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actant

Forord
Københavns* biblioteker* forandres* i*disse*år.*Biblioteket* skal*gøre*en*større*forskel* for*flere*
københavnere* og*være*stedet,*hvor* borgerne*bliver* klogere* sammen.*Med*denne*rapport* stiller*
vi*derfor* skarpt*på*de*københavnere,* der*ikke*bruger*biblioteket* i*dag.*Vi*ønsker* et*opsøgende*
bibliotek,* hvor* tilbud*og*formidlingsformer* skabes*med*udgangspunkt* i*borgernes* behov.
Vi*har*med*denne*rapport* fået*indgående*kvalitativ* viden*om*seks*udvalgte*målgruppers*
kulturforbrug,* oplevelser,* daglige*behov*og*ønsker*til*biblioteket.* Den*viden*danner*afsæt*for*
skabelsen*af*et*tidssvarende* bibliotek.* Et*bibliotek,* som*i*højere* grad*appellerer* til*travle* og*
udsatte*børnefamilier,* unge*på*produktionsA og*erhvervsskoler* samt*unge*arbejdere.
Rapportens* indsigter* hjælper*os*til*at*svare*på,*hvordan* vi*tiltrækker* dem,*der*ikke*traditionelt* har*
haft*en*stærk*tilknytning* til*biblioteket.* Indsigterne* viser*vej*for*biblioteksmedarbejdernes*
praktiske* og*konkrete* arbejde* med*at*skabe*nye*relevante,* målrettede*tilbud.
Det*er*vores* ønske*at*anspore*andre*til*at*bruge*rapportens* indsigter* i*deres*eget*
udviklingsarbejde.* Jo*mere*vi*baserer*biblioteksudviklingen* på*borgernes*individuelle* livsverden,*
vidensniveau* og*kulturforbrug,* jo*mere*fokuseret* kan*vi*arbejde*på,*at*biblioteket* bliver* det*
oplagte*valg*i*borgernes*personlige* dannelsesprojekt.
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Resumé
Denne*rapport* præsenterer* resultaterne* af*en*interviewbaseret* målgruppeundersøgelse*
om*Københavns* Biblioteker,* som*Actant*har*lavet*for*og*sammen*med*Københavns*
Kommunes*Kultur*&*Fritidsforvaltning* i*september*og*oktober* 2015.*Det*følgende*er*et*
kort* resumé*af*rapportens* analytiske*pointer,* anbefalinger* og*konklusioner.* Resuméet*er*
et*redskab*til*at*få*et*overordnet* indblik* i*rapportens* resultater* for*den,*som*ikke*har*
mulighed*for*at*læse*rapporten* i*sin*helhed.*
Rapportens* formål*er*at*bidrage*med*overblik* over*og*indsigt* i*en*række*udvalgte*
københavnske* befolkningsgruppers* dagligdagsliv,* deres*oplevelser* og*deres*brug*og*ikkeA
brug*af*de*københavnske* biblioteker.* Rapporten* fungerer* som*vidensgrundlag for*
udvikling* af*målrettede* og*effektfulde* tiltag*i*de*københavnske* biblioteker,* som*skal*sikre,*
at*bibliotekerne* er*relevante* og*nærværende* for*både*nuværende* brugergrupper* og*nye.
Kultur* &*Fritidsforvaltningen* har*på*baggrund*af*den*tidligere* rapport* Fremtidens*
Biblioteker* – målgruppebaseret* viden*til*biblioteksudvikling* (MoosABjerre* for*
Tænketanken*Fremtidens* Biblioteker,* 2014)*udvalgt*tre*brugersegmenter* med*hver* to*
underprofiler,* som*forvaltningen* ønsker*at*få*kvalitativt* indblik* i.*
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33"kvalitative"interviews"med"københavnske"borgere
Actant og*Kultur* &*Fritidsforvaltningen* har*fundet*repræsentanter* fra*alle*segmenter*
blandt*borgere* i*København.* Rapporten baserer*sig*på*33*interviews* med*københavnske*
borgere,* fordelt* på*4A7*interviews* per*profil:*
•

18*interviews* var*med*såkaldte*ikkeAbrugere,* som*i*branchen* er*defineret* som*en
person*over* 15*år,*som*ikke*har*brugt*biblioteket* fysisk*eller* digitalt*i*mere*end*et*år.*

•

De*resterende* 15*interviews* var*med*eksisterende* brugere.*

Interviewene* har*enten*været* lange*(en*hel*til*halvanden*times*varighed)*eller* kortere* (ca.*
45*minutters*varighed).* Alle*interviews* er*udført* med*Actants kvalitative* og*etnografiske*
metoder*og*er*enten*udført* af*Actant eller*af*deltagende*bibliotekarer* fra*de*
københavnske* biblioteker.*
Rapportens* indsigter* kan*ikke* sige*noget*generelt* og*statistisk*om*bibliotekets* brugere* og*
ikkeAbrugere,* men*giver* derimod*et*værdifuldt* indblik* i*nogle*af*de*udfordringer,*
biblioteket* står*overfor* i*den*videre*udvikling* i*forhold* til*de*udvalgte*målgrupper.*

Resumé
Tre"segmenter"med"to"underprofiler" hver

Brugerindsigter" og"redskaber"til"innovation

Segmenterne*er*udvalgt* på*baggrund*af*Københavns*Kommunes*strategi*’Styrk* Borgerne’,*
som*skal*udvikle* fremtidens*biblioteker* og*borgerservice* i*København*de*næste*år*med*en*
række*tiltag.* De*tre*segmenter*indeholder* vigtige*målgrupper,* som*bibliotekerne* har*en*
særlig*interesse*i*at*kende*bedre,* for*at*kunne*tiltrække* flere*brugere.* De*tre*segmenter*
med*hver* to*underprofiler* er:

Rapporten* præsenterer* indsigter* i*de*tre*segmenters*dagligliv*og*brug*eller*ikkeAbrug* af*
biblioteket.* På*baggrund*af*disse*indsigter*præsenterer* rapporten* også*en*række*
innovationskort* til*print,* der*hver*især*indeholder* ét*innovationsspørgsmål* for*ét*
segment,*én*profil* eller*tværgående*for*alle*segmenter*og*profiler.* Hvert*innovationskort*
samler*væsentlige*udfordringer* på*én*side*og*er*således*et*centralt*redskab,* som*med*
fordel* kan*printes* og*fx*bruges*i*en*idégenerering.* Projektgruppen* har*allerede*brugt*
rapportens* innovationskort* flere*gange*og*forventer* at*bruge*dem*i*deres*videre*
udviklingsarbejde.
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Resumé
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Ufaglærte)eller)faglærte)arbejdsløse

PROFIL"B

Arbejdere)fra)håndværksfag

Det*første*segment,*den*unge*arbejder,* indeholder* to*meget*forskellige* profiler,* da*profil*
A*har*det*tilfælles,* at*de*er*ledige,*mens*profil* B*har*hårdt*fysisk*arbejde.*
Ufaglærte"eller"faglærte"arbejdsløse"(segment*1,*profil* A)*har*meget*forskellig* baggrund,*
da*det,* der*placerer*dem*i*profilen,* er,*at*de*står*uden*for*arbejdsmarkedet.* Generelt*
gælder*det,*at*profilen* har*meget*fritid* pga.*manglende*arbejde,* og*mange*har*svært*ved*
at*strukturere* hverdagen.* Profilen* får*hovedsageligt*informationer* og*viden*gennem*
deres*computer* eller*smartphone.* Der*er*stor*forskel*på*ikkeAbrugere* og*brugeres*
forståelse*af*og*kendskab* til*biblioteket* og*dets*tilbud.* Flere*brugere* er*meget*aktive* i*
deres*biblioteksbrug,* mens*flere*ikkeAbrugere* ikke*kan*se,*at*biblioteket* er*relevant* for*
dem.*Bibliotekernes* centrale* udfordring* for*denne*profil* lyder*derfor:*
Hvordan* kan*vi*tiltrække* de*unge*arbejdsløse,* tilbyde* dem*
faciliteter* og*hjælpe*dem*med*at*strukturere* deres*hverdag?*
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Arbejderne"fra"håndværksfag"(segment*1,*profil*B)*har*alle*hårdt,* fysisk*arbejde.* Fritiden*i*
hverdagene*bliver* mest*brugt*på*afslapning,*og*kun* i*weekenden*er*der*tid*og*energi*til*
aktiviteter* uden*for*hjemmet.*Profilen* har*et*begrænset*kulturforbrug,* og*medieforbruget*
er*ret*smalt*og*består*hovedsageligt*af*digitale*medier* og*radio,* særligt*P3.*Profilen* har*en*
stærk*selvforståelse* som*håndværkere,* og*de*fleste*opfatter*ikke* sig*selv*som*en*del*af*
biblioteks* målgruppe.* For*mange*håndværkere* bliver* biblioteket* først*relevant* i*kraft* af*
en*anden*identitet* end*’håndværker’,* dvs.*fx*hvis*de*bliver* forældre,* ældre*eller*
studerende.* Derfor* bibliotekernes* centrale* udfordring* vedrørende* denne*profil:*
Hvordan* kan*vi*gøre*bibliotekerne* mere*relevante* og*synlige*for*
håndværkere* og*mere*forenelige* med*deres*selvopfattelse?
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SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ &)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler)

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler)

Det*andet*segment,*unge*på*erhvervsA og*produktionsskoler,* indeholder* to*profiler,* som*
har*en*mange*fællestræk,* da*begge*profiler* er*i*gang*med*et*uddannelsesforløb.*
Unge"på"produktionsskoler" (segment*2,*profil* A)*strukturerer* deres*hverdagsliv* efter*
deres*arbejde*og*deres*undervisning* på*produktionsskolen.* Mange*af*dem*er*endnu*så*
unge,*at*de*bor*hos*deres*forældre,* og*deres*fritid* bruger*de*sammen*med*deres*familie*
og*venner* samt*på*deres*fritidsinteresser.* Deres*kulturforbrug* er*ikke*specielt*stort,* men*
det*spænder*bredt.* De*unger*i*denne*profil* er*storforbrugere* af*digitale*medier,* særligt*
via*smartphones.* Generelt*har*profilen* begrænset*viden*og*kendskab*til*biblioteket,* og*de*
fleste*mener,*at*de*selv*falder*uden*for*målgruppen.*Mange*af*de*unge*opfatter*
biblioteket* som*et*sted,* hvor*man*skal*være*stille,*som*de*ikke*har*brugt,* siden*de*var*
børn.* De*fleste*anser*biblioteket* for*overflødigt,* da*de*allerede*har*adgang*til*den*
information,* de*har*brug*for*via*nettet.

Unge"på"erhvervsskoler"(segment*2,*profil* B)*er*en*noget*mere*broget*gruppe*med*store*
forskelle* i*alder,* forudgående*uddannelse,* interesser* og*hverdagsliv.* De*unge*i*profilen* er*
travle*både*i*hverdagen* og*i*weekenderne*med*fx*arbejde*og*fritidsinteresser.* Generelt* er*
gruppen* aktiv,*også*i*deres*kulturforbrug* og*fritidsinteresser.* De*unge*bruger*
hovedsageligt*smartphones til*deres*medieforbrug.* Mange*har*kun* et*lille*kendskab* til*
biblioteket* og*dets*tilbud,* og*opfatter* det*som*et*sted*for*stilhed*og*viden.* Brugerne* i*
profilen* benytter* mest*de*traditionelle* tilbud,* mens*ikkeAbrugere* synes,*at*biblioteket* ikke*
er*relevant*nok* til,*at*de*vil*bruge*deres*forholdsvis* lille*fritid* lige*dér.*Da*de*to*profiler* har*
store*fællestræk,* peger*analysen*på*udfordringer* vedrørende* segmentet:

To"udfordringer" vedrørende" segmentet
Da*de*to*profiler* har*store* fællestræk,*peger*analysen*på*udfordringer* vedrørende*
segmentet:
Hvordan* får*vi*de*unge*til*også*at*opfatte*biblioteket* som*en*kulturinstitution*
med*arrangementer* og*tilbud* for*unge?
Hvordan* kan*vi*sørge*for,* at*bibliotekarer* i*højere* grad*appellerer* til*unge*og*
opfattes*som*nogle,*der*kan*hjælpe*de*unge?
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3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier)i)udsatte)områder

PROFIL"B

Travle)børnefamilier

Det*tredje*segment,*børnefamilier,* indeholder* to*profiler,* som*har*en*del*fællestræk,* men*
også*adskiller* sig*på*flere*punkter.*
Børnefamilierne" i"udsatte"områder"(segment*3,*profil*A)*har*det*tilfælles,*at*de*bor*i*
udsatte*områder,* men*adskiller* sig*bl.a.* på*etnicitet,* uddannelsesniveau* og*alder.*
Familiernes*dagligdag*er*løst*struktureret,* da*mange*af*forældrene*enten*er*under*
uddannelse*eller* hjemmegående.*Ofte*kommer*børnenes*interesser* først*i*valg*af*
aktiviteter.* Flere*af*familierne*har*en*forholdsvis* stram*økonomi,* og*det*er*derfor* vigtigt,*
at*aktiviteter* er*gratis*eller*billige.* Mange*af*familierne*har*ikke*bil,* og*nærA og*
lokalområdets* muligheder* bliver*derfor* prioriteret.* Profilen* har*et*stort*kendskab* til*
børnebiblioteket,* men*forældrene* bruger*sjældent*biblioteket* alene.*Biblioteket* opfattes*
som*et*sted,*der*er*godt*for*børn,* og*bibliotekarerne* er*meget*vigtige*for*profilens*
oplevelse* af*biblioteket.* En*udfordring* for*udviklingen* af*tilbud* til*denne*profil,* lyder*
derfor:
Hvordan* kan*vi*gøre*biblioteket* relevant*for*forældrene,*
så*de*også*bruger* det*uden*deres*børn?*
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Travle"børnefamilier" (segment*3,*profil* B)*er*alle*travle*familier,* hvis*hverdag*er*stramt*
struktureret,* og*hvor* der*ikke*er*tid*og*overskud* til*spontane*aktiviteter* uden*for*
hjemmet.*Weekenden*er*derimod* sjældent*så*planlagt.*Profilens* familier*har*et*stort* og*
bredt* kulturforbrug,* og*de*voksne* prioriterer* også*at*have*tid*til*egne*interesser.*
Familiernes*fælles*aktiviteter* sker*primært*i*weekenden,* og*det*skal*helst*være*hyggeligt*
for*alle*og*lærerigt*for*børnene.* De*travle*børnefamilier* har*et*meget*stort*kendskab* til*
biblioteket* og*dets*tilbud.* De*bruger* det*både*fysisk,*online* og*til*arrangementer,* og*de*
fleste,*både*brugere*og*ikkeAbrugere,* har*også*brugt*biblioteket* inden*de*fik*børn.* IkkeA
brug*skyldes*oftest*travlhed* eller*at*forældrene* ikke*synes,*der*er*tilbud,* som*passer*til*
deres*børn.* Det*skyldes*kun*meget*sjældent*manglende*kendskab.* Udfordringen* for*
udvikling* af*bibliotekstilbud* til*denne*profil* lyder:
Hvordan* kan*vi*tilrettelægge* bibliotekets* tilbud,* så*de*i*højere*grad*imødekommer*
travle*børnefamiliers* behov*for*at*effektivisere* deres*tid?

