derover har 70 pct. angivet, at de 
især benytter sig af de oplevelsesrelaterede tilbud, hvorimod der 
blandt de unge i alderen 15-29 er 38 pct., som angiver, at de især 
benytter bibliotekets vidensrelaterede tilbud. 

En ældre borger fortæller eksempelvis følgende:

“Biblioteket er vigtigt. Jeg er bognørd, så jeg har mange bøger 
selv. Biblioteket bruger jeg derfor ofte på faglitteratur og historie, 
når jeg skal fordybe mig i noget og holde mig opdateret … Hvis jeg 
fordyber mig i noget og skal vide mere, fungerer biblioteket fint. 

Jeg kan ikke klage over noget. De er meget behjælpelige’.” - Mand, 
82 år

Generelt viser borgerinterviewsne altså det samme billede, som 
der tegner sig i figuren til højre.

Hvad bliver biblioteket brugt til?

12%

4%

55%

25%

5%

Børnerelaterede tilbud (materialer, 
arrangementer m.v.)

Brug af PC, aviser, blade, afslapning
m.v.

Oplevelsesrelaterede tilbud (romaner, e-
ressourcer, digte, musik, film og spil,

arrangementer)

Vidensrelaterede tilbud (fagbøger, e-
ressourcer, informationssøgning,

arrangementer m.v.)

Ved ikke

Hvad benytter du især biblioteket til? (Sæt kun 1 kryds) 

Antal respondenter: 1.555  
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Halvdelen af brugerne er 11-30 minutter om et typisk 
biblioteksbesøg, og 7 ud af 10 er månedlige brugere
Den øverste figur til højre viser, at 22 pct. har angivet, at de enten 
bruger under 5 minutter eller 5-10 minutter på deres typiske 
biblioteksbesøg. Størstedelen (51 pct.) har angivet, at de typisk 
bruger 11-30 minutter, når de er på biblioteket. Dette indikerer, at 
størstedelen af biblioteksbesøgende borgere ikke opholder sig i 
længere tid på biblioteket. Snarere kommer de i følge statistikken 
blot for at samle noget op og forlader derefter stedet igen.

Desuden viser den nederste figur til højre, at 62 pct. benytter 
biblioteket 1 eller flere gange om måneden, hvor 9 pct. har 
angivet, at de bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen. Det 
vil altså sige, at 71 pct. bruger biblioteket mindst månedligt. 

Blandt de unge i alderen 15-29 angiver kun 45 pct., at de benytter 
biblioteket 1 gang om måneden eller oftere. Blandt de to andre 
aldersgrupper på 30-59 år og 60 år eller ældre er andelene, som 
bruger biblioteket en gang om måneden eller oftere på henholdsvis 
68 pct. og 78 pct., hvilket er væsentligt flere end blandt de unge. 
Det tegner altså et billede af, at de unge generelt ikke lige så 
meget til stede på biblioteket, som de ældre er. Det er dog, som 
tidligere nævnt, stadig tæt på halvdelen af de unge, der benytter 
biblioteket relativt ofte.

Hvor ofte bliver biblioteket brugt?

9%

62%

20%

6% 3%

1 eller flere gange
om ugen

1 eller flere gange
om måneden

Højst 1 gang
hvert halve år

Højst 1 gang om
året eller aldrig

Ved ikke

4%

18%

51%

19%

2% 1% 4%

Under 5 min 5-10 min 11-30 min 31-60 min 61-90 min Over 90 min Ved ikke

Hvor lang tid bruger du typisk på et biblioteksbesøg? 

Antal respondenter: 1.555  

Hvor hyppigt benytter du biblioteket eller en af bibliotekernes 
services? 

Antal respondenter: 1.555  
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77 pct. benytter biblioteket i både betjent og selvbetjent 
åbningstid
Størstedelen (77 pct.) af brugerne af Faxe bibliotekerne bruger 
både biblioteket i betjent og selvbetjent åbningstid. 13 pct. har 
angivet, at de udelukkede gør brug af biblioteket i betjent 
åbningstid, og 6 pct. har angivet, at de kun bruger biblioteket i 
selvbetjent åbningstid. 

Endvidere viser spørgeskemaundersøgelsen, at blandt den ældste 
aldersgruppe med borgere på 60 år eller derover har kun 2 pct. 
angivet, at de udelukkede benytter sig af biblioteket i selvbetjent 
åbningstid. Blandt de unge og 30-60 årige er denne andel på 8-10 
pct. Der er dermed færre ældre, som udelukkede bruger 
biblioteket i selvbetjent åbningstid. 

Af de borgere, der berører åbningstider og besøgstid i deres 
interviews, findes følgende eksempler på udsagn:

“Undlad at lave kortere åbningstider. Biblioteker skal ikke lukke; de 
er vigtige. Man skal ikke tage bibliotekarerne fra, for det er 

givende at have dem. De kan give inspiration. Det får man ikke, 
hvis man bare skal bladre. Så den menneskelige kontakt er meget 

vigtig.” - Kvinde, 58 år

“Der er ikke noget, der kan trække, så jeg kommer oftere. Jeg har 
bare ikke tid. Så skulle det lige være åbningstider, der kunne 

trække i mig, hvis de blev udvidet. Jeg har svært ved at nå forbi 
pga. åbningstiderne og arbejde.” - Kvinde, 50 år

Hvornår bliver biblioteket brugt?

13%

6%

77%

5%

Kun i betjent åbningstid (dvs. hvor
personalet er til stede og med mulighed for

at få hjælp)

Kun i selvbetjent åbningstid

Både i betjent og selvbetjent åbningstid

Ved ikke

Hvornår benytter du biblioteket? 

Antal respondenter: 1.555  
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Tilfredshed med biblioteket

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?

Antal respondenter: 1.555  

93 pct. er enige eller meget enige i, at de alt i alt er meget 
tilfredse med biblioteket
Der findes en bred tilfredshed med Faxe Bibliotekerne alt i alt, og 
figuren til højre viser, at 93 pct. er enige eller meget enige i, at de 
alt i alt er tilfredse med biblioteket. Resultaterne på tværs af de tre 
spørgsmål ligner meget gennemsnittet fra Moos-Bjerres 
bibliometer-undersøgelser fra 2020, som det fremgår af figuren til 
højre.

Derudover er 90 pct. af brugerne af biblioteket enige eller meget 
enige i, at biblioteket har stor værdi for dem selv. Blandt de unge 
15-29 årige er det dog kun 70 pct., som er meget enige eller enige 
i, at biblioteket har værdi for dem personligt. 

Der er endvidere stor enighed om, at biblioteket har stor værdi for 
samfundet, hvor 97 pct. er meget enige eller enige heri. Heraf er 
65 pct. meget enige i bibliotekets store værdi for samfundet. 

En borger med en søn siger fx:

“Jeg synes, at det er vigtigt med bibliotekskonceptet. Det gør viden 
meget tilgængeligt uden, man skal betale. En reel mulighed for at 

uddanne sig og udvide sin horisont gratis.” - Kvinde, 50 år

Generelt udtrykkes der i borgerinterviewsne – i lighed med 
spørgeskemaundersøgelsen – at biblioteket er vigtigt for 
samfundet. De fleste fortæller i den forbindelse, at det skyldes, at 
det er vigtigt at kunne læse, og at det holder borgere oplyste og 
giver dem mulighed for at få indblik i andre omstændigheder end 
deres egne.

