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Strategien 2014-19 

• Et stykke tid siden, Kbh. havde en strategi 

• Arbejdet påbegyndtes efterår 2013 

• Hvor er bibliotekerne nu? Hvordan ser fremtiden 
ud? Hvor skal vi hen, du? Surfe eller synke! 

• Strategien har som kardinalpunkter: 
– Læsekompetencer 

– Flere ikke-brugere 

– Afinstitutionaliseringen i samfundet(!?) 

– Adgang er ikke nok, og området er mættet 

– Information er ikke en mangelvare, opmærksomhed er 



Strategien 2014-19 



Eksempel på niveau 3 
opgave - 50 % af 
danskerne har 
læsefærdigheder under 
dette niveau 



Børnenes læsevaner 



Fritidslæsning 

”Øget tidsforbrug på 
læsning i fritiden 
(svarende til et niveau op 
på læsetids-indekset) er 
forbundet med en 
gennemsnitlig forbedring 
af elevernes læse-
færdigheder med 46 point.  

 

Dette svarer ifølge PISA til 
mere end et skoleår i 
læsefærdigheder”  

 (OECD-PISA, 2010) 

 Fordeling af elever efter dagligt 
tidsforbrug på  fritidslæsning  (PISA 2009) 

Læsning ikke
frivilligt

 < 30 min.

30 min - 60 min.

60-120 min.

≥ 120 min. 
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Bibliotekets rolle i læring og læsning 



Kultur og 
identitet 

Fragmentering og 
flygtige 

fællesskaber 

”Filterbobler” og 
Sociale medier 

Bibliotekets 
formål: Dannelse 

Mangfoldighed 

Lokale 
fællesskaber 

Alsidighed, 
aktualitet og 
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dialog og 
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Bibliotekets rolle i kulturformidling 



Bibliotekernes formål 

 Bibliotekernes formål er at 
fremme oplysning, 
uddannelse og kulturel 
aktivitet  

 

 

 

 ved at stille bøger, 
tidsskrifter, lydbøger og 
andre egnede materialer til 
rådighed..   

  

x 

Større krav  
- Læsning 

-Informationskompetence  
-Digitale kompetencer  

- Identitet 

 

- Kamp om opmærksomhed 
- Alle borgere skal have et 

reelt tilbud 
- Adgang er ikke 

tilstrækkeligt 

Nye metoder  
-Opsøgende indsats 

- Dialog og deltagelse 
- Læring og samskabelse 

 



 

 
Skabe  

videndele 
Værksteder, labs,  

frivillighed 

Læring og deltagelse 
Kurser, klubber og fora 

Inspiration, fællesskab og oplevelser 
Arrangementer, formidling og fleksible 

biblioteksrum 

Nem adgang og gode fysiske rammer 
Digitalt bibliotek, udvidet åbningstid og moderne 

fysiske biblioteker 

 
Litteratur, musik, film og databaser 

Effektiv materialeforsyning og digitalisering 

 

Bibliotekets 
værdiskabelse 

Digitalisering 
Digital service 
Selvbetjening 

Borgerinddragelse 
Frivillige 
Partnerskaber 



Omlægning af biblioteksservice 

• Omlægning af service 
– Biblioteksservice skal ikke være et tag-selv-bord for ressourcestærke 

københavnere 

– Det skal være bibliotekerne, der bestemmer hvilken service, der ydes og til hvem 

– Det formuleres i servicedeklarationer 

• Digitalisering 
– Substitution af trykte bøger 

– Digital service 

• Ny biblioteksstruktur 
– Styrkelse af bydelsbibliotekerne 

• Opsøgende bibliotek  
– Fokus på hele bydelen og ikke kun på fremmødte brugere 

– Nogle målgrupper mere værdifulde end andre 

• Aktive borgere 

• Kompetencestrategi – faglighed på nye måder 

• Fastholdelse og udvikling af brugertilfredshed 

 

 

 



Overordnede mål 

• Længere åbningstid og bedre tilgængelighed 

• Flere aktiviteter på bibliotekerne med større involvering af 
borgerne; særligt borger-til-borger 

• Moderniseret biblioteksstruktur og attraktive fysiske 
biblioteksrum 

• Biblioteksbetjening af flere københavnere og målrettede 
tilbud til udvalgte uddannelsesinstitutioner 

• Et fuldt udbygget digitalt bibliotek med flere e-bøger, 
lydbøger, tidsskrifter, databaser 

• Bedre digital betjening & formidling 

• … for at nå nye brugere, for at fastholde læsning trods 
skiftende platforme, for at spare ressourcer til at servicere 
”tungere” grupper osv. 