Resumé
Tværgående"analyse"af"de"tre"segmenter"og"seks"profiler
Rapporten* beskriver* også*indsigter*på*tværs*af*de*tre*segmenter,*som*tager*afsat*i*den*
samlede*analyse.*I*det*følgende*er*nogle*af*de*vigtigste*gengivne:
•

Biblioteket* skal*være*tilstede* på*de*digitale*medier*og*her*give*et*hurtigt,* socialt*og*
relevant* overblik* over* tilbud*og*arrangementer.*

•

Åbningstiderne* må*gerne*være*fleksible*og*for*forskellige* folk*

•

Bibliotekets* rum*må*gerne*indeholde* forskellige* stemninger

•

Bibliotekarer* må*gerne*vedvare*med*at*hjælpe*børnefamilierne,* men*også*appellere*til*
de*unge

Som*konklusion* fremhæver*rapporten* to*tværgående*innovationsspørgsmål,* som*
biblioteket* med*fordel* kan*have*i*mente*i*deres*udvikling* af*tilbud,* uanset*hvilket* segment*
eller*hvilken* profil,* tilbuddene* udvikles* til.*Udfordringen* er*dels*at*udbrede*et*større*
kendskab*blandt* borgerne,* dels*at*hæve*borgernes* oplevede* relevans*af*biblioteket* og*
dets*tilbud.* Derfor* lyder*de*to*tværgående* udfordringer* som*følger:
Hvordan* sikrer* vi,*at*borgerne* får*et*bedre*kendskab* til*bibliotekerne,*
og*hvad*de*kan*tilbyde?*
Hvad*skal*vi*ændre,* for*at*brugerne* og*ikkeAbrugerne* opfatter*og*oplever*
bibliotekets* muligheder*og*begynder* at*bruge*det*(noget*mere)?
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De*to*tværgående*udfordringer* kan*løses*hver* for*sig*eller*man*kan*tænke*i*løsninger,* der*
både*har*høj*relevans* og*udbreder* kendskabet* til*bibliotekerne.* Løsningerne* på*de*
tværgående*udfordringer* behøver* ikke*nødvendigvis* være*tværgående,*men*kan*
målrettes*specifikke* segmenter*eller*profiler.*
Hvis*bibliotekerne* formår*at*løse*udfordringerne* om*borgernes*kendskab* til*og*borgernes*
oplevede* relevans*af*bibliotekerne* og*deres*tilbud,* vil* bibliotekerne* kunne*gøre*en*positiv*
forskel* for*en*stor*gruppe*af*de*københavnske* borgere.
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Kapitel 1 Introduktion

Baggrund og formål
Et"kvalitativt"vidensgrundlag"til"udvikling" af"biblioteket

Kvantitativt"udgangspunkt" for"undersøgelsen

Denne*rapport* præsenterer* resultaterne* af*en*interviewbaseret* målgruppeundersøgelse,*
som*Actant har*lavet*for*og*med*Københavns* Kommunes*Kultur* &*Fritidsforvaltning* i*
september*og*oktober* 2015.

Der*eksisterer* allerede*en*del*kvantitative* og*nationale*data*om*forskellige*
biblioteksbrugerA og*ikkeAbrugersegmenter.* Kultur* &*Fritidsforvaltningen* har*på*baggrund*
af*rapporten* Fremtidens*Biblioteker* – målgruppebaseret*viden*til*biblioteksudvikling,* som*
er*lavet*i*2014*af*MoosABjerre* for*Tænketanken*Fremtidens*Biblioteker,* udvalgt*tre*
brugersegmenter,* som*de*hver* har*brudt* ned*og*snævret*ind*til*to*brugerprofiler* pr.*
segment,*som*de*har*ønsket* også*at*få*kvalitativt* indblik* i.*De*ses*i*oversigtsform*
herunder.

Målgruppeundersøgelsen* indgår*som*et*led*i*KulturA &*Fritidsforvaltningens* strategi*’Styrk*
Borgerne’,* som*med*en*række*tiltag*skal*udvikle* fremtidens*biblioteker* og*borgerservice* i*
København* de*næste*år.*Det*er*blandet*andet*målet,*at*tiltagene*skal*resultere*i:
• 7.000*nye*brugere
• 20*nye*koncepter* særligt*rettet*mod*ikkeAbrugere*

1

• 10*af*koncepterne* skal*være*nye*tilbud* uden*for*det*fysiske*bibliotek
KulturA &*Fritidsforvaltningen* har*ønsket,* at*arbejdet*med*at*indfri* målene*i*strategien*skal*
udføres*på*et*solidt* fundament*af*kendskab*til*udvalgte*borgergrupper* i*København.*
Rapporten* bidrager* derfor*med*overblik* over* og*indsigt*i*en*række*udvalgte*
københavnske* befolkningsgruppers* dagligdagsliv*og*deres*oplevelse,* brug*og*ikkeAbrug* af*
de*københavnske* biblioteker,* og*den*indkredser* en*række*behov* og*udfordringer* for*
målgrupperne,* som*bibliotekerne* kan*arbejde* med.*Rapporten* fungerer*dermed*som*
vidensgrundlag for*udvikling* af*målrettede* og*effektfulde* tiltag*i*de*københavnske*
biblioteker,* som*skal*sikre,* at*bibliotekerne* er*relevante* og*nærværende* for*både*
nuværende* og*nye*brugergrupper.

2

3

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Ufaglærte)eller)faglærte)arbejdsløse

PROFIL"B

Arbejdere) fra)håndværksfag

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ &)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler)

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler)

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier) i)udsatte)områder

PROFIL"B

Travle)børnefamilier

Disse*udvalgte* segmenter*og*profiler* har*Actant*og*Kultur* &*Fritidsforvaltningen* derfor*
forsøgt*at*finde*repræsentanter* for*blandt*borgerne* i*virkelighedens* København* med*
henblik* på*at*lave*kvalitative* interviews* med*cirka*fem*borgere* fra*hver*profil.* I*alt*har*33*
borgere* stillet*op*til*interviews* – de*skal*alle*have*en*stor*tak*for*deres*tid*og*svarvillighed.
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Proces og metode
Etnografiske"interviews
Rapporten* er*baseret*på:*
•

33 interviews* med*københavnske* borgere,* fordelt* på*4A7*interviews* per*udvalgt*
profil.

•

18 interviews* har*været*med*såkaldte*ikkeAbrugere,* som*i*branchen* er*defineret*
som*en person*over* 15*år,*som*ikke* har*brugt* biblioteket* fysisk*eller*digitalt* i*mere*
end*et*år.*

•

De*resterende 15*interviews* var*med*brugere.

Interviewene* har*enten*været* lange*(en*hel*til*halvanden*times*varighed)*eller*
kortere* (ca.*45*minutters* varighed).* Alle*interviews* har*været*kvalitative* og*
etnografiske,* hvilket* vil*sige,*at*vi*på*en*struktureret* måde*har*spurgt*åbent,*
nysgerrigt* og*udforskende* ind*til*de*svar*og*informationer,* som*undersøgelsens*
deltagere*har*givet*os.*Denne*undersøgelsesform* er*særlig*velegnet*til*Kultur* &*
Fritidsforvaltningens* formål,* da*den*giver*et*levende og*borgernært* indblik* i*
deltagernes*oplevelser* og*holdninger,* idet*de*bliver* bedt*om*at*udfolde* og*give*
eksempler*på*det,*de*siger.
For*at*indkredse* segmenternes*etnografiske*karakteristika,* behov* og*udfordringer,*
har*de*centrale* temaer*i*interviewene* været:*
•

Hverdag*og*fritid

•

Kulturforbrug

•

Medievaner

•

Kendskab*til*og*opfattelse*af*bibliotekets* tilbud

•

Brug*og*ikkeAbrug* af*bibliotekstilbud
Workshop)om)kvalitativ)metode) med)projektgruppen
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Proces og metode
Involvering"af"ansatte"som"fremtidssikring

Prædefinerede" profiler" – og"virkelighedens"verden

En*projektgruppe* bestående*af*ca.*15*ansatte*på*de*københavnske* biblioteker* har*
deltaget*i*og*bidraget*til*undersøgelsens*dataindsamling.* Actant*har*afholdt* en*workshop*
for*projektgruppen,* hvor* de*er*blevet*præsenteret* for*grundmetoderne* i*kvalitative*
undersøgelser.* Herefter*har*projektgruppen* fået*udleveret* vejledning,* spørgeguide* og*
afrapporteringsformat* af*Actant*til*at*lave*et*antal*interviews* med*primært* ikkeAbrugere*
fra*de*udvalgte*segmenter*og*profiler.

Det*var*en*udfodring* at*rekruttere* undersøgelsesdeltagere,* som*passede*på*de*forskellige*
prædefinerede* karakteristika,* som*henholdsvis* segmentundersøgelsen*fra*MoosABjerre* og*
Kultur* &*Firtidsforvaltningens* profiludvælgelse* dikterede.* Det*er*i*sig*selv*en*pointe,* at*
mennesker*i*virkelighedens* verden*kan*være*svære*at*putte*i*kasser,* og*at*de*kasser,*som*
man*troede* de*passede*i,*viser* sig*at*være*mere*nuancerede*end*som*så.*Vi*er*dog*
lykkedes* med*at*skabe*et*datagrundlag,* som*giver*et*solidt*indblik* i*de*seks*profiler.* I*
vores*analyse,*og*særligt*angående*innovationsspørgsmålene* i*denne*rapport,* har*vi*dog*
valgt*at*løsrive* os*lidt*fra*de*prædefinerede* profiler* og*segmenter,*for*også*at*kunne*
indfange*de*mere*tværgående*udfordringer.

Formålet*med*involveringen* har*dels*været*at*give*de*ansatte*mulighed* for*at*møde*deres*
ikkeAbrugere* ansigt*til*ansigt,*dels*at*give*de*ansatte*erfaring*med*at*lave*kvalitative*
undersøgelser.* Segmenter*og*målgrupper* er*dynamiske*størrelser,* og*menneskers*behov*
og*udfordringer* ændrer* sig*over*tid.* Det*er*derfor* vigtigt*at*opbygge*kompetencer* til*
løbende* at*gå*i*dialog*med*målgrupperne,* så*bibliotekerne* har*fingeren* på*pulsen*i*
forhold* til*brugernes* virkelighed* og*behov,* og*så*bibliotekerne* dermed*løbende*kan*
tilpasse*deres*tilbud*og*ydelser*til*målgrupperne.
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Resultater og anvendelse
Udforskning" af"borgernes" liv"i"dybden" R og"ikke"i"bredden

Syv"faste"temaer"for"hver"af"de"seks"profiler

Resultatet* af*den*kvalitative* undersøgelse* er*en*solid*pejling* på,*hvordan* bestemte*
københavnske* borgere* indretter* deres*hverdagsliv,* hvad*de*laver*i*deres*fritid,* hvordan*
deres*medieforbrug* ser*ud,*samt*hvilket* forhold* de*har*til*biblioteket.*

Kapitel*to,*tre*og*fire*gennemgår*hvert* ét*segment*med*tilhørende* to*underprofiler,* og*for*
hver*af*de*seks*underprofiler* gennemgår*kapitlerne* syv*faste*temaer.*Den*faste*struktur*
gør,*at*læseren*forholdsvis* let*kan*slå*op*i*rapporten* eller*sammenligne*hver* profil.*
Indsigterne* under* hvert*tema*har*flere*anvendelsesmuligheder,* men*nedenstående*tabel*
giver,* foruden*en*oversigt*over* de*syv*faste*temaer,*nogle*eksempler* på,*hvad*man*kan*
anvende*de*tematiske*indsigter*til.* Kapitel*fem*består*af*en*kortfattet* analyse,*der*peger*
på*nogle*tværgående*forbedringspotentialer,* som*biblioteket* har*i*forhold* til*alle*de*
undersøgte* segmenter*og*profiler.

Modsat*kvantitative* undersøgelser* giver*den*kvalitative* undersøgelse*ikke en*gyldig*
repræsentation* i*bredden blandt*en*lang*række*borgere,* men*den*har*til*gængæld*
udsigelseskraft* i*dybden,*idet*der*under* de*33*interviews* er*blevet*dykket* ned*i*de*givne*
svar*ved*at*spørge*videre*ind*til*det,* som*undersøgelsesdeltagerne* fortalte* og*viste.*
Resultatet* af*de*udforskende* interviews* er*derfor,* at*biblioteksmedarbejderne,* der*skal*
udvikle* nye*tiltag,*opnår*et*levende*indblik* i*de*menneskers* liv*og*færden,* som*de*skal*
udvikle* nye*tiltag*til.

Syv" gennemgående temaer

Det kan"de"tematiske"indsigter"fx"anvendes"til…

Hverdag) & fritid

Påvirkning)af)hvilken) rolle)biblioteket) har)i)borgernes liv

Kulturforbrug

Indgåelse af)alliance) eller) i)konkurrence) med)øvrige) kulturtilbud

Medievaner

Valg) af)appelformer) og)kanaler,) hvor)biblioteket) skal)være)synligt

Kendskab)til)bibliotekets)tilbud Udvikling)af)strategi) for)markedsføring)af)bibliotekets)tilbud
Opfattelse af)biblioteket

Påvirkning)af)det) brand,)som)biblioteket har)blandt)borgerne

Brug af)biblioteket

Design af)den)oplevelse,) som)brugerne)af)biblioteket) får

Ikke\brug) af)biblioteket

Definition)af)bibliotekets)rolle)i)samfundet
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Innovationskort" til"udvikling"af"de" københavnske"biblioteker
På*baggrund*af*indsigterne* præsenterer* rapporten* løbende* en*række* innovationskort,* der*
indeholder* kerneudfordringer* for*ét*segment*eller* én*profil.* Hvert* innovationskort* samler*
væsentlige*indsigter* og*udfordringer* på*ét*ark,*der*kan*fungere*som*kort* eller*brikker* i*en*
idegenereringsproces* eller*lignende,* hvor* innovationskortene* printes*hver* for*sig*og*fx*
lægges*i*bunker* eller*prioriterede* rækkefølger.* Projektgruppen* har*allerede*brugt*
innovationskortene* flere*gange*og*forventer* at*bruge*dem*i*deres*videre*
udviklingsarbejde.* Se*side*63*for*en*oversigt* over*de*10*centrale*innovationsspørgsmål.

Resultater og anvendelse
Øget"træfsikkerhed"og"effekt"af"nye"tiltag
Rapportens* analyse*fortæller* læseren,*hvem*menneskene*i*målgrupperne* er,*og*hvorfor*
de*gør,*som*de*gør.*Denne*viden*er*særdeles*vigtig*for*træfsikkerheden* i*bibliotekets*
udviklingsproces.* For*at*sikre,*at*de*nye*tiltag*bliver* rodfæstet*i*borgernes*liv,* er*det*
nødvendigt* at*have*viden*om*netop*borgerens* hverdag.*Den*indledende* træfsikkerhed,*
som*rapportens* analyse*er*med*til*at*skabe,*vil*sandsynliggøre,* at*nye*tiltag*opnår* den*
ønskede*effekt*i*den*sidste*ende.*
Man*kan*opnå*input* fra*eksempelvis* borgernes*eller*ansattes*virkelighed* på*forskellige*
måder*og*tidspunkter* i*en*udviklingsproces,* hvilket* nedenstående* figur*viser.* Input*fra*
virkeligheden* kan*A og*bør*ifølge*Actants*erfaringer* – søges*flere*gange*i*en*
udviklingsproces:
•

Tidligt i*en*udviklingsproces* via*en*målgruppeundersøgelse* som*denne

•

Undervejs i*en*udviklingsproces* ved*at*teste*nye*tiltag,*mens*de*er*under*udvikling

•

Til*sidst i*en*udviklingsproces* ved*at*lytte*til*den*respons*fra*forskellige*målgrupper* og*
interessenter,* som*nye*tiltag*typisk*generer,* når*de*rulles* ud
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Ansigter på nogle af de 33 deltagere i undersøgelsen
SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Ufaglærte)eller)faglærte)arbejdsløse

PROFIL"B

Arbejdere) fra)håndværksfag

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ &)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler)

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler)

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier) i)udsatte)områder

PROFIL"A

Travle)børnefamilier

1

2

3
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Kapitel 2 Segment)1)’Den)unge)arbejder’

Introduktion til ’Den unge arbejder’
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Ufaglærte)eller)faglærte)arbejdsløse

PROFIL"B

Arbejdere)fra)håndværksfag

KulturR &"Fritidsforvaltningens" forudgående" viden" om"segmentet

KulturR &"Fritidsforvaltningens" udvælgelse"af"segment"og"underprofiler

Segmenteringsundersøgelsen* oplister* en*række* karakteristika* ved*segmentet:

•

Den*unge*arbejder* er*det*segment,*hvor* fleste*er*beskæftiget*som*ufaglærte*(23 %).*
Bibliotekerne* kan*med*en*målrettet*indsats*bidrage*til*at*påvirke* en*større* andel*af*de*
unge*til*at*tage*en*uddannelse* og*dermed*opnå*målet*om*at*bidrage*til*oplysning* og*
uddannelse*med*baggrund*Københavns*Bibliotekers* strategi*2014A2019*og*
regeringens*vision* om*’Den*bedst*uddannede* generation’.