48%

61%

47%
51%

65% 68%

45%

35%

43%
40%

32% 28%

2% 2%
4% 3% 1%

1%
1%

1%
1% 1%

4% 2%
5% 5% 2% 3%

Faxe 2021 Landsgns.
2020

Faxe 2021 Landsgns.
2020

Faxe 2021 Landsgns.
2020

Jeg er alt i alt meget tilfreds
med biblioteket

Biblioteket har stor værdi for
mig

Biblioteket har stor værdi for
samfundet

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke
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Biblioteket som mødested

39%

9%

47%

26%

7%

19%

1%

6%

6%

40%

Biblioteket har åbent, når jeg har behov
for det

Biblioteket er et godt sted at mødes
med andre

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?

Antal respondenter: 1.555  

35 pct. er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt 
sted at mødes med andre
Der er 35 pct. af Faxe Bibliotekernes brugere, der er meget enige 
eller enige i, at biblioteket er et godt sted at mødes med andre. 25 
pct. er uenige eller meget uenige, og 40 pct. har angivet, at de 
ikke ved om biblioteket er et godt mødested. 

Ser man på dataen fordelt på aldersgrupper, er der 37 pct. blandt 
de unge 15-29 årige, som er meget uenige eller uenige i, at 
biblioteket er et godt sted at mødes med andre. For 30-60 årige 
viser det sig, at der er 26 pct., som er uenige eller meget uenige, 
og blandt de ældre over 60 år er 23 pct. 

Et udsagn fra interviewsne, der understøtter denne statistik på 
ældres holdninger, ses i nedenstående citat:

“Jeg synes, at det er vigtigt sted for folk at mødes om kultur og 
politik. Ellers bliver det fraktioner, man deler sig op i, og det vil 

være synd.” – Kvinde, 69 år

En ung borger siger derimod følgende, hvilket også stemmer 
overens med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen:

“Mine venner og jeg ville aldrig mødes på biblioteket… Det virker 
som et sted, hvor man kommer for at læse og studere og ikke for 

at lave alt muligt.” - Mand, 18 år
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Hvad kunne få brugerne til at bruge biblioteket mere?

1%

3%

4%

4%

4%

6%

7%

7%

8%

12%

14%

16%

18%

19%

21%

25%

32%

Mulighed for børnepasning i forbindelse med
biblioteksbesøg

Mere imødekommende personale

Bedre mulighed for at kunne låne mødelokaler eller
studierum

Bedre plads / flere legemuligheder til fysisk udfoldelse
for børn

Bedre håndtering af smitterisiko i biblioteksrummet

Flere og bedre siddepladser

Mere personale til at hjælpe

Flere afhentnings- og afleveringssteder for materialer

Mulighed for levering af materiale til døren

Længere åbningstid – også selvom det er uden personale

Mulighed for at nyde kaffe, kage, sodavand mv.

Mere information om, hvad der foregår hvornår

Der er ikke noget, der kan få mig til at benyttet
biblioteket mere

Flere kurser/workshops, der er relevante for mig

Flere bøger og/eller andre materialer på biblioteket

Flere muligheder for at låne, downloade og streame
hjemmefra

Flere arrangementer, der er relevante for mig

Hvilke af følgende forhold eller tilbud kunne få dig til at 
benytte Faxe Kommunes Biblioteker mere, end du gør nu?

Antal respondenter: 1.555  

32 pct. af borgerne efterspørger flere arrangementer på 
biblioteket
Ud fra figuren til højre er det tydeligt, at der er efterspørgsel 
blandt borgerne på arrangementer. 32 pct. tilkendegiver, at de 
ville benytte sig af Faxe Kommunes biblioteker mere end på 
nuværende tidspunkt, hvis der kom flere arrangementer, der var 
relevante for dem. 

Aldersgruppen på disse spænder bredt, hvor både unge, voksne og 
ældre efterspørger koncerter og foredrag. Det ses i følgende 
citater:

“Hvis der var et godt foredrag, ville jeg være med.” - Kvinde, 58 år

“Koncerter kunne da godt gøre, at jeg kom på biblioteket.” - Mand, 
18 år

“Jeg ville elske, hvis der var tilbud som koncerter (skal ikke være 
moderne koncerter) og foredrag (Karen Blixen-agtige foredrag) –
det kunne helt klart være interessant, hvis det ikke er for dyrt, 

hvis der var nogle gode fortællere og formidlere. Eller hvis der kom 
nogle og fortalte om Italien, og så man kunne smage på noget vin 

fx – det ville være skønt.” - Mand, 77 år

“Arrangementer og spændende foredrag kunne være rigtig godt.” 
- Kvinde, 70 år
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Hvad kunne få brugerne til at bruge biblioteket mere? (fortsat)

16 pct. af borgerne tilkendegiver, at de ikke hører nok om 
bibliotekernes tilbud
Der viser sig det mønster i både spørgeskemadata og i 
borgerinterviews, at nogle borgere ikke mener, at biblioteket er 
synlige nok. En del af kommunens ikke-brugere fortæller i en 
række borgerinterviews, at de aldrig hører om bibliotekernes 
tilbud. Derudover mener nogle borgere, herunder nedenstående, at 
biblioteket ikke er opsøgende nok:

“Jeg kunne måske have lyst til at bruge bibliotekets tilbud mere, 
hvis der kom nogle fra kommunen og fortalte om det. Lige nu er 

det lidt uoverskueligt.” - Kvinde, 70 år

“Måske bibliotekerne kunne være progressive og komme ud til 
skolerne. Her kunne de række ud og etablere læsegrupper osv. På 
den måde kunne man øge læselysten. Det kan godt være, at man 
har en ide til et emne, men hvordan finder man en passende bog 
med passende sværhedsgrad? Det er en stor opgave for travle 
forældre. Kombinationen af at etablere en personlig relation ml. 

bibliotekar og barn og så efterfølgende følge op online (via skype, 
chat osv.); det kunne være fantastisk for svage læsere.” - Kvinde, 

50 år

En stor del af borgerne i Faxe Kommune efterspørger således mere 
synlighed og oplysning fra biblioteket. Det er forskelligt hvor eller 
via hvilke platforme, at borgerne muligvis kunne få mere 
information, da det varierer, hvorvidt interviewpersoner læser 
lokalavis, går på Faxe Kommunes hjemmesider eller hører om det 
fra personer, de kender.

Der er forskellige grunde til, at Faxes borgere er ikke-
brugere af biblioteket
I forlængelse af statistikken på forrige side, hvor 
spørgeskemarespondenter fortæller, hvad der kunne øge deres 
biblioteksbrug, producerede de udførte borgerinterviews nogle 
gode eksempler og uddybelser af, hvorfor visse borgere ikke 
længere bruger biblioteket, hvilket bl.a. kan være pga. ændringer i 
livssituation, tid eller forsinkelsesgebyrer ifm. aflevering:

“Jeg brugte det da børnene var små. Det var til børnebøger. Mine 
børn er ældre, og derfor er jeg stoppet.” - Kvinde, 69 år

En række borgere giver således udtryk for, at deres ikke-brug 
skyldes en ændring i livssituation, hvor ovenstående kvinde ikke 
længere har behov for at bruge biblioteket, fordi hun ikke længere 
har små børn i husstanden.