 

 



Sagt på en anden måde … 

• Der skal være færre hylder og mere plads: De fedeste ting i 
biblioteksrummet skal vi forhåbentlig ikke selv finde på! 

 
William Mitchell citeret  

I Lorcan Dempseys blog i  

”The network reshapes  

the library” om fremtidigt  

behov for privat og  

offentligt rum 

 

• Biblioteket skal opsøge fysisk og digitalt 

• Nye brugere er vigtigere end eksisterende storbrugere 

• Vi behøver ikke stå mellem forfatter og læser; vi kan stå 
sammen med begge 

• Fra én til én til én til mange; fysisk, digitalt og opsøgende 

 

 



Det klassiske og det opsøgende bibliotek 

 



Eksterne målgrupper 

Strategisk fokus 
 

Skoler og 
ungdomsuddannelser 

Kritiske informationsbrugere og 
ivrige læsere  

 
 

• Litteraturformidling 
• Informationskompetence 
• …. 

 
 

 
Den bedst uddannede 

generation 
 
 

Indsats Effekt 

+ = 

 
AKTIVE BORGERE 

Alle Københavnere kan bidrage 
til byens udvikling 

 
 

• Læseklubber 
• Digital københavner 
• Biblioteket som læringssted 
• …… 
 

 
 

Stærke og mangfoldige 
lokale fællesskaber 

 
 
 
 

+ = 

 
 
 

BØRN OG KULTUR 
Kulturelt kvalitetsbevidste og 

nysgerrige børn  
 
 
 
 

• Tidlig læseindsats 
• Forældrefokus 
• ………. Kulturelt fundament for det 

gode børneliv 
 

+ = 



Udvikling af Københavns Biblioteker 

Strategisk fokus 

 
FYSISK BIBLIOTEK 

 
 

• Serviceudvikling 
• Selvbetjent åbningstid 
• Borgerservice 
• Filialstruktur 
• Arrangementer  
• Borgerinddragelse 

 
 

 
Biblioteket som knudepunkt i 

lokalsamfundet 
 
 

Indsats Effekt 

 
DIGITALT BIBLIOTEK 

 
 

• Nyt bibliotekssystem 
• Intelligent 

materialeformidling 
• Digitalisering 
• Personalisering 
• Ny hjemmeside 

 
Et københavnsk digitalt 

bibliotek i verdensklasse 
 
 

+ 

+ 

= 

= 



Udvikling af Københavns Biblioteker 

Strategisk fokus Indsats Effekt 

 
OPSØGENDE BIBLIOTEK 

 
 

• Partnerskaber 
• Nye nøgletal 
• Ikke-brugere som målgruppe 
• …….. 

 
 
 

 
 

Biblioteksbetjening af alle 
københavnere 

 
 
 

+ = 

 
KOMPETENCEUDVIKLING OG 

TILLIDSBASERET 
ORGANISATION 

 
 

• Projekt ”Fremtidens 
biblioteksmedarbejder” 

• Innovation og tillid i praksis 
• Forandringsledelse 
• Digitale kompetencer 
• E-læring 
 

 
 

Innovative, handlekraftige og 
tillidsfulde ledere og 

medarbejdere 
 
 
 

+ = 



Strategi -> Bibliotekspakke 

Pakke i ren form: Investeringer i år 0-2 -> Varige effektiviseringer 
fra og med år 4 i størrelsesordenen 3:1 (2:1) 



Målrettet biblioteks-
betjening 

 

Digitalt bibliotek 
 

Integreret 
borgerservice 

 

Investeringer 
It-systemer 
Serviceudvikling 
Kompetence-udvikling 
Digitalisering 