•

Kun*50*%*af*segmentet*forventer* at*være*brugere*af*biblioteket* om*tre*år,*og*det*er*
oplagt,*at*biblioteket* lægger*en*særlig*indsats*for*at*være*mere*opsøgende*her.

•

Segmentet*ligger*i*aldersgruppen* 20A29*år*

•

De*fleste*i*dette*segment*er*i*faglært*eller*ufaglært*beskæftigelse*(36*%)

•

Med*hele*18 %*har*segmentet*samtidig*en*høj*andel*af*ledige

•

Segmentet*er*karakteriseret* ved*ikke* at*have*en*videregående* uddannelse

•

Kun*51*%*af*segmentets*ser*sig*selv*som*brugere*af*biblioteket,* og*segmentet*er*
dermed*det*ungesegmentet,*der*har*færrest*brugere

•

’Den*unge*arbejder’* udgør*det*fjerde*største*segment*i*Hovestaden
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Introduktion til ’Den unge arbejder’
Datagrundlaget"i"den" kvalitative"målgruppeundersøgelse

Et"etnografisk"oprids" af"segment"og"profiler

De*følgende*sider* i*dette*kapitel*bygger*udelukkende* på*etnografiske* interviews,* som*vi*
har*foretaget*med*9*borgere:

De*to*profiler* i*segmentet*er*meget*forskellige.* Vi*har*derfor* hverken* fundet*betydelige*
etnografiske* karakteristika* eller*udfordringer,* der*går*på*tværs*af*dette.* Der*er*væsentlige*
forskelle* mellem*de*enkelte*respondenter* i*profil* A*med*ledige,* mens*gruppen*af*unge*
håndværkere,* profil* B,*er*mere*ensartet.* Det*skyldes,* at*profil* A*har*ledighed,*en*
midlertidig* situation* relativt* uafhængigt*af*andre*livsforhold,* tilfælles,* mens*arbejderne*
fra*håndværksfag*både*har*samme*alder,*samme*uddannelse*og*arbejder* inden*for*
samme*branche.

A

5*ufaglærte*eller*faglærte*arbejdsløse,* profil* A

A

4*arbejdere* fra*håndværksfag,*profil* B

Heraf
A

5*brugere*

A

4*ikkeAbrugere

Kønsfordeling:

Profil"A"/"Faglærte"eller"ufaglærte"arbejdsløse:
•

Meget*forskellig* baggrund,*både*i*uddannelse,* opvækst,* alder,*familieforhold* og*
bopæl

•

Forskellig*baggrund*for*ledighed.* Nogle*er*lige*blevet* færdige*med*en*
ungdomsuddannelse,* mens*andre*ikke*kan*finde*job*indenfor* deres*arbejdsfelt.

Aldersspænd:

•

Meget*fritid* pga.*manglende*arbejde,*som*kan*give*mindre*struktur* i*hverdagen

A

Profil* A:*21A30*år

•

Ingen*eller*lille* forskel*på*weekend*og*hverdag

A

Profil* B:*23A27*år

A

1*kvinde

A

8*mænd

Alle*er*rekrutteret* på*jobcentre* og*gennem*egne*netværk.
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Profil"B"/"Arbejdere" fra"klassiske"håndværksfag:
•

Hårdt,* fysisk*arbejde*i*mange*timer*ad*gangen*gør,*at*fritiden* i*hverdagene*mest*
bruges*på*afslapning

•

Familie*og*venner*fylder* meget*i*fritiden* i*weekenderne

•

Stærk*selvforståelse*som*håndværker

Mød målgruppen: ’Faglærte eller ufaglærte arbejdsløse’
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Faglærte)eller)ufaglærte)arbejdsløse

”

Jeg$står$typisk$op$kl.$7.$Så$går$jeg$hen$på$jobcenteret$
eller$på$biblioteket$og$søger$jobs.$Jeg$er$der$omkring$
fem$timer.$Så tager jeg hjem igen.$Jeg$synes,$det$er$
svært$at$tage$mig$sammen$ derhjemme.

”

Biblioteket$er$ikke$lige$noget,$jeg$har$behov$for.$
Jeg$studerer$ikke.$
(Kristoffer,) 27)år,)ikke\bruger)

(Jeanette,) 30)år,)bruger)

”

Mandag$ er$jeg$på$jobcentret,$og$ellers$kigger$jeg$på$
jobs$C det$er$en$stor$del$af$min$hverdag.$Ellers$så$
bruger$jeg$tiden$med$Netflix,$og$så$har$jeg$en$hobby,$
hvor$jeg$maler$små$figurer.”
(René,)28)år,)bruger)
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”

Jeg$står$op$omkring$ kl.$10C11.$Enten$søger$jeg$job,$eller$
også$ringer$jeg$til$nogle$venner$og$laver$noget$med$dem.$
Det$kan$være$hvad$som$helst,$jeg$laver$med$mine$venner.$
Jeg$går$nogle$gange$ud$til$restauranter$og$sådan$noget,$
hvis$jeg$har$en$ide$om,$at$de$har$noget$arbejde.$Det$er$
den$branche,$jeg$har$ mest$erfaring$i.$Jeg$bruger$måske$en$
times$tid$om$dagen$på$jobsøgning.
(Nikolaj,) 21)år,)ikke\bruger)

Hverdag, kultur & medier
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Faglærte)eller)ufaglærte)arbejdsløse
HVERDAG"OG"FRITID

”

Jeg$står$op$omkring$ kl.$9.$Så$står$den$på$styrketræning$halvanden$
times$tid.$Så$jobsøgning$og$måske$en$cykeltur$i$skoven.$Nu$har$jeg$jo$
rigtigt$meget$fritid$til$at$nå$alle$de$ting,$jeg$ikke$nåede$før.$Jeg$er$
hjemme$ved$18C19$tiden.$Så$er$det$aftensmad,$oprydning$ og$den$slags$
dagligdagsting.$Om$aftenen$står$den$på$fjernsyn,$computer,$
nyhedslæsning$og$tvCprogrammer.

”
SIDE 21
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(Kristoffer,$ 27$år,$ikkeCbruger)

•

De*arbejdsløse* har*generelt*meget*tid,* der*skal*fyldes*ud*i*hverdagen.* En*del*strukturer*
deres*hverdag*lidt*ligesom*en*almindelig*arbejdsdag,* mens*en*anden*del*ikke*har*
etableret* faste*rammer*i*dagligdagen.*De*sidstnævnte* mangler*ofte*dét,*man*plejer* at*
fylde*dagen*ud*med,*når*man*har*arbejde.*

•

Fritiden* bliver* for*de*flestes*vedkommende*brugt* med*venner* og*familie*og*på*fysisk*
aktivitet.*

•

Hverdag*og*fritid* ligner*hinanden* meget,*fordi*der*i*realiteten*ikke* rigtig*er*noget,* der*
hedder* fritid*for*de*arbejdsløse.*

”Der*er*ikke*så*meget*forskel*på*weekend*og*hverdag*H når*jeg*nu*[som*arbejdsløs]* ikke*
står*op*kl.* lort*om*morgenen*og*cykler*til*Brønshøj* og*laver* cykler.”* (Kristoffer,* 27*år,*ikkeA
bruger)

Hverdag, kultur & medier
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Faglærte)eller)ufaglærte)arbejdsløse

KULTURFORBRUG
•

Borgerne* i*denne*profil* er*meget*forskellige,* hvilket* afspejles*i*deres*kulturforbrug.* En*
del*går*på*museer*og*til*udstillinger* og*koncerter,* mens*en*anden*del*foretrækker*
biografture* og*Netflix.* En*af*deltagerne*er*frivillig* ved*kulturarrangementer,* mens*en*
anden*går*i*kirke*hver* søndag.

•

Flere*har*et*opportunistisk* og*spontant*kulturforbrug,* hvor* de*deltager*i*aktiviteter,*
som*de*tilfældigt*støder* på*i*netværket,* på*internettet* eller*i*trykte* medier.

”Jeg*finder*information* gennem*venner.*Måske*også*Facebook,*men*det*er*jo*også*gennem*
venner.*Udstillinger* hører*jeg*også*kun*om*gennem*venner.” (Nikolaj,* 21*år,*ikkeAbruger)
”På*biblioteket*har*de*altid* sådan*nogle*flyers liggende.*Her*finder*jeg*også*den*
folder,*der*har*alle*kirketilbudene.* Jeg*får*også*mails*om,*hvilke*tilbud*der*kommer.*”*
(Jeanette,*30*år,*bruger)

SIDE 22

MÅLGRUPPERAPPORT

MEDIEVANER
•

De*faglærte*eller*ufaglærte*arbejdsløses*medievaner* er*meget*varierede,* men*
selektive.* Mange*har*udvalgt* ét*eller*få*medier,* der*passer*til*dem*(fx*VICE*eller*Ekstra*
Bladet).* For*mange*af*dem*handler*det*også*om*at*vælge*medier*fra.

•

Langt størstedelen* af*de*lediges*medieforbrug* sker*på*nettet*via*computer* eller*
smartphone.* Flere har*fravalgt*fjernsyn* i*hjemmet.
”Jeg*bruger* ret*meget*VICE.*Det*er*nærmest*altid*VICE*ift.* nyheder.*Nogle*gange*tjekker*
jeg*Politikens* hjemmeside,*men*det*er*virkeligt* sjældent.”* (Nikolaj,* 21*år,*ikkeAbruger)
”Man*bliver* nødt*til*at*vælge*fra*– nu*vælger* man*fx*at*lukke*sin*
facebookprofil.* Der*er*nok*information.”* (René,* 28*år,*bruger)

Relation til biblioteket
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Faglærte)eller)ufaglærte)arbejdsløse
KENDSKAB"TIL"BIBLIOTEKETS"TILBUD

”

•

De*faglærte*eller*ufaglærte*arbejdsløse,* som*allerede*er*brugere* af*biblioteket,* har*et*
forholdsvis* stort* kendskab*til*bibliotekets* fysiske*tilbud*såvel*som*online* tjenester*og*
arrangementer.

•

IkkeAbrugerne* i*profilen* kender*biblioteket* som*et*sted,*der*bliver* brugt*til*at*få*ny*
viden.* De*har*en*meget*smal*forståelse*af*biblioteket,* som*ikke*rummer* kulturtilbud*
eller*arrangementer.*

Et$arrangement$ fx$her$på$Østerbro$biblioteket$– det$ved$jeg$
ikke$lige,$hvordan$ skulle$foregå.$Altså,$på$hovedbiblioteket$
var$der$jo$plads$– der$har$de$et$større$lokale,$hvor$der$ikke$
kun$er$bøger.$Det$kan$afskrække$mig,$hvis$det$foregår$på$et$
bibliotek,$pga.$dets$indretning$og$belysning

”

”Jeg*kunne*nok*godt*finde*på*at*tage*derhen,*hvis*der*var*noget*andet*end*bøger.”
(Nikolaj,* 21*år,*ikkeAbruger)

OPFATTELSE"AF"BIBLIOTEKET
(René,$28$år,$ bruger)

•

Nogle*brugere*i*profilen* har*svært*ved*at*forestille* sig,*at*biblioteket* kan*rumme*
arrangementer,* jf.*citatet*t.v.

•

IkkeAbrugerne* ser*bibliotekets* brugere* som*gamle*mennesker*og*studerende.*
Biblioteket* er*for*dem*et*sted,* hvor*man*kan*finde*det,*der*ikke*er*på*nettet* – og*det*
oplever* ikkeAbrugerne* i*hovedsagen*som*irrelevant* for*dem.*
”Jeg*tænker* bare,*at*den*typiske*biblioteksbruger* er*sådan*en*
universitetsstuderende…* og*måske*gamle*damer.” (Nikolaj*,*21*år,*ikkeAbruger)

SIDE 23
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Relation til biblioteket
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"A

Faglærte)eller)ufaglærte)arbejdsløse

BRUG"AF"BIBLIOTEKET

IKKERBRUG"AF"BIBLIOTEKET

•

Størstedelen* af*brugerne*er*meget*aktive.* De*bruger* lang*tid*på*biblioteket,* de*bruger*
det*ofte,*og*de*bruger*mange*forskellige* tilbud.*

•

En*del*fremhæver* det*at*kunne*browse*i*bibliotekets* fysiske*materialer* som*meget*
positivt,* og*noget*man*ikke*har*mulighed*for*andre*steder

•

En*del*bruger* særligt*bibliotekets* muligheder* for*ophold*(fx*ved*pc’erne):
”Jeg*går*hen*på*biblioteket* og*søger*jobs.*Det*er*for*at*komme*ud*af*lejligheden.* Jeg*har*
brugt*computerne* mere*end*jeg*gjorde*før.* Før*kom*jeg*kun* for*at*se*foredrag*eller*låne*
bøger.* Jeg*bruger*mere*tid*derhenne* nu,*hvor*jeg*ikke*har*noget*arbejde.* ”
(Jeanette,*30*år,*bruger)

SIDE 24

MÅLGRUPPERAPPORT

•

IkkeAbrugerne* har*ikke*et*særlig*stort* kendskab*til*bibliotekets* tilbud,* og*de*fleste*
synes*ikke,*de*har*brug*for*biblioteket.* De*opfatter* det*som*et*sted,*man*får*viden,* og*
da*de*ikke*er*i*gang*med*at*uddanne*sig,*er*det*ikke*relevant* for*dem.*Hvis*de*mangler*
informationer,* bruger* de*hellere* nettet.
”Hvis*der*var*noget,*jeg*skulle*finde*ud*af,*ville*jeg*måske*bruge*biblioteket.*
Altså*gå*ned*og*låne*bøgerne.*Men*jeg*ville*jo*også*bare*kunne*google*det*
eller*købe*bøgerne*på*Amazon”*(Nikolaj,* 21*år,*ikkeAbruger)
”Jeg*har*ikke*været* der,*så*jeg*ved*ikke,*hvad*de*kan*tilbyde.* Det*er*nok*fordi,*
det*er*blevet*nemmere*at*komme*frem*til*de*ting,* man*skal*vide.*Jeg*har*altid*
nyheder*og*info*lige*ved*hånden.”*(Kristoffer,* 27*år,*ikkeAbruger)

De unge arbejdsløse oplever ofte mangel på
hensigtsmæssige strukturer i deres hverdag
1

INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

SEGMENT Den)unge)arbejder
PROFIL" A

Faglærte)eller)ufaglærte)arbejdsløse

•

De*arbejdsløse* har*grundet*deres*situation* meget*tid*til*rådighed,* og*det*er*for*mange*
svært*at*strukturere* den*ekstra*tid*på*en*konstruktiv* måde.

•

Det*kommer*blandt*andet*til*udtryk* ved,*at*de*unge*kan*have*en*hverdag,* der*skifter*
meget*fra*dag*til*dag.*Det*kan*også*være*meget*svingende,* hvor* meget*tid*de*hver* dag*
bruger* på*aktiv*jobsøgning.* Flere*giver*udtryk* for,*at*det*kan*være*svært*at*være*aktiv*i*
sin*jobsøgning,* hvis*man*sidder*derhjemme*hver* dag.

•

Nogle*bruger*dog*allerede*bibliotekerne* som*et*sted,*de*kan*komme*i*dagtimerne,* jf.*
citatet*til*højre.

•

Biblioteket* kunne*fungere*som*et*mere*frit*og*mindre*stigmatiserende* sted*at*komme*
for*de*arbejdsløse,* da*biblioteket* modsat*jobcentrene* ikke* er*forbundet* med*det*at*
være*ledig.*

•

Biblioteket* har*i*form*af*computere* med*adgang*til*internettet* de*samme*og*endda*
flere*faciliteter,* end*jobcenteret* kan*tilbyde.* Hvis*man*først*får*målgruppen*ind*af*
døren,* øger*man*muligheden*for,* at*de*får*kendskab*til*og*bruger*andre*af*bibliotekets*
muligheder.

Hvordan kan vi tiltrække de unge
arbejdsløse, tilbyde dem faciliteter
og hjælpe dem med at strukturere
deres hverdag?