“Når man har travlt på arbejdet og familien, køber jeg bare 
bøgerne, hvis jeg vil læse dem. Jeg har ikke er behov for gå 

derned. Jeg læser dem også på nettet. Der er jo også lydbøger, 
man kan høre.” - Kvinde, 35 år

Nogle af de interviewede borgere giver også udtryk for, at der er 
så mange andre tilbud, som de kan benytte sig af, som er mere 
attraktive end bibliotekets. Det ses ligeledes i nedenstående citat:

“Det er fordi vi aldrig fik afleveret bøgerne og fik bøder, så vi 
kunne lige så godt købe dem selv. Derudover er der 

genbrugsbutikker, hvor jeg kan købe bøger til 5 kr. Der køber jeg 
rigtig mange. En gang om måneden i hvert fald.” - Mand, 58 år
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Hvad kunne få brugerne til at bruge biblioteket mere? (fortsat)

Ligesom førnævnte citat er der også et par andre borgere, der 
fremhæver, at de ikke har været gode til at aflevere udlånt 
materiale tilbage, hvilket naturligvis har resulteret i gebyrer:

“Jeg har brugt biblioteket i Faxe én gang og holdt op med at gøre 
det, fordi jeg ikke var så god til at aflevere. Der er gebyrerne for 
høje. Jeg kommer ikke til at bruge det lige meget hvad. Jeg kan 

google mig frem til det meste.” - Mand, 48 år

De høje gebyrer ved forsinket aflevering er altså også at spore i 
borgerinterviewsne som personlig årsag til, at forbruget af 
biblioteket mindskes hos nogen. Nogle borgere har dog forslag til, 
hvad der kunne få dem til at påbegynde brug af biblioteket eller 
bruge det mere:

“Jeg har ikke fulgt med i biblioteket, så jeg ved ikke hvad de 
udbyder. De skal fortælle mere om sig selv på de sociale medier 
for at få folk ind. Jeg ved, at der er nogle i min søns klasse, hvis 

forældre bruger biblioteket meget, men det er også nogle af dem, 
der ikke har så travlt og har tid til at komme i åbningstiderne. Man 

glemmer dem lidt.” - Kvinde, 35 år

En borger foreslår også i sit borgerinterview, at biblioteket udvikler 
en app til lydbøger, hvilket kan indikere, at borgeren ikke kender 
nok til bibliotekets tilbud: 

“Biblioteker skal lave app for, at jeg vil bruge det i stedet for 
Mofibo. Jeg har ikke tid til at komme i åbningstiderne … Det skal 
være nemt og tilgængeligt, for ellers har jeg ikke tid. Jeg er mest 
og vil i fremtiden udelukkende være digital bruger.” - Mand, 40 år

En anden borger, der bruger bibliotekets digitale tilbud tilføjer, at 
udlånsperioden er for kort: 

“Jeg tænker, at det at læse en bog på en måned er lidt hurtigt. Jeg 
kan ikke nå altid at læse den på en måned. Det kunne være rart at 
forlænge låneperioden, så man havde 2 måneder fx” - Kvinde, 70 år

Ud fra resultaterne på side 13 er der 21 pct. af borgerne, der 
efterspørger flere bøger på hylderne og 25 pct., der gerne vil låne 
film mv. I borgerinterviewsne møder vi dog kun én borger, der 
synes, at der mangler materiale:

“En gang var jeg der for at låne en af de der kinesiske film. Hvis de 
havde noget mere af sådanne film. Den handlede om samuraier. De 

er dog gamle, men det var spændende.”- Kvinde, 80 år

Derudover mener én ældre kvinde, at det kunne være gavnligt med 
parkering, der lå tættere på hovedindgangen:

“Jeg er gangbesværet. Hvis biblioteket gør sådan, at man kan 
parkere lige udenfor, så kan jeg godt gøre det. Faxe bibliotek ligger 

selvfølgelig et godt sted, men det er svært.” - Kvinde, 81 år

Endelig er der selvfølgelig også en række borgere, som ikke er 
interesserede i at bruge biblioteket, såsom denne mand:

“Jeg tror ikke, der er noget, der kan få mig på biblioteket. Jeg vil 
hellere gå herhjemme med mine hunde og passe min jord. Jeg har et 

landsted.” - Mand, 74 år
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Hvor holder borgerne sig opdateret om kommunens tilbud?

Hvor holder du dig typisk informeret om Faxe Kommunes tilbud og 
aktiviteter? (Sæt gerne flere krydser)

Antal respondenter: 1.555  

71 pct. holder sig informeret om kommunens tilbud og 
aktiviteter i lokalaviser og annoncer
Det fremgår af figuren til højre, at 71 pct. af Faxe bibliotekernes 
brugere typisk holder sig informeret om Faxe Kommunes tilbud og 
aktiviteter i lokalaviser og annoncer. Derudover er der sammenlagt 
86 pct., der tilegner sig oplysninger digitalt via hjemmesider eller 
sociale medier.

Det er altså tydeligt, at bibliotekets tilstedeværelse og aktivitet på 
de sociale medier og online generelt kan have stor betydning for 
hvor mange besøgende, der er. I borgerinterviewsne blev det som 
vist tidligere udtrykt, at biblioteket ikke er synlige nok, og som 
nævnt hører mange ikke-brugere slet ikke om bibliotekets tilbud. 

Samtidig er det stadig en vigtig informationskanal for biblioteket at 
reklamere i lokalaviser og annoncer. Det er dog sandsynligvis mere 
den ældre del af befolkningen, der vil opdage tilbud mv. i den 
arena. Altså vil det sige, at ønsker biblioteket at tiltrække flere 
brugere (navnligt unge), vil det være gavnligt at udvide og udvikle 
en større online tilstedeværelse, hvor man også kan interagere 
med brugere og få input til arrangementer mv.
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Brugen af borgerservice inden for det seneste år
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Jeg har ikke benyttet borgerservice inden for det
seneste år

Har du inden for det seneste år benyttet borgerservice i Faxe 
Kommune i forbindelse med en af følgende henvendelser? 

Antal respondenter: 1.555  

42 pct. har ikke benyttet borgerservice det seneste år
Det fremgår af figuren til højre, at 42 pct. ikke har benyttet 
borgerservice i Faxe Kommune inden for det seneste år. 96 pct. af 
dem, som ikke har benyttet borgerservice inden for det seneste år, 
har angivet, at de ikke har haft behov for borgerservice som årsag 
til, at de ikke har benyttet sig af det. 

22 pct. har derimod angivet, at de har benyttet borgerservice i 
forbindelse med deres pas, og 11 pct. har haft henvendelser 
vedrørende deres kørekort. 

