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Folkebiblioteker i tal 2018 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen og viser  
udvikling og status på en række centrale områder i folkebibliotekernes aktiviteter  
med udgangspunkt i de nyeste tal på biblioteksområdet. Nedenfor ses udvalgte tal. 
  
Folkebibliotekerne er velbesøgte kulturinstitutioner 
Folkebibliotekerne er velbesøgte og i toppen af de mest besøgte kulturinstitutioner i 
Danmark. Besøgstallet på landets biblioteker har igennem de seneste år ligget stabilt 
og i 2018 var der 37,6 mio. besøgende - et mindre fald på 2% i besøgstallet i forhold til 
2017.  

 
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, BIB2B 

 
Stor stigning i det digitale udlån - fald i udlånet af fysiske bøger 
Størstedelen af bibliotekernes brugere kommer på bibliotekerne for at låne bøger - og 
udlån af bøger og formidling af litteratur er fortsat blandt bibliotekernes vigtigste 
opgaver. Færre lånere tog de fysiske bøger med hjem i 2018 – til gengæld steg udlånet 
af e-bøger og netlydbøger med hele 26 procent. I 2018 var det dog stadig den fysiske bog, 
der var lånernes foretrukne medie, og med 24,4 millioner udlån udgjorde de fysiske 
bøger 87 procent af det samlede bogudlån på landets biblioteker.   

 
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, BIB3. Der er ikke offentliggjort udlånstal i 2016 og 2017, da overgangen 
til det Fælles Bibliotekssystem gav udfordringer med at dataleverance til folkebiblioteksstatistikken. 

 
Flere arrangementer end nogensinde 
Bibliotekerne er meget mere end udlån af bøger og andre materialer. Bibliotekerne 
summer af aktivitet og der er aldrig afholdt så mange arrangementer, klubber og andre 

2014 2015 2016 2017 2018
Samlet besøgstal på landets

folkebiblioteker 35.999.000 37.654.000 37.348.000 38.311.000 37.604.000
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2014 2015 2016 2017 2018
E-bøger og lydbøger 1.575.718 2.626.418 3.789.477

Lydbøger, fysiske 1.170.420 1.020.080 604.369

Bøger, fysiske 27.555.076 26.780.412 24.411.446
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Side 2 

aktiviteter på bibliotekerne som nu. I 2018 blev der på bibliotekerne afholdt 24.316 
arrangementer på landets biblioteker og der siden 2014 sket en stigning på 31 % i antal 
arrangementer afholdt på bibliotekerne. En stor del fokuserede på litteraturen med 
blandt andet booktalks, litterære vandringer og guidet fælleslæsning og der blev afholdt 
1.809 læseklubber på bibliotekerne i 2018.  
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, BIB2B 

 
Fokus på bibliotekernes brugere 
Rapporten Folkebiblioteker i tal 2018 inkluderer som noget nyt resultater fra 
Kulturvaneundersøgelsen, der giver indblik i hvem, der bruger bibliotekerne. 
Undersøgelsen viser at 43 % af danskerne i Kulturvaneundersøgelsen for fjerde kvartal 
2018 svarede at de inden for de seneste tre måneder havde besøgt et bibliotek. I samme 
periode benyttede 29 % sig af bibliotekernes digitale tilbud, som eReolen og Filmstriben. 
Undersøgelsen viser at bibliotekernes tilbud er relevante uanset hvor gammel man er, 
hvor i landet man bor og hvor høj indkomst man har. Se udvalgte pointer nedenfor:  
 
• 51 % af de unge mellem 16-24 år svarede i Kulturvaneundersøgelsen i 4. kvartal 

2018, at de inden for de seneste tre måneder havde besøgt et bibliotek og er dermed 
den aldersgruppe, hvor størstedelen kommer på bibliotekerne. 

• Kvinder benytter i højere grad end mænd bibliotekernes tilbud.  
• Personer med en lang videregående uddannelse kommer oftere end personer med 

kortere uddannelser.  
• Personer med lavere indkomst kommer i højere grad på bibliotekerne end 

højtlønnede.  
• 48% af befolkningen med anden etnisk herkomst end dansk har besøgt 

bibliotekerne fysisk – det er 5 procentpoint højere end personer med dansk 
oprindelse.  

• De fleste brugere kommer på bibliotekerne for at låne og aflevere bøger. 33 % af 
befolkningen har inden for de seneste tre måneder været på biblioteket for at låne 
eller aflevere fysiske bøger, aviser eller magasiner. 

• 6 % af danskerne er udelukkende digitale brugere, der ikke kommer fysisk på 
bibliotekerne, men kun benytter de digitale tjenester. 

 
Læs hele rapporten Folkebiblioteker i tal 2018  
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https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Biblioteker/Biblioteksstatistik/FB_i_tal_2018.pdf