”

Jeg$står$op$omkring$ klokken$10C11.$Enten$søger$jeg$
job,$eller$også$ringer$jeg$til$nogle$venner,$og$laver$
noget$med$dem.$Når$jeg$skal$søge$jobs,$går$jeg$nogle$
gange$ud$til$restauranter$og$sådan$noget,$hvis$jeg$
har$en$ide$om,$ at$de$har$noget$– det$er$den$branche,$
jeg$har$mest$erfaring.$Måske$bruger$jeg$en$times$tid$
om$dagen$på$jobsøgning

”

SIDE 25

MÅLGRUPPERAPPORT

(Emil,$23$år,$ikkeCbruger))$

Mød målgruppen: ’Arbejdere fra håndværksfag’
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"B

Arbejdere)fra)håndværksfag

”

Når$man$siger$’brugere$af$biblioteket’$og$
’håndværkere’,$så$er$der$en$meget$stor$distance$
imellem.$Man$kan$næsten$ikke$komme$ længere$
fra$hinanden!

”

Hvad$ for$en$fritid?!$Ha$ha!$Når$jeg$har$fri$er$det$min$
datter,$der$er$i$fokus.$Hver$torsdag$går$jeg$til$svømning$
med$min$datter$på$Frederiksberg.$Jeg$har$jo$lidt$fritid,$
når$hun$sover,$men$der$er$jeg$træt.$Så$jeg$streamer,$
sidder$med$min$ telefon$og$slapper$af.

(Emil,)23)år,)ikke\bruger)
(Thomas,)27)år,)bruger)

”

Nej,$jeg$prøver$nærmest$at$undgå$det$[at$deltage$
i$noget$i$min$fritid$i$mit$boligområde].$Kommer$
der$noget$med$stegt$flæsk,$så$kunne$ det$da$godt$
være,$at$jeg$troppede$op.
(Jacob,) 26)år,)ikke\bruger)

SIDE 26

MÅLGRUPPERAPPORT

”

Jeg$arbejder$ret$meget$i$weekenderne,$men$hvis$
jeg$ikke$gør$ det,$så$plejer$jeg$at$slappe$lidt$af$
med$vennerne.$Hvis$ikke$jeg$slapper$af,$så$tager$
jeg$tit$i$byen$med$mine$venner.
(Jacob,) 26)år,)ikke\bruger)

Hverdag, kultur & medier
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"B

Arbejdere)fra)håndværksfag
HVERDAG"OG"FRITID
•

”

Jeg$har$ikke$læst$en$bog$siden$folkeskolen$– men$jeg$læste$
nogle$tekniske$bøger$i$forbindelse$med$min$uddannelse

”

SIDE 27

MÅLGRUPPERAPPORT

(Christian,$ 25$år,$ikkeCbruger)

De*adspurgte* håndværkere* har*en*meget*struktureret* hverdag,* hvor* de*arbejder* hårdt*
og*slapper*af*med*underholdning* om*aftenen.*Foruden* sport,* så*er*det*næsten*kun*i*
weekenden,* de*har*tid*og*fysisk*overskud* til*aktiviteter* uden*for*hjemmet.*For*
børnefamilierne er aktiviteterne som oftest bestemt af børnenes ønsker.
”Jeg*står*op*kl.*5.30.* Så*er*det*lige*i*bad*og*noget*morgenmad.*Så*på*arbejde*
til*kl.*16H17*om*aftenen.*Så*efter*arbejde,* hvis*jeg*ikke*skal*noget*specielt,*
og*det*bare*er*en*helt*almindelig*hverdag,* så*skal*jeg*hjem*og*slappe*af*
og*spise*noget*mad*og*være*klar*til*næste*dag.*Selvfølgelig* er*der*dage,*
hvor*jeg*skal*træne* eller*har*aftaler,* og*så*gør*jeg*det…*
Men*man*bliver*lidt* træt*efter*10H11*timers*
fysisk*arbejde.”*(Emil,*23*år,*ikkeAbruger)*

Hverdag, kultur & medier
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"B

Arbejdere)fra)håndværksfag

KULTURFORBRUG
•

Kulturforbruget* er*typisk* begrænset*til*noget,*der*er*afslappende*som*fx*biografture.

•

Der*findes*hos*informanterne* i*denne*gruppe* også*en*stærk*forestilling* om,*hvad*unge*
mennesker*laver* i*deres*fritid* – og*hvad*de*ikke*laver.*

”Jeg*lever*og*ånder*for*at*streame.*Jeg*er*ofte*træt,* når*jeg*kommer*hjem*fra*arbejde,*
så*jeg*kan*godt*lide*at*slappe*af*og*se*en*god*film*eller*serie*på*Netflix.” (Jacob,* 26*år,*ikkeA
bruger)
”Da*jeg*er*23,*er*det*ikke*så*meget*museer,*men*koncerter*og*biografer*og*andre*
sædvanlige* ting,*som*de*unge*gør*i*fritiden.”* (Emil,*23*år,*ikkeAbruger)

MEDIEVANER
•

Håndværkernes* medieforbrug* kendetegnes*af*en*høj*underholdningsværdi* som*fx*fås*
ved*streamingstjenester.* Deres*nyhedsforbrug* foregår*på*nettet,* og*det*er*tit*med*
Facebook som*indgangsportal.* På*arbejdspladsen*kører* P3*dagen*lang.
”Jo,*men*hvis*jeg*skal*være*helt*ærlig,* så*er*det*ikke*for*nyhedernes*skyld,*
men*mere*for*underholdningens*skyld…*BT*og*Ekstra*Bladet*H og*man*ved*jo,*
at*meget*af*det*ikke*passer.”*(Emil,*23*år,*ikkeAbruger)
”På*byggepladser*hører*vi*radio*og*jeg*hører*også*radio* i*bilen.*For*at*høre*musikken*
og*tage*støjen*fra*motoren.”* (Christian* ,*25*år,*ikkeAbruger)
”Det*er*mest*sociale*medier*H jeg*læser*overhovedet*ikke*avis.*Ikke*noget*
gammeldags,*hvis*man*kan*sige*det*sådan.”*(Emil,*23*år,*ikkeAbruger)

SIDE 28
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Relation til biblioteket
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"B

Arbejdere)fra)håndværksfag
KENDSKAB"TIL"BIBLIOTEKETS"TILBUD
•

Arbejderne* fra*håndværksfagene* ved,*at*man*kan*printe,* låne*bøger,*bruge*computere*
og*læsesale,*men*har*et*begrænset*kendskab* til*bibliotekets* øvrige* tilbud*A fx*lydbøger,*
som*faktisk*kunne* være*relevant*for*nogle*af*de*adspurgte.*Risikoen* for*bøder* gør*
udlån*mindre*attraktivt* for*nogle*af*dem.*
”Altså*de*har*computere,*men*det*har*man*jo*selv.*Og*igen...* alt,*hvad*de*har,*
det*kan*man*jo*streame...* Så*får*man*heller*ikke*bøder.*Alt*hvad*de*kan,*kan*jeg*
jo*også*med*en*computer*med*internet.” (Jacob,*26*år,*ikkeAbruger)

”

”Jeg*tror,* der*meget*at*lære*fra*de*gamle*bøger,*som*man*ikke*lige*finder*på*nettet.
Folk*tager*nok*også*bare*derhen*for*at*sidde*at*læse.”*(Christian,* 25*år,*ikkeAbruger)

Håndværksbranchen$ er$jo$et$presset$sted,$hvor$kun$2C3$i$en$
klasse$vælger$håndværksfaget.$Resten$fortsætter$typisk$i$
gymnasiet,$og$det$ender$med,$at$man$ mister$de$venner:$Vi$har$
job$C de$går$i$skole!$Og$nej$C jeg$kender$ikke$nogen,$der$bruger$
biblioteket.$Os$i$håndværksbranchen$ C vi$har$ikke$brug$for$det!

”
SIDE 29

MÅLGRUPPERAPPORT

(Christian,$ 25$år,$ikkeCbruger)

OPFATTELSE"AF"BIBLIOTEKET
•

Håndværkerne* oplever*ikke,* at*de*er*en*del*af*bibliotekets* målgruppe.* De*oplever* ikke,*
at*biblioteket* tilbyder* noget,* som*passer*til*deres*liv*og*faglighed.*
”Nu*har*jeg*arbejdet*i*cirka*halvandet* år,*og*jeg*har*aldrig*hørt*ordet*’bibliotek’* i*
spisestuen,*hvor*man*taler*om*alt*muligt*forskelligt.”* (Emil,*23*år,*ikkeAbruger)

Relation til biblioteket
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL"B

Arbejdere)fra)håndværksfag
BRUG"AF"BIBLIOTEKET
•

Biblioteket* bliver* først*rigtig*relevant*for*håndværkerne* i*kraft* af*andet*i*deres*liv*end*
deres*håndværksarbejde* – fx*hvis*de*bliver* studerende,* forældre* eller*når*de*bliver*
ældre.*
”Jeg*brugte*det*meget,*da*jeg*gik*i*skole.”*(Emil,*23*år,*ikkeAbruger)
”Som*far*har*jeg*ikke*så*meget*fritid,* og*det*er*ikke*biblioteket,*
der*har*førsteprioritet.”* (Thomas,*27*år,*bruger)

”

Det$ville$være$sindssygt$lækkert,$hvis$man$ kunne$komme$om$
aftenen$– og$sikkert$mere$hyggeligt$end$på$borgerservice.

”

(Jacob,$ 26$år,$ikkeCbruger)

”Hvis*min*mor*[bibliotekar] gik*på*pension,*ville*jeg*blive*nødsaget*til*at*komme*mere*på*
biblioteket.”* (Thomas,*27*år,*bruger)

IKKERBRUG"AF"BIBLIOTEKET
•

For*håndværkerne* er*det*ikke*oplagt*at*bruge*den*sparsomme*tid,* som*de*oplever* at*
have*til*rådighed,*på*biblioteket.* Det*skal*i*langt*højere*grad*være*noget,*der*rammer*
dem*– og*så*skal*de*kende*til*det,*for*at*de*kan*bruge*det.
”Biblioteket* er*jo*noget*med*bøger*og*meget*frivilligt.* Og*i*min*alder*og*det*miljø,*
jeg*er*i,*er*man*jo*ikke*interesseret*i*at*komme*på*biblioteket* efter*10*timers*arbejde*
og*sidde*og*læse*en*i*bog.”* (Emil,*23*år,*ikkeAbruger)

SIDE 30
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Profilen opfatter brug af biblioteket som uforegneligt med
deres identitet som håndværkere
1

SEGMENT

Den)unge)arbejder

PROFIL" B

Arbejdere)fra)håndværksfag

•

Mange*håndværkere* opfatter*biblioteksbrugere* som*dem,*der*valgte*en*mere*boglig*
vej*end*dem*selv*efter*folkeskolen,* og*derfor*har*de*som*håndværkere* nu*ikke*længere*
selv*noget*at*gøre*på*biblioteket.*

•

Der*er*en*stor*tendens*til,* at*brugerne* i*denne*profil* føler*sig*fremmedgjorte*over* for*
biblioteket.* Derfor* har*de*svært*med*at*identificere* sig*med*bibliotekets* brugere* og*i*
endnu*højere* grad*ved*at*se*biblioteket* som*et*sted*for*dem.*

•

De*håndværkere,* vi*har*talt*med,*ser*i*stedet*biblioteket* som*et*sted*for*gamle*damer,*
studerende* og*børn.* Biblioteket* bliver* blandt*andet*beskrevet* som*gammeldags,*
”steneren”* og*som:*
”Et*familiested;*det*er*ikke*for*sådan*nogle*som*mig.*Der*er*mange,*der*
tager*deres*børn* med*derned.”* (Jacob,* 26*år,*ikkeAbruger)

•

Profilen* mener*ikke,* at*bibliotekets* tilbud* rammer*dem.*Det*skyldes* blandt*andet,*at*
mange*af*håndværkerne* i*undersøgelsen* opfatter*biblioteket* som*et*sted,*hvor*man*
tilegner* sig*en*specifik* viden,* som*de*enten*ikke* har*brug*for,* eller*som*de*kan*klare*
langt*lettere*ved*hjælp*af*internettet.*

•

Denne*udfordring* handler* dermed*dels*om,*at*den*unge*håndværkers* selvopfattelse*
og*identitet* ikke* stemmer*overens* med*bibliotekets* image.*Dels*handler* udfordringen*
om,*at*håndværkere* enten*ikke* synes*eller* ser,*at*der*findes*tilbud* til*lige*præcis*dem.

SIDE 31

MÅLGRUPPERAPPORT

INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

Hvordan kan vi gøre bibliotekerne
mere relevante og synlige for
håndværkere og mere forenelige
med deres selvopfattelse?

”

Da$jeg$sagde$til$de$andre,$jeg$skulle$over$og$tale$med$
biblioteket$i$dag,$fik$de$et$smil$på$og$kunne$ ikke$rigtig$
forstå$det… Når$man$siger$’brugere$af$biblioteket’$og$
’håndværkere’,$så$er$der$en$meget$stor$distance$
imellem.$Man$kan$næsten$ikke$komme$ længere$fra$
hinanden!

”

(Emil,$23$år,$ikkeCbruger))$

Kapitel 3 Segment)2)’Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler’

Introduktion til ’unge på erhvervs- og produktionsskoler’
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ &)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler)

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler)

KulturR &"Fritidsforvaltningens" forudgående" viden" om"segmentet

KulturR &"Fritidsforvaltningens" udvælgelse"af"segment"og"underprofiler

Segmenteringsundersøgelsen* oplister* en*række* karakteristika* ved*segmentet:*

•

I*dag*udgør*eleverne* fra*de*gymnasiale*ungdomsuddannelser* den*højeste*
brugerandel,* men*deres*jævnaldrene* på*erhvervsA eller*produktionsskole* er*udeblevet.*
Bibliotekerne* har*formået*at*tiltrække* unge*under*ungdomsuddannelser* ved*at*gøre*
biblioteket* til*et*attraktivt* mødested,* og*tiden*er*nu*kommet*til*at*sætte*fokus*på*ikkeA
brugerne* blandt*de*unge*under* uddannelse.

•

Bibliotekernes* vision* om*’den*bedst*uddannede* generation’* understøttes* ved*at*
biddrage*til*oplysning* og*uddannelse* og*dette*indebærer* en*målrettet* indsats*mod*
netop*de*unge,*som*har*det*allerstørste* behov.*

•

De*unge*er*fremtidens*biblioteksbrugere.* De*unge*vurderer* imidlertid* selv,*at*de*vil*
bruge*bibliotekerne* mindre* i*fremtiden,* hvor* de*i*højere*grad*vil*hente*materialer*på*
nettet,* på*samme*måde*som*de*ikke*længere*låner*cd’er*på*biblioteket.* Det*er*derfor*
vigtigt*for*bibliotekerne* at*sætte*ind*nu,*inden*de*risikerer* at*miste*grebet*om*
fremtidens* brugere.)

•

Segmentet*ligger*i*aldersgruppen* 16A 21*år

•

Der*er*en*højere* repræsentation* af*drenge*end*piger*(ca.*60/40)

•

De*unge*i*på*produktionsskolerne,* profil*A,*må*ikke*have*afsluttet*en*
ungdomsuddannelse,* og*kommer*således*oftest*direkte* fra*folkeskolen,* og*nogle*
endda*uden*færdiggjort* folkeskole,* hvorfor* almen*undervisning* kan*forekomme*
sideløbende.