Udover denne viden fra spørgeskemaundersøgelsen kan vi udlede, 
at der er en generel tilfredshed med borgerservice blandt borgere i 
de kvalitative borgerinterviews, som har har anvendt borgerservice 
inden for den seneste tid. Det bliver fx beskrevet som et sted, der 
fungerer uden problemer af en ældre mand: 

“[Borgerservice] anvender jeg en gang i mellem. Jeg var på 
borgerservice forleden for at få nyt kørekort. Det fungerede helt 

fint. Ingen problemer. De havde styr på det.” - Mand, 74 år

En anden borger, som ikke er tilknyttet e-boks, udtrykker også en 
generel tilfredshed med borgerservice og pointerer, at 
sammenlægningen med biblioteket fungerer rigtig godt: 

“Bruger det ofte, da vi ikke er tilknyttet e-boks. Jeg bruger det til 
kørekort, pas osv. - også batterier til høreapparater. Genialt at det 

er slået sammen med biblioteket. Det er rart, at man ikke skal 
køre langt for at komme derhen.” - Mand, 77 år
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Borgerservice digitalt eller fysisk?

14%
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11%
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Næsten lige
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digitalt

Primært digitalt Primært fysisk Udelukkende
digitalt

Udelukkende 
fysisk

Bruger du primært borgerservice digitalt (fx Borger.dk, E-boks og 
andre relevante selvbetjeningsløsninger) eller ved fysisk fremmøde? 

Antal respondenter: 1.555  

2 ud af 3 af borgerne bruger primært eller udelukkende 
borgerservice digitalt
66 pct. af borgerne, der har besvaret spørgeskemaet, har angivet, 
at de primært eller udelukkende bruger borgerservice digitalt. 

20 pct. har på den anden side angivet, at de primært eller 
udelukkende bruger borgerservice fysisk.

I borgerinterviewsne tegner der sig det samme billede, hvor de 
fleste borgere primært er digitale brugere af borgerservice. Det 
giver god mening, eftersom de fleste behov efterhånden kan løses 
online.
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Hvor og hvordan får borgerne viden til at afhjælpe problemer

Hvis du tænker på din sidste kontakt med borgerservice, hvorfra fik du 
så primært din viden om, at det var borgerservice, som kunne 
afhjælpe dit problem? 

Antal respondenter: 1.555  

1%

6%

13%

27%

53%

Fysisk brev

E-mail

Telefonisk kontakt

Via selvbetjening på faxekommune.dk…

Fysisk fremmøde

Hvis du tænker på din sidste kontakt med borgerservice, hvordan var 
du da i kontakt med kommunen?

Antal respondenter: 1.555  

Over halvdelen af borgernes har senest været i kontakt med 
borgerservice ved fysisk fremmøde
Som det fremgår af figuren til højre har 53 pct. angivet, at deres 
seneste kontakt med borgerservice har været ved fysisk 
fremmøde. 

27 pct. har derimod angivet, at deres seneste kontakt med 
borgerservice foregik via selvbetjening på kommunens 
hjemmeside. Derudover har 13 pct. senest været i kontakt med 
borgerservice ved telefonisk kontakt og 6 pct. på e-mail. 
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Overgangen til digital borgerservice
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76% 14% 11%

Ja Nej Ved ikke

Hvor sandsynligt er det, at du primært benytter borgerservice digitalt 
om 3 år? 

Antal respondenter: 1.555  

75 pct. mener, at det er sandsynligt, at de primært bruger 
borgerservice digitalt om tre år 
Flertallet af borgerne (75 pct.) har angivet, at de ser det som 
meget eller forholdstvist sandsynligt, at de om tre år primært 
bruger borgerservice digitalt. En mindre gruppe på 9 pct. ser det 
derimod som meget eller forholdsvist usandsynligt. 

Det samme mønster gør sig gældende, når man i spørgeskemaet 
spørger borgerne, om de selv vurderer, at de i dag har de fornødne 
digitale kompetencer til uden problemer at kunne skifte til digital 
borgerservice, hvor 76 pct. svarer ”Ja”. Her findes samtidig en 
gruppe på 14 pct., som ikke vurderer sig selv til at have de 
fornødne kompetencer digitalt.

Vurderer du selv, at du i dag har de fornødne digitale 
kompetencer til uden problemer at kunne skifte til digital 
borgerservice? 

Antal respondenter: 1.555  
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Tilfredsheden med Faxe Kommunes borgerservice

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om Faxe 
Kommunes borgerservice?

Antal respondenter: 1.555  
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Faxe Kommune leverer høj service
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Faxe Kommune har en passende
ventetid

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Flertallet udviser en generel tilfredshed med Faxe 
Kommunes borgerservice
Figuren til højre viser en generel tilfredshed med Faxe kommunes 
borgerservice, hvor de fleste er enige i, at kommunen gør det godt 
på tværs af en række parametre. Der er altså kun et fåtal, der ikke 
mener, at kommunens borgerservice fungerer godt:

• 10 pct. er uenige eller meget uenige i, at Faxe Kommunes 
borgerservice har en passende ventetid. 

• 7 pct. er uenige eller meget uenige i, at kommunen er 
professionelle, og at personalet har faglig viden. 

• 15 pct. er uenige eller meget uenige i, at kommunen er nemme 
at komme i kontakt med. 

• 8 pct. er uenige eller meget uenige i, at kommunen leverer høj 
service. 

Alt i alt vurderes denne service altså til at være velfungerende med 
en bred tilfredshed blandt brugerne.
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Diskretion ved henvendelser til borgerservice 

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

Antal respondenter: 1.555  

31 pct. er i tvivl om, biblioteket kan tilbyde den diskretion, 
der er nødvendig ved borgerservice 
Der findes et delt billede af, hvorvidt bibliotekets brugere er i tvivl, 
om biblioteket kan tilbyde den diskretion, som er nødvendig ved 
borgerservice. 31 pct. har angivet sig at være enige eller meget 
enige, og 35 pct. har angivet, at de modsat er uenige eller meget 
uenige. En stor del af bibliotekets brugere på 33 pct. har desuden 
angivet, at de ikke ved, om biblioteket kan tilbyde den diskretion, 
der er nødvendig ved borgerservice. 
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Bibliotekerne lykkes, når de er opsøgende i deres arbejde
Et gennemgående tema i de kvalitative interviews med 
interessenterne går på, at samarbejdet med biblioteket fungerer 
rigtig godt, når biblioteket opsøger relationen til den pågældende 
institution. Flere af interessenterne oplever, at det kan være svært 
at nytænke et samarbejde med biblioteket i en i forvejen travl 
hverdag: 

”Det er vigtigt at have for øje, at det er dem, der skal få kontaktet 
institutionerne og være opsøgende. Det er bedst, at de kommer og 

tager fat i os. Det kan være svært i en presset hverdag selv at 
tage initiativ til det. Samarbejdet skal komme fra biblioteket selv. 

De skal invitere os indenfor. Vi har brug for, at de rækker ud.” 

Derfor understreger flere af interessenterne, at biblioteket fortsat 
og i endnu højere grad gerne må være opsøgende i deres arbejde 
– det vil i mange tilfælde blive modtaget med åbne arme. 