 

Den samlede plan 



1000 kr. 2015 2016 2017 2018 

Investeringer 
Målrettet biblioteksbetjening 9.116 9.460 3.200 0 

Digitalt bibliotek 5.100 3.900 900 0 

Integreret borgerservice 4.625 4.775 7.00 0 

Investeringer samlet 18.341 18.135 4.800 0 

Investeringer akkumuleret  41.276 

Effektiviseringer 

Målrettet biblioteksbetjening 0 3.055 4.155 5.805 

Digitalt bibliotek 0 675 2.700 5.063 

Integreret borgerservice 0 0 2.216 3.693 

Effektiviseringer samlet  0 3.730 9.013 14.561 

Varige effektiviseringer fra 2018 14.561 

De varige effektiviseringer består fuldt implementeret af: 

Huslejebesparelser: 1,823 mio. kr. 

Besparelser på mindre bogopsætning og øget kassation: 15 studenter Å/V 

Årsværksbesparelse på målrettet biblioteksbetjening: 12 Å/V 

Årsværksbesparelse som følge af serviceomlægning af borgerservice: 6 Å/V  

Investeringer og effektiviseringer 



ANALYSE OG FORSLAG 
TIL SKOLESAMARBEJDE 

BIBLIOTEKSSYSTEM 

DIGITALISERING OG 
KASSASTION 

KOORDINERENDE 
STYREGRUPPE 
INTEGRERET 

BORGERSERVICIE 

BORGERSERVICE 
PÅ BIBLIOTEKER 

BORGERSERVICE 
SOF OG BIF 

PROGRRAMKOORDINERING 

Programleder FT, projektleder-Bib FT, 
projektleder-KBS FT, ledig plads 

STYREGRUPPE 

Thomas Jakobsen, Susanne Heunicke, Jakob Heide, + 
repræsentant fra hver søjle samt digitalisering & 

kassation 
 

SKOLER- OG 
GYMNASIEBETJENING 

LÆSEKAMPAGNER  

KOMPETENCE-
UDVIDKLING 

KOORDINERENDE 
STYREGRUPPE 

OPSØGENDE INDSATS 

KONTAKTCENTER 

NY BIBLIOTEKS-
BETJENING 

KOORDINERENDE 
STYREGRUPPE 

NY BETJENING I 
BIBLIOTEKET 

BORGER-
INDDRAGELSE 

NYE MÅLGRUPPER OG 
YDELSER  og 

BORGERSERVICE 2GO 

FØLGEGRUPPE 
LEDERNETVÆRK 

FØLGEGRUPPE 
MED 

ØKONOMISTYRING 
KOMMUNIKATION 

IT-UDVIKLING 



Størrelse?  
340 årsværk á  7,4 timer? 

Størrelse i 2018?  
Fordeling i 2018? 

Centrale temaer 



Ny timepulje ved selvbetjening 
2.500 daglige arbejdstimer (340 x 7,4)  

fordeles på ny mellem relevante 
betjeningsformer 

Tankeeksperiment 



Hvor står vi så nu? 

• Lige gået i gang, men det går stærkt 

• Kontaktcenter åbner i juni 

• Bestandsreduktion og nye rum er i gang 

• Skole-/biblioteksvisionspapir er i sin første 
udgave og skal op i højere KFF/BUF-regi 

• Digitalisering med CB’erne på vej (maj-møde) 

• eReolen er en (alt for) vild succes i samarbejde 
mellem Foreningen eReolen og DDB 



Tre års udvikling i ebøger og 
netlydbøger i Kbh. 



Hvordan 
opleves 
arbejdet så 
af med-
arbejderne? 



Erfaringer og nye spørgsmål 

• Brugerne skal annamme det ny bibliotek og elske 
det! (Hvorfor skal man foretrække biblioteket 
frem for flere hofteoperationer?) 

• Konkrete valg på formidlingen af ebøger: Vi skal 
have personalisering, men hvordan? 

• Vi skal bruge data mining, men er det fair af ”Det 
tredje sted” at opføre sig sådan? 

• Hvor går grænsen for kommerciel opførsel af en 
ikke-kommerciel institution? 