•

Der*ses*en*generel*sammenhæng*mellem*de*unges*forældres*uddannelsesniveau* og*
de*unges*valg*af*uddannelse:*32%*af*de*elever,* hvor* begge*forældre* er*ufaglærte,*
vælger*en*erhvervsuddannelse,* mens*kun* 4%*af*de*elever,*hvor* mindst*én*forælder*
har*en*lang*videregående*uddannelse,* vælger*en*erhvervsuddannelse.*
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Introduktion til ’unge på erhvervs- og produktionsskoler’
Datagrundlaget"i"den" kvalitative"målgruppeundersøgelse

Et"etnografisk"oprids" af"segment"og"profiler

De*følgende*sider* i*dette*kapitel*bygger*udelukkende* på*etnografiske* interviews,* som*vi*
har*foretaget*med*13*borgere:

De*to*profiler* inden* for*segmentet*har*flere*fællestræk*end*det*forudgående*segment.*
Alle*i*segmentet*er*i*gang*med*en*form*for*uddannelse,* og*deres*dage*er*dermed*
struktureret* i*skole*og*fritid.* Deres*fritidsinteresser* ligner*hinanden* en*del*og*spænder*
over*sport,* venner* og*familie,*fester*og*koncerter.* Respondenterne* i*profil* A*adskiller*sig*
fra*profil*B*ved*at*være*mindre*afklarede*om*deres*uddannelsesforløb* og*fremtidsplaner.*
De*er*desuden*forskellige* på*en*række*punkter:*

A

7*unge*på*produktionsskoler,* profil* A

A

6*unge*på*erhvervsuddannelser,* profil* B

Heraf
A

4*brugere*

A

9*ikkeAbrugere

Kønsfordeling:
A

6*kvinder

A

7*mænd

Aldersspænd:

Profil"A /"Unge på produktionsskoler:
•

Mange*af*de*unge*bor*stadig*hjemme*hos*deres*forældre

•

De*unge bruger*meget*tid*på*deres*fritidsinteresser

A

Profil* A:*16A20*år

Profil"B"/"Unge"på"erhvervskoler:

A

Profil* B:*16A24*år

•

En*meget*broget*gruppe*med*stor* aldersforskel,* stor*forskel* i*forudgående*
uddannelse,* interesser* og*hverdagsliv

•

De*er*travle* både*i*hverdagen*og*i*weekenderne* fx*med*arbejde* og*fritidsinteresser.*

•

Mange*tager*erhvervsuddannelsen* som*supplement*til*en*uddannelse,* de*allerede*
har.

•

De*har*ofte*en*meget*interessebåret* skolegang

Alle*er*rekrutteret* på*Den*Økologiske*Produktionsskole,* Produktionsskolen* kAuAbAa,* Niels*
Brock* og*Københavns* Tekniske*Skole.
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Mød målgruppen: ’Unge på produktionsskoler’
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler

”

”

Hvis$jeg$skal$vide$noget,$er$det$mest$Google$og$
nettet$i$det$hele$taget,$jeg$bruger.$Jeg$spørger$
også$min$mor,$som$ved$ret$mange$ting,$blandt$
andet$om$politik.
(Pelle,)19)år,)ikke\bruger)

Hvad$ jeg$laver$efter$skole$C det$kommer$ an$på,$om$jeg$bliver$
ringet$op$og$skal$på$arbejde.$Jeg$arbejder$sådan$lidt$forskellige$
steder.$Jeg$er$eventpige$og$jeg$serverer$drinks$på$en$bar$en$gang$
i$mellem$til$forskellige$arrangementer.$Og$så$er$jeg$danselærer$
også.$Så$jeg$er$rimelig$travl.
(Pelle,)19)år,)ikke\bruger)

”

Jeg$føler$mig$ikke$hjemme$på$biblioteket.$Hvis$der$var$nogle$som$
mig,$der$arbejdede$dernede,$ville$det$være$federe.$Det$får$mig$ ikke$
til$at$føle$mig$hjemme$ med$alle$de$gamle$damer.$ Det$ville$være$
bedre$med$nogle$unge$fyre,$der$var$venlige$og$ligesom$mig$selv.
(Pelle,)19)år,)ikke\bruger)
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Hverdag, kultur & medier
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler
KULTURFORBRUG

”

Jeg)læser)Metroxpress og)aviser,)som)man)nu)finder.)Du)ved)
\ hvis)nu)jeg)kommer)ind)i)et)tog,)og)der)så)ligger)en)avis,)så)
kan)jeg)godt)finde)på)at)kigge)i)den,)og)se)om)der)sker)nogle)
spændende) ting,)men)ellers)ikke)andet.

”
SIDE 36

MÅLGRUPPERAPPORT

(Fiona,$18$år,$ikkeCbruger)

•

Deres*kulturforbrug* er*generelt*ikke* specielt*stort,* men*det*spreder* sig*over*mange*
forskellige* slags*tilbud*som*teater,*biograf,* museum,*opera,* sportsbegivenheder* og*
online* tjenester*som*Netflix og*Spotify.

•

For*en*stor del*af de*unges vedkommende følger deres kulturforbrug det
kulturforbrug,* som deres forældre og bedsteforældre har A bare*ikke når det kommer
til deres biblioteksbrug.

•

En*mindre* del*af*de*unge*bruger*slet*ikke*de*mere*traditionelle* kulturtilbud* som*
museer,*men*kan*godt*lide*at*gå*til*koncerter* eller*i*biografen.*
”Når*jeg*får*tid,* kan*jeg*godt*lide*at*se*film*med*dem,*jeg*er*sammen*med.*Hvis*der*er*
nogle,*der*har*nogle*ekstra*penge,*tager*vi*i*biografen.” (Benjamin,*18*år,*bruger)

Hverdag, kultur & medier
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler

HVERDAG"&"FRITID

MEDIEVANER

•

De*unges*hverdag*er*struktureret* af*arbejdet*og*undervisningen* på*produktionsskolen.*
Et*mindretal* af*profilen* har*fritidsjob.* Denne*profil*er*undersøgelsens* yngste,*og*
mange*af*respondenterne* bor*stadig*hjemme*hos*deres*forældre.*

•

Alle*i*profilen* har*et*stort* forbrug*af*sociale*og*andre*digitale*medier.* Mange*nævner*
især*Facebook,*Snapchat*og*Instagram.*Facebook er*for*dem*platformen,* hvor* man*
finder* viden*om*mange*forskellige* ting,*og*det*bliver* indgangen*til*næsten*al*søgning.

•

Respondenterne* bruger*deres*fritid* med*familien*og*på*deres*fritidsinteresser* som*fx*
tæller*danseundervisning, musik*og*være*sammen*med*venner*og*kærester.

•

Den*største*del*af*de*unges*medieforbrug* sker*på*smartphones,* og*det*er*her,*de*
henter* størstedelen* af*deres*informationer* om*nyheder,* events*og*arrangementer.*

”Jeg*står*op,*gør*mig*klar*og*tager*af*sted*ca.*kl.*8*fra*Vestamager,*og*så*arbejder*jeg*
her*til*kl.*15.15.* Når*jeg*kommer*hjem,*hjælper* jeg*min*mor*med*maden.”*
(Nikolaj,* 20*år,*ikkeAbruger)

•

Generelt* bliver* nyhedsstof*opfattet* som*underholdning,* og*der*er*ingen*i*gruppen,* der*
fast*ser*tvAavis*eller*læser*i*avis. Mange*af*de*unge*bladrer* dog*i*de*gratisaviser,* som*
de*finder*på*vej*til*og*fra*skole*(jf.*citat*t.v.* på*forrige* side),*og*en*del*af*de*unge*
fremhæver* også,*hvordan* de*starter* dagen*på*produktionsskolen* med*morgenmad*og*
avislæsning.*Deres*avislæsning*er*mest*rettet* mod*det,*der*har*underholdningsværdi,*
og*det*kan*fx*være*Ekstra*Bladet*eller*Politiken.

”Jeg*går*i*musikstudie og*indspiller* min*rap*med*mine*boyz.*Hvis*jeg*ikke*indspiller,*
skriver* jeg,*og*hvis*ikke*jeg*skriver,* så*lader*jeg*mig*inspirere*af*min*omverden.”*
(Albert,* 17*år,*ikkeAbruger)
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Relation til biblioteket
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler
KENDSKAB"TIL"BIBLIOTEKETS"TILBUD

”

Jeg*kan*i*hvert*fald*ikke*forestille*mig,*at*unge*gik*derind*
bare*for*at*gå*derind*– medmindre*skolen*har*sagt*det,*eller*
man*vil*læse*om*noget*bestemt,*ikke?”

”

•

Profilen* har*generelt*begrænset*viden*om*biblioteket.* Det*eneste,*de*fleste*ved,*er,*at*
man*kan*låne*bøger,* mens*enkelte*ved,* at*man*kan*printe* og*få*hjælp*af*borgerservice.

•

Flere*efterspørger,* at*biblioteket* tænker* nyt*og*bliver* mere*”ungt”,* men*ingen*af*dem,*
der*efterspørger* det*ved,*hvad*biblioteket* egentligt*tilbyder.* Mange*unge*på*
produktionsskoler* tror* simpelthen* ikke,*der*findes*noget*for*dem,*og*derfor*
undersøger* de*ikke* bibliotekets* tilbud* nærmere,* jf.*citatet*tv.

OPFATTELSE"AF"BIBLIOTEKET
•

De*fleste*mener,*at*biblioteket* ikke* rammer*dem.*Dem,*de*kender,* der*bruger*
biblioteket,* er*fx*deres*mindre* søskende,*deres*bedsteforældre* eller* deres*venner,* der*
studerer* – og*det*er*i*deres*øjne*de*grupper* som*biblioteket* er*til*for,* fx*fordi* de*
grupper* enten*ikke*har*råd*til*at*købe*bøgerne*selv,*eller* søger*en*specifik*viden.

•

Unge*på*produktionsskolerne* ser*biblioteket* som*et*sted,* hvor*man*skal*være*stille*og*
opføre* sig*på*en*særlig*måde:*Man*må*ikke*røre*ved*tingene,* man*må*ikke*tale*højt,* og*
man*skal*gå*langsomt*– og*ingen*af*delene*tiltaler* dem.

(Fiona,$18$år,$ikkeCbruger)

”Når*jeg*tænker*på*biblioteket,* så*tænker* jeg,*at*man*skal*være*stille,*og*jeg*tænker* på*en*
gammel*sur*dame*med*briller* og*gråt*hår.* Og*at*jeg*ikke*tør* røre*ved*noget.” (Albert,* 17*
år,*ikkeAbruger)
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Relation til biblioteket
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"A

Unge)på)produktionsskoler

BRUG"AF"BIBLIOTEKET
•

Størstedelen* af*profilen* har*ikke* været*på*biblioteket* eller*brugt*nogen*af*bibliotekets*
tilbud,* siden*de*var*børn.*

•

Blandt*de*adspurgte*er*der*kun*en*enkelt,* der*bruger* biblioteket.* Brugeren* bruger*
biblioteket* til*ophold*og*læsning,*men*har*aldrig*været*til*et*arrangement*og*har*en*
meget*smal*forståelse*af*bibliotekets* rolle,* og*hvad*biblioteket* kan.*
”Jeg*kan*godt*lide*at*sidde*og*læse*en*bog*og*sidde*og*skrive* nogle*tekster.* Der*er*altid*
noget*interessant*at*skrive*om.*Ens*ordforråd* bliver*meget*udvidet,* når*man*kommer*på*
biblioteket* H fx*ejendomsservicetekniker,* det*er*et*langt*ord,*men*det*betyder*pedel”
(Benjamin,* 18*år,*ikkeAbruger)

IKKERBRUG"AF"BIBLIOTEKET
•

De*unge*på*produktionsskolerne* forstår*først*og*fremmest*biblioteket* som*et*fysisk*
sted.*De*mener*ikke,* at*de*har*brug*for*dét,*biblioteket* tilbyder,* nemlig*viden,* og*de*
ser*ingen*grund* til*at*bevæge*sig*hen*på*biblioteket.*

•

For*mange*af*ikkeAbrugerne* virker* det*besværligt* at*gå*på*biblioteket,* når*man*har*al*
den*underholdning* og*information,* man*har*brug*for,*i*sin*lomme*i*kraft*af*sin*
smartphone.
”Der*skal*noget*motiverende*til*at*gå*ud*af*døren,*når*man*først*er*
kommet*hjem”. (Nikolaj* 20,*ikkeAbruger)
”Det*hele*er*på*internettet,*så*man*behøver*ikke*at*gå*ned*og*hente*bøgerne*
på*biblioteket.* Der*er*Amazon*og*sådan.” (Rose,*16*år,*ikkeAbruger)*
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Mød målgruppen: ’Unge på erhvervsskoler’
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler

”

Jeg$går$til$mange$koncerter,$og$jeg$går$også$
engang$i$mellem$i$biografen,$selvom$det$er$
nemmere$at$se$film$på$Netflix lige$nu.$Jeg$bor$tæt$
på$Statens$museum$ for$kunst$og$botanisk$have,$så$
der$kan$jeg$sagtens$finde$på$at$bruge$tid$også

”

Jeg$fokuserer$meget$på,$at$weekenden$skal$være$min$
fritid,$for$min$hverdag$er$meget$præget$af$skolen.
(Erik,)24)år,)bruger)

(Erik,)24)år,)bruger)

”
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”

Jeg$arbejder$i$7CEleven$på$Hovedbanegården.$ Jeg$får$ikke$rigtig$
tid$til$noget$andet$end$skole$og$arbejde.$Jeg$arbejder$sådan$set$
stort$set$hver$dag.$Og$så$er$det$sådan$set$til$kl.$22.$Og$så$er$jeg$
hjemme$omkring$ kl.$22:30.$ Og$så$skal$jeg$sove.$Det$er$lige$lidt$
svært$at$nå$de$der$lektier,$så$nogle$gange$gør$ jeg$det$i$
pauserne,$når$jeg$er$i$skole$eller$i$pausen$på$arbejdet.

Jeg$spiller$fodbold$i$Serie$2,$så$det$er$nogenlunde$seriøst.$Så$har$
jeg$en$kæreste,$som$jeg$bruger$meget$tid$med,$når$jeg$har$fri.$Så$
spiller$jeg$også$meget$computer,$og$det$er$mest$FIFA.$Så$det$er$
fodbold,$fodbold…!$Når$jeg$er$sammen$ med$min$kæreste,$bruger$
vi$meget$tid$på$at$slappe$af.$Vi$gør$ikke$det$store,$men$ når$vi$gør,$
så$tager$vi$ind$til$strøget,$i$Tivoli$eller$ud$og$spiser

(Shantel,)16)år,)ikke\bruger)

(Andreas,)19)år,)ikke\bruger)

MÅLGRUPPERAPPORT

Hverdag, kultur & medier
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler
KULTURFORBRUG
•

Profilen er generelt aktive*og*bruger* deres*fritid* på*fx*holdsport,* museumsbesøg,*
koncerter,* kulturelle* oplevelser* og*arrangementer* i*byen.* Deres*kulturforbrug* foregår*
sammen*med*venner,* ikke* med*familie.
”Mine*veninder*har*ikke*været* så*gode*til*at*komme*ud.*De*har*altid*villet*feste*
og*drikke* alkohol,* men*nu*vil*de*gerne*væk*fra*det*der.*Så*vores*idé*var,* at*tage*
på*Nationalmuseet*– så*det*gjorde*vi.*Vi*var*inde*at*se*de*hvide*busser,*og*vi*
var*inde*at*se*noget*om*religion*og*kultur*”*(Scarlett,*20*år,*ikkeAbruger)

”

Der)er)jo)ofte)kamp)om)lørdagen.)Ellers)er)jeg)sammen)
med)kæresten,)venner)eller)familien.)Med)vennerne) er)
det)alt)fra)at)lave)noget)aktivt)til)bare)at)hænge)ud) og)
slappe)lidt)af.)Jeg)går)ikke)i)byen) og)drikker) slet)ikke.