”Det handler alt sammen om eksponering, og derfor er det vigtigt, 
at biblioteket inviterer sig selv på besøg og snakker om, hvad de 

kan hjælpe med. Hvad har de af fysiske ting til rådighed? Hvordan 
søger man info på biblioteket? Er der gruppelokaler? Kan man 

vende tilbage til det samme lokale dagen efter og lade sine bøger 
ligge? Har de en Kindle, man må låne og tage med hjem? Hvordan 
er nettet, og er det besværligt at koble sig på? Det er vigtigt, at 

det ikke er kompliceret at tage på biblioteket.”

Biblioteket skal være tydelige om, hvad de kan bidrage med
Et andet væsentlig punkt, hvor flere af bibliotekets interessenter 
ser et forbedringspotentiale er, at biblioteket skal være synlige 
omkring, hvad de kan bidrage med i et samarbejde. Institutioner, 
som har samarbejdet med biblioteket, nævner, at de før 
samarbejdet havde svært ved at se et samarbejde for sig. 

”Bibliotekerne har sikkert godt styr på spændende tilbud. De skal 
bare være mere synlige.”

Det samme gælder for institutioner, som biblioteket endnu ikke har 
samarbejdet med. De har også svært ved at se, hvordan 
biblioteket kan bidrage. En af interessenterne, som ikke endnu har 
haft et samarbejde med biblioteket, lægger vægt på, at de 
mangler viden om, hvordan de kan bruge biblioteket, men at de er 
åbne for et samarbejde: 

”Forudsætninger for bedre samarbejde er at lave aftaler. Vi er 
åbne. Det er dem, der meget gerne må række ud. Eller vi skal i 

hvert fald vide, hvad der kan rækkes ud efter – det er vi slet ikke 
klar over lige nu. De er ikke synlige.”
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Biblioteket skal gøre sig digitalt attraktive for de unge
Flere interessenter på ungeområdet peger på, at det er vigtigt, at 
biblioteket sørger for at holde sig opdateret på, hvad der rører sig 
blandt de unge, og hvilke digitale tjenester de bruger. 

”Lige nu er biblioteket outdated og for 90’er-agtigt, men det har 
kæmpe potentiale. Vores unge er jo en generation, der går ud fra, 

at alt skal være nemt og tilgængeligt. Derfor skal bibliotekerne 
være digitalt til stede og synlige. Ikke bare på Facebook.”

”For mange af vores kursister er kommunen ikke en ven, så igen 
er det vigtigt, at biblioteket selv rækker ud og gør sig interessante. 

Folk kommer ikke af sig selv.”

Flere unge har behov for en uddannelse i digital adfærd
Et andet punkt, hvorpå biblioteket kan være mere aktive, er i 
uddannelsen af unges digitale adfærd. Flere af de interessenter, 
som arbejder med unge, peger på, at selvom den unge generation 
er opvokset i en mere digital verden, så har de stadigt sværere ved 
at begå sig i digitale miljøer. 

”Desværre oplever vi, at nogle på forhånd har bestemt sig for, at 
de ikke kan forstå det digitale. Der er så meget brug for at vække 

folks digitale nysgerrighed – at vise, at det også er en fordel for dig 
– ikke kun en udfordring og noget besværligt.” 

Netop her kan biblioteket spille en afgørende rolle i at løse et 
større problem, som også står centralt i KL’s udspil for, hvilke 
problemstillinger fremtidens biblioteker skal arbejde med. 

Biblioteket skal understøtte stimuleringen af læselysten
Endnu et gennemgående tema i de kvalitative interviews med 
bibliotekets interessenter er, at biblioteket i højere grad skal 
hjælpe med at skubbe til læselysten blandt de unge. En interessent 
lægger vægt på, at biblioteket skal gøre sig selv mere attraktivt og 
hjælpe med at få læselysten op blandt de unge: 

”Bibliotekerne kan hjælpe med at skabe interesse. Komme ud og 
invitere folkeskolerne indenfor og have fokus på at præsentere og 
gøre forskellige tilbud attraktive. Lige nu fremstår bibliotekerne for 
kedeligt for eleverne. De skal åbne op, invitere indenfor og skabe 

noget læselyst hos eleverne.”

Biblioteket kan fungere som mødested for unge i kommunen
Flere interessenter i kommunen påpeger, at biblioteket har 
potentialet til at kunne blive et central mødested for de unge. Både 
som et sted, hvor man kan hænge ud med sine venner, men også 
som forsamlingspunkt for foreninger. I forlængelse af dette bliver 
der peget på, at biblioteket kan og bør tage den rolle på sig selv, 
og selv forsøge at skabe et rum for forsamling:

”Det ville være godt til de større børn med en café af en art, hvor 
de kan sidde og hænge ud.”

”Bør og skal være et forsamlingspunkt for dannelse. Bibliotekerne 
skal være de udfarende. Lige nu skal foreninger selv gøre 

benarbejdet og overskue, hvordan man rækker ud. Hvorfor gør 
bibliotekerne sig ikke til den rolle? Hvorfor har de ikke 

overblikket?” 



Perspektiver fra bibliotekets interessenter

28

Biblioteket har også læringspotentiale for de yngste
Blandt interessenterne på børneområdet er der flere, der ser 
biblioteket som et oplagt sted til læring for små børn. 
Interessenterne giver bl.a. udtryk for et ønske om, at biblioteket 
tænker med og bidrager med kreative læringsmuligheder for små 
børn.

”Vi har tidligere haft en aftale med en losseplads med fokus på, 
hvordan vi skal passe på vores natur. Vi så udstoppede dyr med 
tyggegummi i halsen og lærte på den måde, hvad der sker, når 
man smider tyggegummi i naturen. Undervisningsmateriale som 
dette eksempel kunne være en oplagt opgave for biblioteket –

altså at finde legende måder, hvorpå børnene kan lære. Det er så 
vigtigt i en tid hvor alt er digitalt.”

”Hvis biblioteket kunne komme op med nogle legende måder at 
lære på, kunne det være fantastisk. De kunne opstille aktiviteter 
og på den måde få børnene på opdagelse, så de kan lære den vej 

igennem. Børnene skal have et naturligt forhold til biblioteker, 
sprog og læring fra en tidlig alder.”

Biblioteket kan være med til at understøtte sproget for de 
yngste
Flere interessenter på børneområdet fremhæver desuden, at 
biblioteket kunne være en stor hjælp i forhold til understøttelse af 
sproget hos de små børn, eftersom sproget er indgangsporten til 
mange ting.

”Fx kunne [biblioteket] lave et pilotprojekt, hvor en bibliotekar 
kunne lave højtlæsning i weekenden for børnene. Alt hvad der kan 

hjælpe den sproglige udvikling er godt”

Behovet for sproglig understøttelse gælder alle, men særligt vil det 
gavne tosprogede børn, der har et ekstra stort behov for hjælp til 
udvikling af sproget. 

”Det kunne være gavnligt at invitere en lille gruppe på besøg i små 
hyggekroge, hvor der var plads til at blive hørt og mødt, der hvor 
man er. Det ville gøre en stor forskel. Også for tosprogede børn, 
der kan have gavn af lidt mere tid, fokus og understøttelse en 

gang i mellem.”



Læsning og 
læselyst
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Læsning og læselyst

51%

23%

13% 13%

1%

55%

25%

5%

12%

2%

Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Ved ikke

Hvor ofte læser du bøger i din fritid?

Hvor ofte læser du aviser i din fritid?

Hvor ofte læser du bøger / aviser i din fritid?

Antal respondenter: 1.555  

Ca. halvdelen af bibliotekets brugere læser dagligt bøger i 
deres fritid
Figuren til højre viser, at 51 pct. af Faxe bibliotekernes brugere 
læser dagligt bøger i deres fritid, og 55 pct. læser dagligt aviser i 
deres fritid. 

Et lignende billede tegner sig i borgerinterviewsne, hvor det ikke er 
alle, der får læst hver dag, men størstedelen af 
interviewpersonerne fortæller, at de generelt forbruger bøger mv. i 
deres liv.

Det indikerer også, at bøger eller skriftlig underholdning i form af 
bøger ikke er på vej ud. Tværtimod lader der til fortsat at være en 
bred målgruppe af mennesker, som er interesserede i at læse.
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Vil borgerne gerne læse mere end de gør i forvejen?

20%

4%

4%

35%

16%

14%

31%

47%

45%

6%

25%

28%

8%

8%

9%

Jeg vil gerne læse oftere, end jeg gør i dag

Jeg savner inspiration til læsning i min
dagligdag

Jeg savner motivation til læsning i min
dagligdag

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Over halvdelen af borgerne vil gerne læse mere end de gør
Som det fremgår nederst i figuren til højre angiver 55 pct., at de 
er enige eller meget enige i, at de gerne vil læse oftere end de gør 
i dag. 37 pct. er uenige heri. 

De to andre søjler i diagrammet til højre viser, at selvom over 
halvdelen af brugerne gerne vil læse mere end de gør i dag, så er 
det meget mindre andele på 18 pct., der savner motivation til 
læsning i deres dagligdag, og 20 pct. som inspiration til læsning i 
deres hverdag.

I borgerinterviewsne var resultatet lignende, hvor der var en andel 
af borgerne, der ønskede at læse mere, end de gør nu. Disse 
borgere fortalte dog samtidig, at det mest centrale problem er tid 
eller til dels lyst, mere end det er noget, som biblioteket kan rykke 
på.

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?

Antal respondenter: 1.555  
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Børneforældres perspektiver

28%

26%

17%

9%

20%

21%

46%

38%

35%

44%

55%

44%

17%

13%

29%

6%

11%

17%

1%

4%

11%

2%

3%

7%

19%

9%

39%

13%

15%

Jeg vil gerne have, at mit barn læser
oftere

Mine børn har meget glæde af biblioteket

Jeg finder det udfordrende at få mit barn
til at læse

Biblioteket har mange aktiviteter, der
henvender sig til børn

Jeg synes, det er nemt at finde relevante
bøger til mit barn på bibliotekets hylder

Jeg bruger biblioteket til at få inspiration
til mit barns læsning

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Børneforældre og bedsteforældre bruger i høj grad 
biblioteket til at underholde de små
Figuren til højre viser, at der findes en væsentlig interesse blandt 
børneforældrene i at bruge bibliotekerne til at øve deres børns 
læsefærdigheder eller som et udfoldelsessted for børnene. 

Flere borgere nævner også i de kvalitative borgerinterviews, at de 
ser en mulighed for at bruge bibliotekernes børnetilbud endnu 
mere, hvis: 

“Events for børn med fx oplæsning kunne jeg godt være 
interesseret i. Eller måske noget abonnementsservice så man 

kunne låne en bog, der så gik på tur. Ligesom der er med tøj til 
babyer. Så kommer der en pakke med tøj til aldersgruppen, og så 
har man det i tre måneder og så får man noget nyt. Sådan nogle 
ville jeg tilmelde min datter, hvis der var noget vedrørende bøger 

relevante for hendes aldersgruppe.” - Kvinde, 28 år

Andre ideer eller forslag kom også op under borgerinterviewsne. 
En borger havde interesse i en læseklub for sine børn, mens en 
anden borger ønskede noget mere aktiv underholdning for sine 
børnebørn: 

“Jeg kunne nok godt forestille mig at skrive mine børn op til 
læseklubber eller andre læsetilbud” - Mand, 33 år 

“Jeg har holdt øje med, hvad der foregår for børn. Børnebørnene 
er 4 og 6, så hvis der var noget til dem som fx teater.” - Kvinde, 

58 år

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?

Antal respondenter: 1.555  
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Børneforældres perspektiver

En forælder fortalte endvidere, at bibliotekerne på nuværende 
tidspunkt er gode til at hjælpe de børn, der kommer på biblioteket:

”Når vi har været på biblioteket, har bibliotekarerne være 
eminente til at spotte, hvem min søn er, og hvad der kunne være 
interessant for ham. Deres faglighed og menneskelige kendskab er 
uvurderligt. Biblioteket kan fx komme med bog-forslag. Eller der 
kunne være online kontakt med en bibliotekar efter, at man har 
mødt dem fysisk; det kunne måske løse problemet med, at man 

ikke fysisk kommer derop så ofte, men at der stadig er en 
bibliotekar, man har mødt. Det vil gøre det  mere trygt og 

inspirerende. Jeg er dog ikke interesseret i en læseklub for min 
søn. Det ville være dødens pølse at få ham derhen. Det fysiske 
fremøde er altså klart en barriere. Vi bor også lidt langt væk, så 

det spiller selvfølgelig også ind.” 
- Kvinde, 50 år

Dette peger altså på – sammen med statistikken på forrige side –
at der er tilfredshed blandt borgerne, når det gælder bibliotekernes 
børneindsats. En forbedringspotentiale kunne dog være online-
sessioner med bibliotekarer til børnene, eller nogle flere tilbud i 
form af bogklubber eller forestillinger.



Digitalisering 
og digital 
parathed
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Borgernes digitale kompetencer

71%

23%

25%

45%

2%

16%

1%

4%

2%

14%

Jeg kan godt finde ud af at bruge digitale
løsninger i min hverdag, fx via

borger.dk, e-boks m.m.

Jeg er bevidst om, hvem der har kontrol
over mine data

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?

Antal respondenter: 1.555  

68 pct. er enige i, at de er bevidste om, hvem der har 
kontrol ift. deres data
Der er et flertal af borgere (68 pct.), som er enige eller meget 
enige i, at de er bevidste om, hvem der har kontrol over deres 
egne data. 20 pct. er på den anden side uenige eller meget uenige 
i, at de er bevidste om, hvem der har kontrol over deres data. 

Næsten alle (96 pct.) er derimod enige eller meget i, at de godt 
kan finde ud af at bruge digitale løsninger i deres hverdag fx via 
borger.dk eller e-boks.dk. En væsentlig pointe er i forlængelse af 
dette, at det er sandsynligt, at personer med digitale udfordringer 
måske i mindre har besvaret spørgeskemaundersøgelse, da det 
kun har været muligt at tilgå denne online, hvorfor de muligvis 
ikke fylder så meget i resultaterne, som de reelt gør. 