”
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(Andreas,)19)år,)ikke\bruger)

Hverdag, kultur & medier
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler

HVERDAG"&"FRITID
•

•

De*unge*i*denne*profil* har*travlt,* og*de*fylder*fritiden* ud*med*arbejde*og*interesser.*
Mange*har*fritidsjob,* og*meget*af*det,*de*laver,* hænger*sammen*med*deres*
karriereplaner.*
Weekenderne* er*det*eneste*tidspunkt* på*ugen,*hvor* de*unge*i*profilen* som*oftest*har*
noget*fritid,* da*hverdagen* for*det*meste*er*helt*booket.
”Typisk*vil*jeg*tjekke*ind*her*på*skolen*kvart* over*8.*Så*er*vi*færdige*klokken*
kvart* over*to.*Jeg*har*studie*og*atalier*inde*i*byen,*og*så*tager*jeg*derind*og*arbejder*
videre*eller*laver*musik.*Jeg*bor*med*min*kæreste,* og*så*ses*vi*måske*om*aftenen.*
Ellers*bliver*jeg*i*mit*studie*til*klokken* 11.*Og*så*hjem*og*sove*og*starte*forfra*
næste*dag.*Jeg*bruger*al*min*fritid* på*mit*arbejde.*Mit* arbejde*er*min*hobby.*
Lige*nu*har*jeg*ikke*mit*eget*firma,* fordi*jeg*går*i*skole.*Jeg*har*haft*firma*og*
også*været* ansat*tidligere.* ”*(Frederik,* 24*år,*bruger)
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MEDIEVANER
•

De*unge*i*profilen* går*generelt*op*i*at*holde* sig*orienteret* og*dette*foregår*
hovedsageligt*på*nettet*på*deres*smartphones.
”Jeg*bruger* gode*gamle*Google*til*at*finde*information* H der*kan*man*finde*alt.*
Nyheder*er*også*på*Facebook;*dér*abonnerer*jeg*på*forskelige*sites.*Det*er*
skidesmart,* at*man*kan*samle*det*hele*ét*sted,*så*behøver*man*ikke*at*
side*og*klikke*rundt.”* (Erik,* 24*år,*bruger)
”Jeg*kan*godt*lide*at*gå*ind*og*tjekke,*hvad*der*sker*ude*i*verdenen.*Især* inden*
for*krimiHgenren*eller*bare*generelt*i*samfundet.*Det,*jeg*læser*mest,*er*
TV2Hnyhederne*på*nettet.*Det*gør*jeg*også*på*mobilen.*Primært* på*mobilen*–
hele*mit*liv*er*nærmest*der*på.*Både*kalender* og*apps og*sådan*noget.*
Det*eneste*jeg*laver*på*computer*er*faktisk,* hvis*jeg*skal*se*en*film*
via*streamingtjenester.”* (Mathilde,* 18*år,*ikkeAbruger)

Relation til biblioteket
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler
KENDSKAB"TIL"BIBLIOTEKETS"TILBUD

”

Jeg$synes$ikke,$at$jeg$er$en$gængs$bruger,$og$jeg$kommer$ der$
ikke$så$tit.$Og$når$jeg$skal$gå$rundt$og$bruge$tankevirksomhed$
på$at$finde$ud$af,$hvor$alting$er,$og$hvilken$sal$jeg$skal$være$på,$
så$er$det$svært$også$at$skulle$tage$hensyn$til$dem,$ der$er$
superbrugere$og$vil$have$ro.$Det$er$federe$for$dem,$der$læser,$
at$de$ikke$skal$irriteres$af$mig.$Derfor$er$læsesale$en$god$ting

”
SIDE 43

MÅLGRUPPERAPPORT

(Frederik,)24)år,)bruger)

•

De*unge*i*denne*profil* har*generelt*et*dårligt*kendskab*til*bibliotekets* tilbud.

•

Selv*brugerne* i*profilen,* der*har*et*stort* kendskab*til*bibliotekets* tilbud,* opfatter*ikke*
sig*selv*som*gode*brugere,* jf.*citatet*t.v..

OPFATTELSE"AF"BIBLIOTEKET
•

Biblioteket* bliver* generelt*opfattet*som*et*sted,*hvor* der*er*stille,* og*folk*kommer* for*
at*suge*viden* til*sig,*låne*bøger*og*ikke*andet.

•

Bibliotekerne* ses*som*et*offentligt* rum,*hvor* der*ikke*er*plads*til*larm*og*forstyrrelser.
”Der*er*jo*ro*sådan*et*sted.*Folk*er*der*jo*ikke*for*at*løbe*rundt*og*stå*på*skateboard* og*
feste.*Folk*er*der*for*at*trække* viden*til*sig,*ikke?” (Mathilde,* 18*år,*ikkeAbruger)
”Altså,*jeg*synes*jo,*det*er*fint,* det*der*er.*Der*er*film,* spil*og*bøger.*Altså*jeg*synes*
i*hvert*fald*ikke,* at*der*burde*være*mere*på*et*bibliotek.” (Shantel,*16*år,*bruger)

Relation til biblioteket
2

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"B

Unge)på)erhvervsskoler

BRUG"AF"BIBLIOTEKET"

IKKERBRUG"AF"BIBLIOTEKET"

•

Brugerne* i*profilen* benytter* sig*mest*af*bibliotekets* traditionelle* tilbud* som*udlån*af*
fysiske*materialer*og*herunder* primært* af*bøger.

•

Hvordan* de*bruger* bibliotekets* faciliteter* og*tilbud,* afhænger*meget*af,*hvordan* det*
fysiske*biblioteket* er*indrettet.* De*lægger*ofte*vægt*på*om*der*pænt*og*rart*at*være:
”Den*vidunderlige* bygning* på*Rentemestervej*er*en*helstøbt*oplevelse.*
Der*er*lækre*møbler,* en*behagelig*belysning,* lækkert* og*rent*og*nogle*pæne*
bogreoler*i*stedet*for*industrireoler* som*på*Blågården.* Sådan*et*tomt*rum,*hvor*
der*bare*er*kolonner*op*og*ned*med*jernreoler,* kan*jeg*næsten*ikke*holde*ud*at*
være*i.*Det*er*næsten*et*overgreb*mod*bøgerne,*at*de*er*overladt*til*så*trist*
en*skæbne!*Det*er*hovedårsagen*til,* at*jeg*ikke*bruger*mit*lokale*bibliotek.”
(Erik,* 24*år,*bruger)
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Generelt* har*de*unge*i*denne*profil* nok*at*lave*i*hverdagen* og*synes*ikke,*de*vil*bruge*tid*
eller*særlig*lang*tid*på*det*fysiske*bibliotek.* Mange*kender*ikke*bibliotekets* digitale*tilbud*
og*bruger* det*derfor*ikke.
”*Der*skal*være*en*unik*mulighed*for*at*lave*noget,*jeg*ikke*kan*lave*derhjemme,*
fx*min*sport.*Jeg*kan*ikke*rende*rundt*med*20*andre*fodboldtossede*folk*derhjemme.*
Det*kan*jeg*nede*i*klubben*– det*er*en*unik* mulighed.*I*skolen*har*de*computere,*og*det*
har*jeg*også*derhjemme,*men*jeg*kan*få*undervisning,* så*det*er*en*unik* mulighed.*
Der*mangler*biblioteket* en*unik*mulighed*for*mig”*(Andreas,*19*år,*ikkeAbruger)
”I*stedet*for*at*gå*de*15H20*minutter*det*tager*at*gå*ned*på*biblioteket* for*så*at*stå*i*
en*halv*time*og*finde*ud*af,*hvad*skal*jeg*vælge,* ja*så*kan*jeg*i*stedet*lige*tage*min*
iPhone eller*min*computer*og*se,*hvad*kan*jeg*vælge.*Det*er*nemmere*og*
hurtigere digitalt.”* (Mathilde,* 18*år,*ikkeAbruger)

De unge i segmentet opfatter primært biblioteket som et
fysisk sted med bøger, hvor man skal være stille
2
•

INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

SEGMENT Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler
PROFIL"

A)+)B

Segmentet*har*generelt*en*snæver*forståelse*af*biblioteket,* og*de*fleste*opfatter* det*
som*en*læsesal*og*et*arkiv*med*bøger.* De*unges*opfattelse*af*biblioteket* som*et*sted,*
hvor* man*skal*være*stille,* gør,*at*det*er*meget*begrænset,*hvilke* tilbud,* de*tror,*
biblioteket* kan*udbyde:*
”Det*er*meget*sjovt,*at*jeg*ikke*tænkte,* at*det*var* biblioteket,* jeg*bruger*til*at*printe*–
men*jeg*var* jo*på*biblioteket!*Men*det*er*der*faktisk* mange*af*mine*venner,*der*
også*printer.* Men*jeg*tror* ikke,*de*tænker* over,*at*det*er*på*biblioteket.”*
(Frederik,* 24*år,*bruger)

•

De*unge*i*undersøgelsen* har*fx*svært*ved*at*forestille* sig,*at*man*kan*have*
danseundervisning* eller*koncerter* på*biblioteket,* uden*at*man*kommer*til*at*forstyrre*
‘de*rigtige*brugere’,* som*de*mener,* er*dem,*der*bruger* biblioteket* som*læsesal.

•

Biblioteket* kan*i*de*unges*øjne*ikke*tilbyde* dem*‘en*unik* mulighed’*for*en*aktivitet* A alt*
hvad*de*opfatter,* biblioteket* kan*tilbyde,* kan*de*i*deres*øjne*fås*bedre*og*lettere*andre*
steder,* som*fx*på*Google,*Amazon,*Spotify og*Netflix.* Nogle*anerkender* dog*også,*at*
viden*i*en*trykt* udgivelse* på*biblioteket* kan*være*mere*troværdigt* end*online*
publikationer:
”Vil*man*gerne*have*konkret*viden,* kan*man*måske*bedre*stole*på*en*bog,*da*
meget*af*det,*der*står*på*nettet*ikke*er*”endelig”*viden,*men*sådan*foreløbig…”*
(Nicolai,* 20*år,*ikkeAbruger)
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Hvordan får vi de unge til også at
opfatte biblioteket som en
kulturinstitution med arrangementer
og tilbud for unge?

”

Biblioteket$er$et$stille$sted’,$og$’du$ skal$være$
forsigtig’,$og$’pas$på$bøgerne’,$og$’du$må$ikke$vælte$
den$der’,$eller$’der$er$børn$ til$stede’.$Det$er$tit$ting,$
man$ hører$på$biblioteket,$ja!

”

(Fiona,$18$år,$ikkeCbruger))$

Mange unge opfatter bibliotekarer som dem, der styrer et
sted, der ikke er indrettet til ungdommen
2
•

SEGMENT

Unge)på)erhvervs\ og)produktionsskoler

PROFIL"

A)+)B

En*stor* udfordring* for*dette*segment*er*deres*tidligere* negative*oplevelser* på*
biblioteket.* En*stor*del*af*dem*oplever,* at*de*ikke*længere*passer*ind*på*biblioteket,* og*
at*de*ikke*har*struktur* nok*i*deres*liv*til*at*aflevere*udlån*til*tiden.* De*føler* sig*forkerte,*
utilpasse*eller*uvelkomne,* når*de*kommer*på*biblioteket.* De*synes*ikke,* de*er*ikke*
gode*nok*til*at*bruge*biblioteket* – de*larmer*eller* gør*andre*ting*forkert:*
”Hvis*der*var*nogle*ligesom*mig,*der*arbejdede*dernede,*ville*det*være*federe.*
Det*får*mig*ikke*til*at*føle*mig*hjemme*med*alle*de*gamle*damer.*Der*skulle*også*være*
nogle*unge*fyre,*der*var*venlige*og*ligesom*mig*selv.”*(Albert,* 17*år,*ikkeAbruger)

•

•

Bibliotekarerne* spiller*generelt*en*stor*rolle* for*dette*segments*oplevelse*af*
biblioteket,* og*der*er*stor*risiko* for,* at*de*bliver* skræmt*væk*fra*biblioteket,* fordi* de*
opfatter* bibliotekarer* som*nogle,*der*tysser*og*løfter*pegefingre.* De*unge*i*segmentet*
vil*alle*gerne*mødes*i*øjenhøjde.* Hvis*de*kan*identificere* sig*med*bibliotekaren,* kan*de*
også*i*højere* grad*se*sig*selv*som*brugere.
Flere*af*brugerne*har*svært*ved*at*finde*rundt* og*oplever,* at*de*skal*bruge*lang*tid*på*
at*finde*det,* de*leder*efter.* En*stor*del*af*både*brugere*og*ikkeAbrugere* har*tidligere*
oplevet,* at*bibliotekarer* ikke*kunne*hjælpe*dem,*eller*at*de*ikke*havde*lyst*til*selv*at*
spørge*dem*om*hjælp.*En*anden*stor*del*af*segmentet*ved*ikke,*hvad*bibliotekarer*
rent*faktisk*kan*hjælpe*dem*med.
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INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

Hvordan kan vi sørge for, at
bibliotekarer i højere grad appellerer
til unge og opfattes som nogle, der
kan hjælpe de unge?

”

Uddanner$man$ bibliotekarer?$Kan$de$hjælpe$med$at$
finde$bøger$og$sådan$noget?$Jeg$har$aldrig$snakket$
med$en,$så$jeg$ved$det$ikke!

”

(Frederik,$24$år,$ikkeCbruger))$

Kapitel 4 Segment)3)’Børnefamilier’

Introduktion til ’Børnefamilier’
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier)i)udsatte)områder

PROFIL"B

Travle)børnefamilier

KulturR &"Fritidsforvaltningens" forudgående" viden" om"segmentet

KulturR &"Fritidsforvaltningens" udvælgelse"af"segment"og"underprofiler

Segmenteringsundersøgelsen* oplister* en*række* karakteristika* ved*segmentet:

•

Selvom*mange*børnefamilier* bruger*biblioteket,* er*der*stadig*et*stort*potentiale,* idet*
cirka*halvdelen* ikke*er*brugere.* Det*er*også*vigtigt*for*bibliotekerne* at*fastholde*så*
mange*som*muligt*fra*denne*gruppe*som*brugere.

•

Børnefamilierne* i*udsatte*boligområder* er*ofte*ikke*særligt*ressourcestærke,* og*
bibliotekerne* kan*bidrage*til*at*løfte*denne*gruppe.* Der*er*også*her*en*god*mulighed*
for*at*påvirke* børnene* til*at*bruge*biblioteket* i*fremtiden.

•

København* er*en*ung*kommune,* når*man*kigger*på*befolkningens* gennemsnitsalder.*
Set*fra*et*kommunalpolitisk* synspunkt* er*det*oplagt*at*sætte*fokus*på*de*yngre*
befolkningsgrupper.* Det*skal*gerne*fortsat*være*attraktivt* at*bo*i*København* som*
børnefamilie,* og*et*godt,*lokalt* bibliotekstilbud* kan*bidrage*til*et*godt*børnefamilieliv

•

Der*er*et*styrket* politisk* fokus*på,*at*børns*første* leveår*(0A3*år)*er*afgørende*for*
senere*læringsA og*udviklingsmuligheder.* Det*er*et*oplagt*indsatsområde*for*
bibliotekerne,* og*her*spiller* forældrenes*vaner* en*afgørende*rolle.*

•

En*stor* del*af*segmentet*er*veluddannet* og*har*en*høj*indkomst

•

En*mindre* del*er*under* uddannelse*og*har*en*relativ*lav*indkomst*

•

Størstedelen* lever*i*parforhold

•

Segmentet*har*generelt*interesser,* der*er*forenelige* med*familielivet

•

Segmentets*størrelse* i*Københavns* Kommune*er*15*%*(ca.*85.000*københavnere)*

•

Omkring*halvdelen*af*målgruppen* er*biblioteksbrugere.*

•

Interesserne* hos*gruppen*over* 30*er*typisk* mad,*vin,* musik*og*individuel* sport.*
Gruppen* under* 30*interesserer* sig*også*for*computerspil,* fantasy,*tøj*og*mode

•

Fædrene*bruger*generelt*ikke* biblioteket* ligeså*meget*som*mødrene
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Introduktion til ’Børnefamilier’
Datagrundlaget"i"den" kvalitative"målgruppeundersøgelse

Et"etnografisk"oprids" af"segment"og"profiler

De*følgende*sider* i*dette*kapitel*bygger*udelukkende* på*etnografiske* interviews,* som*vi*
har*foretaget*med*11*borgere:

Deltagerne*i*dette*segment*har*væsentligt*flere*tværgående*etnografiske* karakteristika*
end*de*to*andre*segmenter,*fordi* de*har*børn,* og*familielivet* er*dermed*styrende* for*
segmentets*aktiviteter.* Kulturforbruget* er*fx*på*børnenes* præmisser.* Uanset*hvordan*
forældrenes* eget*kulturforbrug* er,*så*ønsker*mange,*at*deres*børn*bliver* opmærksomme*
på*det*gode*ved*kultur,* fx*ved*at*blive*glad*for*at*læse,*gå*til*koncerter* eller* i*teateret.

A

6*børnefamilier* i*udsatte*områder,* profil* A

A

5*travle* børnefamilier,* profil*B

Heraf
A

8*brugere*

A

3*ikkeAbrugere

Kønsfordeling:
A

8*kvinder

A

3*mænd

Aldersspænd:
A

Profil* A:*27A39*år

A

Profil* B:*29A40*år

Profil"A /"Børnefamilier"i"udsatte"områder
•

Dagligdagen er*struktureret,* men*der*er*stadig*plads*til*spontanitet,* hvilket* i*en*del*af*
tilfældene* skyldes,*at*forældrene* er*under* uddannelse*eller*hjemmegående

•

Weekender*bruges*sammen*med*familie*eller*venner

•

Flere*af*familierne*har*en*forholdsvis* stram*økonomi,* og*det*er*derfor* vigtigt,* at*
aktiviteter* er*gratis*eller*billige

•

Mange*af*familierne*har*ikke*bil,*så*aktiviteter,* der*foregår*længere*væk*fra*hjemmet,*
skal*planlægges*i*forvejen.* NærA og*lokalområdets* muligheder*bliver* derfor* prioriteret.

Alle*er*rekrutteret* på*biblioteker* og*gennem*lokaludvalg* og*egne*netværk.*

Profil"B"/"Travle"børnefamilier
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•

Hverdagen er*stramt*struktureret,* og*der*er*sjældent*tid*og*overskud* til*spontane*
aktiviteter* uden*for*hjemmet

•

Weekenden*er*sjældent*planlagt;*den*er*et*pusterum* med*plads*til*afslapning*og*
spontanitet

•

Travle*børnefamilier* har*et*større*kendskab* til*bibliotekets* tilbud* end*de*øvrige* profiler

Mød målgruppen: ’Børnefamilier i udsatte områder’
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier)i)udsatte)områder

”

”

Vi$tager$til$Valby$Teater,$mig$og$min$mand,$ fordi$vi$
får$nogle$gratis$billetter.$Det$er$af$økonomiske$
årsager,$vi$ikke$tager$af$sted$til$flere$ting.

Jeg$står$op$ved$8Ctiden$og$kører$min$datter$i$børnehave$ved$9Ctiden.$Jeg$
har$skiftende$arbejdstider.$Nogle$gange$er$jeg$først$hjemme$kl.$23:30,$
hvis$jeg$møder$ sent.$Mine$dage$varierer$meget.

(Houda,) 35)år,)bruger)

(Louise,) 27)år,)bruger)

”

Jeg$bruger$biblioteket$mest$nu$med$børnene.$Jeg$bliver$ved$
med$at$bruge$det$med$børnene,$efterhånden$som$de$bliver$
større.$Min$datter$har$også$brug$for$et$større$ordforråd,$og$det$
er$tegnefilm$ikke$så$godt$til$– det$er$meget$bedre$med$bøger.$
Så$jeg$vil$også$rigtig$gerne$have,$ hun$bliver$glad$for$at$læse.$
Det$er$godt$ for$børnene!

”

”Vi$står$op$kl.$halv$syv,$og$så$er$der$morgenmad.$ Vi$hjælpes$ad$
mig$og$farmand;$ vi$giver$tøj$på$og$laver$madpakke,$ og$jeg$
afleverer$typisk$børnene$mellem$otte$og$ti.$Han$arbejder$tidligt,$
og$jeg$læser,$så$jeg$kan$møde$lidt$senere.$De$dage$hvor$jeg$har$
møder,$ så$ser$det$sådan$ud.”
(Houda,) 35)år,)bruger)

(Amra,)29)år,)bruger)
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Hverdag, kultur & medier
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier)i)udsatte)områder
KULTURFORBRUG

”

Det$er$mest$sådan$nogle$børneting,$ vi$laver$i$weekenden.$
Vi$deltager$også$meget$i$arrangementer$i$Urbanplanen$
og$Helhedsplanen.

”
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(Louise,) 27)år,)bruger)

•

For*alle*familiernes*vedkommende* kommer*børnenes* interesser* først.*Kulturforbruget*
kan*fx*være*udflugter* til*dyreparker,* til*børnevenlige* museer*som*Experimentarium og*
Louisiana*eller*ture* på*legepladsen.*

•

I*valget*af*kulturelle* aktiviteter* lægger*forældrene* vægt*på,*at*det*skal*være*noget,*
som*er*positivt* for*børnenes* udvikling,* og*som*børnene* gerne*vil.* Denne*gruppe*er*
generelt*enige*om,*at*netop*biblioteket* er*et*sted,*der*er*gavnligt*for*deres*børn.

•

Familierne*foretrækker* udendørs* aktiviteter* som*fx*legepladsbesøg*og*gåture*i*skove*
og*parker.
”Min*datter*har*været* med*på*museum*engang,*vi*var*på*Arken,*og*jeg*tvivler*på,*
at*hun*har*fået*noget*ud*af*det.*Men*målet*er*helt*klart,* at*man*jævnligt* tager*på*
museer,*og*at*hun*lærer* at*sætte*pris*på*at*gøre*sådan*nogle*ting.”*
(Per,*36*år,*ikkeAbruger)

Hverdag, kultur & medier
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier)i)udsatte)områder

HVERDAG"&"FRITID
•

I*de*fleste*af*familierne*er*en*af*forældrene* studerende,* og*det*giver*større* muligheder*
for*fleksibilitet* i*ugens*løb.* Generelt* følger*familiens*hverdag* dog*en*forholdsvis* fast*
struktur.* Aktiviteter* og*udflugter*uden*for*hjemmet*ligger*for*det*meste*i*weekenden.

•

Familiernes*fritidsaktiviteter* skal*være*for*børn,* og*det*er*sjældent*forældrenes*
interesser,* der*er*i*fokus.*Flere*af*familierne*har*ikke*bil,* og*foretrækker* for*nemheds*
skyld*aktiviteter,* der*foregår*tæt*på*hjemmet.*Profilen* er*generelt*engageret*i*
lokalområdet.

•

MEDIEVANER
•

Generelt* har*profilens*voksne* ikke*et*specielt*stort*medieforbrug.* Internettet* er*
hovedmedie,* og*de*orienterer* sig*alle*sammen*i*elektroniske* aviser*på*nettet*hver*dag.*
Profilens* medieforbrug* er*ikke*systematisk*og*foregår*oftest*som*browsing fra*
smartphones og*tablets.

•

Profilens* respondenter* finder* typisk* informationer* om*arrangementer*på*nettet,* og*
her*er*særligt*platforme,* som*samler*alle*informationer* populære.* Det*gælder*fx*Børn* i*
byen*og*Facebook.* Det*skal*være*nemt*at*danne*sig*et*overblik* over*alle*de*forskellige*
tilbud.*

•

Børnene* ser*hovedsageligt*tv*og*Netflix,* og*disse*medier*kan*også*give*inspiration* til*
familiens*fritidsaktiviteter* A fx*via*en*tvAreklame* for*Bonbon* Land.

Gruppen* er*ikke*så*økonomisk* stærk,*og*foretrækker* prisbillige* tilbud.
”Min*hverdag* går*med*at*være*i*skole,*indtil*vi*har*fri,*og*så*et*par*timer*ekstra*med*
digitalt* arbejde*på*mit*portefølje.* Så*er*det*familieliv* med*min*kæreste*og*datter,*
indtil* den*lille*skal*i*seng.*Derefter*ser*vi*typisk*serier.” (Per,* 36*år,*ikkeAbruger)
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”Det,*jeg*søger,* er*et*sted,*hvor*jeg*kan*gå*ind*samlet*og*se,*hvad*der*sker*alle*steder,*
så*jeg*ikke*behøver*at*se,*hvad*der*sker*i*Zoo*og*i*Eksperimentariet* hver*for*sig.”*
(Houda,* 35*år,*bruger)

Relation til biblioteket
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier)i)udsatte)områder
KENDSKABET"TIL"BIBLIOTEKETS"TILBUD
•

Familierne*har*generelt*set*et*stort*kendskab* til*biblioteket* og*særligt*
børnebiblioteket.* De*er*godt*orienterede,* men*det*er*tydeligt,* at*forældrene* selv*kun*
kommer*der*for*praktiske* opgaver*som*fx*print* eller*borgerservice.

•

Alle*forældrene* i*profilen* fremhæver,* hvordan* deres*børn*kender* biblioteket* fra*
skolen*eller* børnehaven.* Nogle*fortæller,* hvordan*børnenes* kendskab*til*biblioteket*
gør*hele*familiens*oplevelse* af*at*komme*på*biblioteket* endnu*bedre.

”

På)mange)biblioteker)er)det)blevet)helt)normalt)med)
selvbetjening,)så)der)ikke)er)noget)personale)en)stor)del)
af)dagen.)Det)er)mere)upersonligt)og)kedeligt,)når)der)
ikke)er)bibliotekarer,)som)man)kan)spørge)om)noget

”
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(Amra,)29)år,)bruger)

”Jeg*tror,* jeg*tænker*kulturformidler,* når*jeg*hører*ordet*bibliotek.* Det*er*både,*at*man*
kan*låne*bøger*dér,*og*så*har*vores*lokale*bibliotek* alle*mulige*kreative* tiltag*og*tilbud.”
(Louise,* 27*år,*bruger)

OPFATTELSE"AF"BIBLIOTEKET
•

Familierne*opfatter* generelt*biblioteket* som*et*sted,*der*er*rigtigt*godt*for*børn.* De*
forbinder* biblioteket* med*ord*som*”ro”,* ”barndom”*og*”hygge”.*

•

Halvdelen* af*brugerne*opfatter* biblioteket* som*en*generel*kulturformidler,* mens*den*
anden*halvdel*ser*biblioteket* som*et*sted,*børnene* låner*bøger*og*kan*lide*at*lege.*

•

Bibliotekarerne* opfattes*af*profilen* som*meget*vigtige.*De*gør*det*mere*personligt* og*
trygt*at*komme*på*bibliotekerne,* også*for*børnene* alene,*jf.*citatet*tv.

Relation til biblioteket
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A

Børnefamilier)i)udsatte)områder

BRUG"AF"BIBLIOTEKET

IKKERBRUG"AF"BIBLIOTEKET

•

Børnefamilierne* i*udsatte*områder* bruger*hovedsageligt*børneafdelingen.* Familierne*
bruger* biblioteket* til*ophold,* leg,*læsning*og*arrangementer.* Det*er*især*spil*og*ting*til*
børn,* hvis*de*låner*noget*med*hjem.

•

For*de*fleste*forældre* gælder*det,* at*de*kun*bruger* biblioteket* sammen*med*deres*
børn.* For*de,*der*er*studerende,* kan*biblioteket* dog*bruges*som*læsesal.*Brugen* er*
altså*afhængig*af*børn* eller*studie.*

•

Størstedelen* af*forældrene* ville*være*ikkeAbrugere,* hvis*de*ikke* havde*børn.* Hvis*
forældrene* låner*noget*til*sig*selv,*er*det*typisk*i*forbindelse* med*et*
uddannelsesforløb.*

•

Forældrene* prioriterer* sjældent*at*have*fritid* uden*børn.* Hvis*de*skal*bruge*biblioteket*
alene,*så*foretrækker* de*eAløsninger* eller*at*gøre*det*hurtigt:

”Jeg*kan*også*se,*at*det*er*hyggeligt* for*børnene*at*komme*her.*Men*ud*fra*mit*
perspektiv* er*det*lettere*bare*at*kunne*downloade*hjemmefra.”*(Houda*35*år,*bruger)
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MÅLGRUPPERAPPORT

”Jeg*sætter* jo*ikke*lige*en*time*fra*uden*min*datter,* så*jeg*kan*gå*over*på*biblioteket*og*
hygge*mig*alene.*Men*hvis*der*var*højtlæsning,* så*ville*jeg*helt*sikkert* komme*
der*med*min*datter.”* (Per,*39*år,*ikkeAbruger)

Det er stort set kun børnene og ikke forældrene i profilen,
som er de egentlige biblioteksbrugere
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL" A

Børnefamilier)i)udsatte)områder

•

For*børnefamilierne* i*profilen* er*børnene*omdrejningspunktet* for*deres*brug*af*
biblioteket,* og*de*bruger*hovedsagligt* de*tilbud,* som*er*rettet* mod*børn.

•

En*del*af*forældrene* har*ikke*selv*brugt*biblioteket* som*voksne,* inden*de*fik*børn.*
Størstedelen* har*dog*gode*barndomsminder* fra*biblioteket,* som*de*gerne*vil*give*
videre* til*deres*egne*børn.

•

Hvis*de*voksne*i*denne*gruppe* ikke*havde*børn,* ville*de*overvejende* blive* defineret*
som*ikkeAbrugere.* Det*bliver* en*udfordring,* hvis*børnene* på*et*tidspunkt* mister*
interessen* for*at*tage*på*biblioteket* – enten*fordi,* de*bliver* for*store*til*at*følges*med*
deres*forældre,* eller*fordi* de*ikke* længere*synes,* det*er*et*hyggeligt*sted*at*være.* Her*
bliver* det*svært*at*holde*fast*i*forældrene* som*brugere,* fordi* de*i*realiteten*er*ikke*
selv*er*brugere*nu.

•

Flere*af*forældrene* i*denne*gruppe*har*selv*forslag*til,*hvordan* de*kan*blive*brugere*
også*uden*deres*børn,* fx*ved*at*at*biblioteket* i*endnu*højere*grad*samarbejder*med*
lokale*foreninger* i*boligområderne,* eller*fokuserer* mere*på*materialer*til*tosprogede,*
som*kan*være*sværere*eller*dyrere* at*få*fat*i*andre*steder:
”Det*fleste*vil*meget*gerne*viderebringe* deres*sprog*til*børnene,*og*det*kan*man*ikke*
bruge*bibliotekerne*til,* fordi*materialet*er*forældet.* Det*vil*jeg*gerne*kunne*bruge*
bibliotekerne* til,*og*kunne*sige*det*videre*til*mine*medborgere:*Der*er*et*virkeligt* godt*
program*nede*på*biblioteket,* gå*ned*og*hent*det!”*(Houda,* 35*år,*bruger)
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INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

Hvordan kan vi gøre biblioteket
relevant for forældrene, så de også
bruger det uden deres børn?

”

Hvis$jeg$er$på$biblioteket$alene,$så$er$det$for$at$
aflevere$materialer.$Ellers$er$jeg$her$mest$med$
børnene.$Jeg$har$også$printet.$Min$store$datter$låner$
selv$bøger.$ Vi$bruger$meget$biblioteket$på$grund$af$
børnebøgerne$ og$de$kreative$arrangementer,$ hvor$
børnene$får$lov$at$lege$med$noget,$vi$
ikke$har$derhjemme.

”

(Mikala,$38$år,$bruger))$

Mød målgruppen: ’Travle børnefamilier’
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"B

Travle)børnefamilier

”

”Jeg$har$ikke$rigtigt$tid$til$sådan$rigtigt$at$deltage$i$
ting…$med$to$små$børn,$og$når$både$min$mand$ og$
jeg$arbejder$fuld$tid.”$
(Mette,)32)år,)ikke\bruger)

”

I$hverdagen$går$et$af$børnene$til$klarinet$og$til$atletik,$
og$et$andet$går$til$dans.$Og$hver$lørdag,$så$svømmer$
jeg$med$ungerne$– dem$alle$sammen,$også$ham$på$
to$måneder.$Så$der$er$lidt$tid$i$weekenden,$men$det$er$
meget$sjældent,$at$der$er$overskud$til$at$sige:$
’Kom!$Nu$går$vi$på$biblioteket’.
(Mikkel,)40)år,)ikke\bruger)

SIDE 56

MÅLGRUPPERAPPORT

”

Jeg$står$op$kl.$05.45,$og$kører$på$arbejde$kl.$6.15.$Jeg$hører$
altid$lydbøger$i$bilen$på$vej$til$arbejde.$Jeg$er$der$kl.$6.45$og$
starter$mit$arbejde$kl.$7.$Kl.$15.15$ kører$jeg$og$henter$mine$
børn$ i$institutionen$C jeg$har$2$børn,$der$går$i$samme$
institution.$Jeg$er$der$omkring$ 15.45,$og$så$er$vi$hjemme$kl.$
16.05$og$så$leger$vi.$Kl.$17$går$jeg$i$gang$med$at$lave$mad.$Så$
leger$vi$lidt$mere$og$spiser$17.45.$Så$ rydder$jeg$lidt$op$og$tager$
opvasken.$Så$leger$vi$lidt$mere.$Kl.$19$tager$vi$nattøj$på$og$
børster$tænder.$Så$ ser$vi$lidt$Ramasjang$eller$video$på$iPad’en.$
Kl.$19.15$putter$jeg$børnene.$Så$ strikker$jeg$lidt,$ser$lidt$fjernsyn$
og$snakker$lidt$med$ min$mand.$Engang$ imellem$tager$vi$lige$et$
godt$glas$rom.$Og$så$falder$jeg$død$om$ senest$ved$10Ctiden.
(Mette,)32)år,)bruger)

Hverdag, kultur & medier
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Børnefamilier

PROFIL"B

Travle)børnefamilier
KULTURFORBRUG

”

Vi*går*mange*ture*H også*med*børnene.*Vi*går*rundt*i*
København*og*ser*rigtig*mange*ting*og*tager*havnebusser*
og*kigger*på*bygninger*og*taler*om* det,*der*sker*i*rummet*
omkring*os.*Og*det*er*der*jo*en*del*kultur*i,*kan*man*sige.