I borgerinterviewsne var der ikke nogen, der decideret udtrykte 
utryghed over databehandling. Der var dog en borger, der i 
forbindelse med spørgsmål til hans digitale evner, der fortalte, at 
han generelt var utryg ved at bevæge sig online:

”Man føler sig marginaliseret, når man er meldt ud af e-boks og 
ikke kan få andet hjælp. Det hele er bøvlet, når man er meldt af. 
Kurser kunne være super interessante og altid relevant - også 

kurser om sikkerhed. Jeg har ikke nødvendigvis så meget tiltro til 
alt det digitale. Hvad nu hvis min identitet misbruges?” 

- Mand, 77 år

De fleste borgere fortalte dog i borgerinterviews, at selv hvis de 
ikke var de bedste til at færdes digitalt, mente de nok, at de havde 
tilstrækkelige færdigheder til at løse deres behov.
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Borgernes digitale kompetencer

5%

8%

27%

15%

32%

46%

4%

7%

4%

1%

1%

1%

74%

51%

22%

Bibliotekets personale er gode til at formidle
IT-faglig viden til mig

Bibliotekets tilbud giver mig viden om
samfundsforhold

Biblioteket gør mig klogere på de områder og
emner, jeg interesserer mig for

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?

Antal respondenter: 1.555  

Borgere udtrykker, at de har brug for kurser om 
digitalisering
I tråd med forrige side, er der dog en væsentlig del af borgerne, 
der kunne drage nytte af IT-kurser. Det fremgår bl.a. af figuren til 
højre, at der er borgere, der har brug for hjælp til IT. I 
borgerinterviewsne bliver det også oplyst, at visse borgere godt 
kunne tænke sig nogle kurser i IT, hvor de fik hjælp til at blive 
bedre og mere selvstændige:

”Dagcenteret kører sådan nogle kurser, men jeg har ikke meldt 
mig til endnu. Det kræver dog, at man har energien og 

overskuddet. Biblioteket eller dagcenteret er helt oplagte steder at 
oplyse om [digitalisering]. Hvis mange meldte sig til, kunne det 
være, jeg også selv fik lyst til at tilmelde mig.” - Kvinde, 70 år

Det er dog primært de ældre, som interviewpersonerne mener, 
kunne have behov for sådanne kurser, da de ikke på samme måde 
som de yngre generationer er vokset op med IT eller har stiftet 
bekendtskab med det via arbejde mv.
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Borgernes digitale kompetencer

10%

18%

24%

39%

8%

1%

10 timer eller derover

7-9 timer

4-6 timer

1-3 timer

Under 1 time

Ved ikke

Hvor meget tid bruger du cirka på computer, smartphone og tablet på 
en gennemsnitlig dag? Både på fritids-, studie- og arbejdsbrug 

Antal respondenter: 1.555  

Over halvdelen af borgerne bruger i gennemsnit 4 timer 
eller mere om dagen på deres computer, telefon eller tablet
Der findes efterhånden kun et fåtal af borgere, der ikke tilbringer 
en væsentlig andel af deres vågne timer på at være online. Som 
man kan se til højre, er der endda en ikke ubetydelig del, der 
bruger mere end 10 timer om dagen på forskellige digitale 
enheder.

Dette kan evt. understøtte de tidligere pointer omkring, at 
biblioteket kan række ud til borgere og reklamere for deres tilbud 
via online platforme, da det tydeligvis ud fra denne 
spørgeskemaundersøgelse er der, hvor folk befinder sig.



Fællesskaber 
og social 
trivsel
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Social trivsel og fællesskab

26%

53%

16%

3% 1% 1%

Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke

11%

35%

51%

3%

Ofte En gang imellem Sjældent Ønsker ikke at svare

46 pct. savner nogen at være sammen med en gang imellem 
eller ofte
Den øverste figur til højre viser, at 11 pct. ofte savner nogle at 
være sammen med, 35 pct. savner en gang imellem nogen at 
være sammen og 51 pct. sjældent. 

Blandt de 15-29 årige har 68 pct. angivet, at de ofte eller en gang i 
mellem savner nogle af være sammen med, som er betydeligt flere 
en blandt 30-59, hvor andelen 45 pct. og blandt dem på 60 eller 
derover, hvor andelen også er 45 pct. Der er dermed flere blandt 
de unge, som ofte eller en gang i mellem savner nogen at være 
sammen med sammenlignet med de andre aldersgrupper. 

Den nederste figur til højre viser, at 79 pct. synes, at deres trivsel 
og livskvalitet alt i alt er virkelig god og god. 16 pct. svarer 
nogenlunde og 3 pct. svarer dårlig. 

I borgerinterviewsne havde interviewerne mulighed for at stille 
samme spørgsmål, dog en smule omformuleret. Her blev der 
fortalt, at det altså var med udgangspunkt i en tid uden 
coronavirus. Når spørgsmålet blev stillet på denne måde, var det 
de færreste borgere, der fortalte, at de manglede samvær. Det kan 
dog også forklares med, at det kan være mindre ubehageligt at 
være sandfærdig om ensomhed i et spørgeskema end i en reel 
samtale med et andet, fremmed menneske over telefonen. Det at 
passe ind og ikke stå uden for flokken (i dette tilfælde ift. at være 
ensom) kan altså godt have spillet ind i resultaterne fra 
borgerinterviews. 

Hvor ofte savner du nogen at være sammen med? 

Antal respondenter: 1.555  

Hvordan synes du, at din trivsel og livskvalitet er alt i alt? 

Antal respondenter: 1.555  
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Social trivsel og fællesskab

6%

3%

21%

20%

21%

19%

11%

11%

42%

47%

Biblioteket fungerer godt som centrum
for fællesskab og socialt samvær med

folk, jeg i forvejen kender

Biblioteket fungerer godt som centrum
for fællesskab og socialt samvær med

folk, jeg ikke kender i forvejen

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Mellem 23 pct. og 27 pct. af borgerne er enten meget enige 
eller enige i, at biblioteket fungerer godt som 
samlingspunkt
Ud fra spørgeskemasvarene kan man se, at der er spredning i, 
hvorvidt borgerne synes, at biblioteket er et forsamlingssted –
uanset om de kender de folk, som de mødes med, eller ej. 

Der er også delte meninger at finde i borgerinterviewsne, hvor 
nogle er positivt stemt ift. at bruge biblioteket til at mødes med 
andre, når man spørger, om de ser biblioteket som et sted til at 
forsamles:

“Ja, men det er rarest, hvis man kender nogen i forvejen.” 
– Mand, 66 år

“Ja, der er mange, der gør det. Flere af naboerne går derop til et 
eller andet.” - Kvinde, 80 år

… mens andre ikke ser det som en mulighed at bruge biblioteket til 
fællesskab og socialt samvær:

“Jeg kiggede lige på ældresagens tilbud, men der var ikke noget, 
der lige passer mig. Jeg er ikke interesseret i at bruge bibliotekets 
tilbud. Jeg kender flere, der bruger biblioteket – det skal de bare 

have lov til. Men det er ikke mit behov.” - Mand, 74 år

“Nej, jeg synes … Jeg brugte det, da jeg var yngre, fordi der kunne 
man få ro. Det er ikke et sted, man kommer for at mødes med 

nogen.” - Mand, 51 år

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?

Antal respondenter: 1.555  
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Social trivsel og fællesskab

60%

28%

8%
2% 1%

Ja, altid Ja, for det meste Ja, nogle gange Næsten aldrig Nej, aldrig

8%

17% 17%
21%

30%

7%

Meget
sandsynligt

Forholdsvis
sandsynligt

Hverken eller Forholdsvis
usandsynligt

Meget
usandsynligt

Ved ikke

88 pct. har for det meste eller altid nogen at tale med
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at 88 pct. har 
altid eller for det meste nogen at tale med, hvis de har problemer 
eller brug for støtte. 8 pct. har svaret, at de kun nogle gange har 
nogen at tale med, og 2 pct. har svaret næsten aldrig. 

Den nederste figur til højre viser, at 25 pct. ser det som meget 
eller forholdsvist sandsynligt, at de ville deltage i en læseklub for 
personer i deres egen aldersgruppe, hvis deres lokale bibliotek 
oprettede en sådan læsklub. 51 pct. vurderer det som meget eller 
forholdsvist usandsynligt. 

Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? 

Antal respondenter: 1.555  

Hvad er sandsynligheden for, at du ville deltage i en læseklub for 
personer i din aldersgruppe, hvis dit lokale bibliotek oprettede en 
sådan læseklub? 

Antal respondenter: 1.555  



Workshop med 
medarbejdere 
fra bibliotek og 
borgerservice
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Medarbejdernes perspektiver

Biblioteket kan og skal blive bedre til at kommunikere til 
kommunens borgere om dets tilbud og aktiviteter 
Der findes bred enighed blandt medarbejderne i Faxe Kommunes 
Biblioteker og Borgerservice om, at biblioteket kan blive bedre til at 
kommunikere ud til kommunens borgere om dets tilbud og 
aktiviteter. Her gælder det både i forhold, hvordan man 
kommunikerer til de pågældende målgrupper, men også på hvilke 
platforme og medier, der bliver kommunikeret. 

Medarbejderne stiller spørgsmålstegn ved om 
sammenlægningen har haft de ønskede effekter
Der findes blandt medarbejdere i Faxe Kommunes Biblioteker og 
Borgerservice en tvivl om, hvorvidt sammenlægningen af bibliotek 
og borgerservice i kommunen har haft de ønskede synergieffekter. 
Medarbejderne oplever, at der kan skabes en større sammenhæng 
mellem bibliotek og borgerservice, end der er opnået på 
nuværende tidspunkt. Medarbejderne vurderer eksempelvis, at det 
er de færreste af de besøgende borgere, som skal besøge 
borgerservice, der også gør brug af biblioteket. Sammenlægningen 
og implementeringen kan på den baggrund genovervejes med 
henblik på at forbedre løsningen samlet set. 

Bibliotekets medarbejdere ser værdi i at have længere og 
mere betjent åbningstid
Endnu en pointe som flere medarbejdere fremlagde var, at man 
godt kunne have noget mere betjent åbningstid, hvilket ifølge 
medarbejderne ville gøre biblioteket mere levende, da de 
besøgende i højere grad vil blive mødt af en medarbejder på 
biblioteket. Mere specifikt blev betjent åbningstid i weekenden 
foreslået.

Medarbejderne har gode erfaringer med samarbejder, men 
vil gerne mere end at servicere dets samarbejdspartnere
Bibliotekets medarbejdere har gode erfaringer med at arbejde med 
kommunens interessenter, og der findes en generel tilfredshed 
med de eksisterende samarbejder. Det pointeres dog blandt flere 
medarbejdere, at de har oplevet, at de ofte indgå i en mere 
servicerende rolle og i mindre grad er med til at skabe og udvikle 
de enkelte samarbejder med deres interessenter. Dette mener 
medarbejderne er en ærgerlig udvikling, da de ser stort potentiale i 
være med til at udvikle og sparre om de pågældende samarbejder, 
og de har konkret viden og erfaring, der kan gøre projekterne 
bedre. 

Brugen af frivillige på biblioteket har fordele og ulemper
Der fandtes blandt medarbejderne en generel åbenhed over for 
brugen af frivillige, og der blev drøftet både fordele, ulemper, 
potentialer samt forhold, som man bør være opmærksomme på, 
hvis man inddrager frivillige i højere grad end før. Fordelene ved at 
inddrage flere frivillige på biblioteket er blandt andre, at der kan 
løftes en større arbejdsbyrde, og at det bliver muligt at afholde 
flere aktiviteter og arrangementer for borgerne. Frivillige rummer 
derfor et stort potentiale. Ulemperne er især, at det kræver en del 
koordination og kommunikation for at få det bedste ud af de 
frivillige til den størst mulige gevinst for både borgerne, de frivillige 
selv og medarbejderne. Dertil skal rekrutteringen af de frivillige 
også være grundig for at sikre en engageret og motiveret gruppe 
af frivillige, således at man får fat i de ”rigtige” frivillige. 



Metode og 
datagrundlag



45

Metode og datagrundlag

Spørgeskemaundersøgelse
Der er blevet foretaget en bred spørgeskemaundersøgelse blandt 
bibliotekets brugere, der har haft til formål af kortlægge og 
beskrive brugernes oplevelser, erfaringer, brugsmønstre, behov, 
udbytte og ønsker til fremtiden. Respondenterne fik en mail med et 
link til spørgeskemaet, og de, der ikke svarede indledningsvist, fik 
en opfølgende mail med endnu en forespørgsel. I alt blev der 
indsamlet svar fra hele 1.555 respondenter.

Interview med borgere i Faxe Kommune
Derudover er der blevet foretaget 30 kvalitative telefoniske 
interviews, som har undersøgt borgeres oplevelser med, brug af og 
tilfredshed med Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice. For 
de borgere, der ikke benytter bibliotekstilbuddet, gælder det, at de 
særligt interviewes om årsager til, at de ikke benytter biblioteket, 
herunder hvilke barrierer og mangler der kan være, hvad der 
kunne få dem til at benytte biblioteket samt deres generelle 
kulturforbrug og andre kulturvaner. Derudover er alle borgere 
blevet stillet spørgsmål til deres borgerservicebrug, læsevaner, 
sociale forhold med andre mennesker, deres 
digitaliseringsfærdigheder samt generelle forslag til forbedring af 
biblioteker og borgerservice.

Interview med interessentgrupper
Dertil er der udført 12 interviews med lokale interessentgrupper, 
herunder vuggestuer/dagplejere, børnehaver, folkeskoler, 
ungdomsskolen, aftenskoler, gymnasiet, ældrerådet og 
kommunens plejecentre, der har undersøgt udviklings- og 
samarbejdspotentialer. Interviewsne har særligt haft fokus på 
relevans- og udbytteoplevelser med biblioteker og borgerservice 
samt interessenternes behov, ønsker til fremtiden samt nye 
muligheder og potentialer for samarbejde. 

Gruppeinterviews med biblioteks- og 
borgerservicemedarbejdere
Slutteligt er der blevet foretaget et gruppeinterviews med 8 
medarbejdere fra Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice, 
som har fokuseret på udvikling, potentialer og 
forbedringsmuligheder i forhold til alle brugere og borgere. 