”
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(Mikkel,$40$år,$ikkeCbruger))$

•

Familierne*har*generelt*et*stort*og*bredt* kulturforbrug* set*i*forhold* til,* hvor*
tidspressede* de*er*i*hverdagen.* Da*kulturforbruget* hovedsageligt* sker*i*
weekeenderne,* tager*familierne*fx*til*arrangementer*som*børnejazz,*børnefilmfestival*
og*museer,* som*de*kender* i*forvejen.

•

Det*er*gennemgående*for*profilen,* at*kulturforbruget* for*det*meste*sker,* når*hele*
familien*er*samlet.*Derfor* er*alle*aktiviteterne* stort*set*også*børnerelaterede,* men*det*
kan*for*denne*gruppe*sagtens*være*ensbetydende* med*museer*og*udstillinger.* Det*er*
dog*et*krav*for*mange,*at*aktiviteterne* skal*være*hyggelige*og*også*helst*lærerige*for*
børnene.* Det*kan*fx*være*udendørsaktiviteter* som*at*gå*ture*i*byen,* tage*i*skoven*eller*
på*cykeltur.*
”Vi*prøver* at*holde*os*ajour*med,*hvad*der*sker.*Også*på*børneområdet*med*Buster*
Filmfestival*og*børnejazzfestival.* Vi*opfatter*os*selv*som*kulturmennesker.”
(Frederik,* 36*år,*bruger)

Hverdag, kultur & medier
3

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"B

Travle)børnefamilier

HVERDAG"&"FRITID
•

Denne*gruppe*er*en*del*travlere* end*den*første*familieprofil.* Alle*familier*i*denne*
profil* har*skemalagt*tiden*i*hverdagene* meget*grundigt*ugen*igennem.*Fritiden* i*
weekenden*er*mere*løst*struktureret,* og*de*fleste*har*fravalgt*at*fastlægge*aktiviteter,*
så*der*i*stedet*er*plads*til*at*gøre*det,*man*lige*har*lyst*til.*

•

Børnenes* sport*og*fritidsaktiviteter* fylder* en*del*i*løbet*af*ugen.*Børnene* går*fx*til*
dans,*atletik,* musik*og*fodbold.*

•

De*voksne* prioriterer* at*have*lidt*fritid* for*sig*selv*og*at*have*aktiviteter* eller*hobbies,*
der*er*deres*egne,*og*som*børnene* ikke*er*en*del*af.
”Jeg*prøver* at*dyrke*lidt*motion,*og*jeg*har*nogle*små*kreative* litteraturprojekter.”
(Frederik,* 36*år,*bruger)

”Der*er*ikke*meget*fritid.* Det*er*simpelthen*ikke*eksisterende.*Hvis*vi*skal*nå*at*være*
sammen,*så*er*vi*nødt*til*at*være*sammen*hjemme.*Weekenderne*er*der*o*masser*af*tid*i*H
kan*man*sige*H og*dér*skal*der*ske*så*lidt*som*overhovedet*muligt!”*
(Mikkel,* 40*år,*ikkeAbruger)
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MÅLGRUPPERAPPORT

MEDIEVANER
•

Denne*profils* medieforbrug* er*stort* og*en*del*større* end*hos*den*anden*profil* i*
segmentet.*De*er*de*eneste*i*undersøgelsen,* der*holder* avis,*og*de*læser*også*
nyheder* på*nettet.

•

Profilen* er*generelt*meget*aktive*på*sociale*medier* som*Facebook,*Instagram og*
Twitter,* og*de*bruger*dem*som*sociale*redskaber,* og*til*at*orientere* sige*i*
nyhedsstrømmen* og*i*kommende*arrangementer.*

•

De*foretrækker* de*medier,*hvor* de*kan*få*overblikket* hurtigt.* De*er*alle*selektive,* og*
læser*det,*de*har*tid*til,* og*det,*de*vurderer* som*det*vigtigste.*
”Jeg*bruger* også*Facebook og*Instagram,* og*alt*dét,*der*ikke*er*tv,*det*foregår*på*
min*telefon.*Det*er,*fordi*jeg*bare*altid*har*den*med*alle*steder.*Den*lyser*heller*ikke*
så*meget*op,*hvis*jeg*er*sammen*med*børnene.” (Mette,* 32*år,*ikkeAbruger)

Relation til biblioteket
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SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"B

Travle)børnefamilier
KENDSKABET"TIL"BIBLIOTEKETS"TILBUD
•

“Jeg*ved,*at*de*har*lektiehjælp,* at*man*kan*låne*ladcykler,* og*at*det*er*et*miljøpunkt.*
Jeg*ved,*at*her*er*koncerter*og*børneteater.*Og*så*kan*man*også*få*hjælp*til*
borgerservice* og*til*nemID og*IT*generelt.*Biblioteket* har*også*lagt*hus*til*
borgermøder,* og*der*er*en*filmklub* her.*Og*så*kender*jeg*til*deres*tilbud* online,*
for*eksempel*filmstriben,* og*at*man*kan*reservere*på*hjemmesiden.”

”

(Marie,* 29*år,*bruger)

Vi*låner*ofte*bøger*og*kan*godt*lide*at*opholde*os*på*
biblioteket.*Børnene*kan*godt* lide,*at*de*selv*kan*gøre*en*
masse*ting.*De*kan*selv*vælge*og*låne*bøger.*Og*de*kan*
godt*lide*at*være*i*legeområderne.

”
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MÅLGRUPPERAPPORT

Profilens* brugere*har*generelt*et*meget*stort*eller* komplet*kendskab*til*bibliotekets*
børneA og*voksentilbud.*

(Marie,$40$år,$ bruger))$

”Jeg*ved*godt,*at*de*laver*alt*muligt*andet*end*bare*bøger,*
men*jeg*ved*ikke*hvad.”* (Mikkel,* 40*år,*ikkeAbruger)

OPFATTELSE"AF"BIBLIOTEKET
•

De*fleste*har*et*naturligt* og*afslappet*forhold* til*biblioteket,* og*det*viser*sig*blandt*
andet*i*deres*opfattelse*af*biblioteket.* De*bruger*ord* som*”ro”,* ”hygge”*og*”langsomt*
på*den*gode*måde”,*når*de*skal*beskrive,* hvordan* de*opfatter*biblioteket.

•

I*denne*gruppe*finder* vi*også*en*mere*bevidst* stillingtagen*til*bibliotekets* formål*i*
samfundet.*En*nævner*blandt*andet,* hvordan*biblioteket* skal*være*en*
kulturbevarende* institution,* og*at*det*har*en*public* service*funktion.*

Relation til biblioteket
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Børnefamilier

PROFIL"B

Travle)børnefamilier

BRUG"AF"BIBLIOTEKET
•

Brugerne* i*denne*profil* bruger* biblioteket* meget*og*til*mange*forskellige*aktiviteter,*
både*fysisk,*online* og*til*arrangementer.* Familierne*bruger*biblioteket* sammen,*og*
både*forældre*og*børn*kan*også*finde*på*at*bruge*biblioteket* alene.*Generelt*bliver*
biblioteket* også*brugt*som*opholdsrum.*

•

Forældrene* kan*finde*på*at*bruge*biblioteket* som*arbejdsplads,* og*de*fleste*af*de*
voksne*i*profilen* kender* til*biblioteket* fra*deres*egen*studietid.* De*fleste*har*selv*brugt*
biblioteket* en*del,*inden* de*fik*børn,* og*her*står*profilen* i*modsætning*til*den*første*
profil* i*segmentet.*
”Biblioteket* er*et*sted,*jeg*gerne*vil*have*mere*tid*til”*(Frederik,* 36*år,*bruger)
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IKKERBRUG"AF"BIBLIOTEKET
•

Fravalg*af*biblioteksbrug* skyldes* forskellige*forhold* og*fx,*at*man*enten*har*for*små*
eller*for*store*børn* til*at*synes,*at*biblioteket* har*noget*særligt*at*tilbyde* familien.*
Fravalget*er*ikke* et*spørgsmål*om*manglende*kendskab*til*bibliotekets*
tilbudskategorier.* På*punktet* om*kendskab* adskiller*ikkeAbrugerne* sig*dermed*
væsentligt*fra*de*andre*profilers* ikkeAbrugere.

•

Biblioteket* bliver* også*af*nogle*familier*brugt* som*alternativ* til*legepladsen,*men*kun*
hvis*det*er*overskueligt* og*nemt*at*komme*derhen.*
“Hvis*jeg*havde*mere*tid,* tror*jeg*sådan*set,*at*jeg*ville*komme*på*biblioteket.* Hvis*mine*
børn*var*lidt*ældre,* ville*jeg*nok*også*komme*der.*Og*så*hvis*det*lå*meget*tæt*på.”
(Mette,* 32*år,*ikkeAbruger)

De travle børnefamilier oplever ikke at have tid nok til at
komme på biblioteket i det omfang, de har lyst til
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•

Profilens* stramt*strukturerede* hverdag*gør,*at*de*har*svært*ved*at*finde*tid*til*at*bruge*
biblioteket* i*samme*grad,*som*de*faktisk*gerne*vil.* Weekenden*er*stort*set*det*eneste*
tidspunkt,* hvor*de*har*mulighed*for*at*bruge*det*fysiske*bibliotek.

•

Forældrene* i*denne*profil* har*i*stort* omfang*selv*været* brugere,* før*de*fik*børn.* Efter*
de*er*blevet* forældre,* har*de*dog*svært*ved*at*finde*tid*til*både*at*bruge*det*fysiske*
bibliotek* sammen*med*børnene*og*for*sig*selv.*Det*er*ofte*deres*egen*brug*af*
biblioteket,* der*bliver* fravalgt.

•

Forældrene* har*et*ønske*om,*at*brugen*af*biblioteket* kunne*effektiviseres,* så*flere*
forskellige* gøremål*kunne* kombineres* med*biblioteksbesøg.* Flere*efterlyser* fx*billig,*
sund*og*børnevenlig* mad,*så*det*er*muligt*at*kombinere* aftensmaden*med*en*aktivitet*
for*hele*familien.*Biblioteket* må*gerne*være*en*givende*aktivitet* såvel*som*et*praktisk*
element,*der*får*hverdagen*til*at*hænge*lettere*sammen.*

•

En*del*forældre* ønsker*at*deltage*i*flere*arrangementer*med*deres*børn*på*
bibliotekerne* i*weekenden,* men*de*oplever,* at*det*ofte*ikke*kan*lade*sige*gøre,*fordi*
arrangementerne* har*relativt* kort*varighed;*hvis*de*kommer*lidt*for*sent*ud*af*døren,*
kan*de*ikke*nå*at*deltage.*Forældrene* efterspørger* konkret,* at*tidsvinduet* for*
arrangementet*er*så*stort*som*muligt,*så*det*er*mere*fleksibelt* for*familierne*at*
planlægge.*
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INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

Hvordan kan vi tilrettelægge
bibliotekets tilbud, så de i højere grad
imødekommer travle børnefamiliers
behov for at effektivisere deres tid?

”

Tænk*hvis*der*var*folkekøkken.*Det*ville*være*fedt,*
hvis*man* kunne*kombinere*spisning,*noget*
børnekulturelt*og*lån*af*bøger.

”

(Frederik,$36$år,$bruger))$

Kapitel 5 Tværgående)perspektiver

10 innovationsspørgsmål
Innovationsspørgsmål" på"segmentR og"profilniveau

To"tværgående"innovationsspørgsmål

Rapporten* har*gennemgået*tre*segmenter*med*hver* to*underprofiler* og*identificeret* seks*
specifikke* spørgsmål,*der*er*centrale*for*bibliotekernes* udvikling* af*tiltag*til*disse*
målgrupper.* Hvert* af*disse*innovationskort* er*samlet*på*ét*ark*(s.*25,*31,*45,*46,*55,*61,*64*
&*65),*så*de*kan*printes* og*fx*bruges*i*en*idéudviklingsproces.* Figuren*nedenfor* og*til*
højre* giver*et*overblik* over*de*centrale*spørgsmål,*som*innovationskortene* indeholder.

De*følgende*to*sider*præsenterer* to*centrale* innovationskort,* der*indeholder*
kerneudfordringer,* der*gælder*for*alle*de*undersøgte* segmenter*og*profiler.*
Kerneudfordringerne* kan*derfor*løses*med*øje*for*en*enkelt*eller*flere*udvalgte*
segmenter*og*profiler,* men*rummer*et*potentiale* for,*at*bibliotekerne* kan*gøre*en*positiv*
forskel* for*en*meget*stor*gruppe* af*borgere.* Figuren*herunder* giver*et*overblik* over*de*
centrale* spørgsmål,*som*de*to*tværgående*innovationskort* indeholder.

1

SEGMENT

Den"unge"arbejder

PROFIL"A
Ufaglærte) eller) faglærte) arbejdsløse
SPØRGSMÅL Hvordan)kan)vi)tiltrække) de)unge)arbejdsløse,) tilbyde)dem)faciliteter) og)
hjælpe)dem) med)at) strukturere)deres)hverdag?)
Arbejdere) fra)håndværksfag
PROFIL"B
SPØRGSMÅL Hvordan)kan)vi)gøre)bibliotekerne) mere) relevante) og)synlige)for)
håndværkere) og)mere) forenelige) med)deres) selvopfattelse?

2

SEGMENT
SPØRGSMÅL

Hvordan)får)vi)de)unge)til) også)at)opfatte)biblioteket)som)en)
kulturinstitution)med)arrangementer) og)tilbud)for)unge?

SPØRGSMÅL

Hvordan)kan)vi)sørge)for,)at)bibliotekarer) i)højere) grad) appellerer) til) unge)
og)opfattes)som)nogle,)der)kan)hjælpe)de) unge?

SEGMENT

Børnefamilier

PROFIL"A
Børnefamilier) i)udsatte)områder
SPØRGSMÅL Hvordan)kan)vi)gøre)biblioteket) relevant) for)forældrene,)så)de)også)bruger)
det)uden)deres)børn?)
PROFIL"B
Travle) børnefamilier
SPØRGSMÅL Hvordan)kan)vi)tilrettelægge) bibliotekets) tilbud,)så)de)i)højere)grad)
imødekommer) travle) børnefamiliers)behov)for)at)effektivisere) deres)tid?
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Hvordan)sikrer)vi,)at) borgere) får)et)bedre) kendskab)til)bibliotekerne,) og)hvad)de)kan)
tilbyde?)

Unge"på"erhvervsR &"produktionsskoler

PROFIL"A" +"B Unge)på)erhvervs\ &)produktionsskoler

3

TVÆRGÅENDE" INNOVATIONSSPØRGSMÅL

MÅLGRUPPERAPPORT

Hvad)skal)vi)ændre,)for)at)brugere) og)ikke\brugere) opfatter)og)oplever) bibliotekets)
muligheder) og)begynder) at)bruge) det)(noget)mere)?

Et stort flertal på tværs af de tre segmenter mangler
kendskab til bibliotekets eksisterende tilbud og muligheder

INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

SEGMENT"1,"2"&"3
TVÆRGÅENDE
•

Såvel*brugere* som*ikkeAbrugere* i*alle*segmenter*har*enten*et*manglende*eller*stærkt*
manglende*kendskab*til*eksisterende* tilbud* på*biblioteket* (foruden*bogudlån).* Som*de*
eneste*skiller*de*travle*børnefamilier* sig*ud*på*dette*punkt*med*et*meget*bredt*
kendskab*til*bibliotekets* tilbud.

•

IkkeAbrugernes* meget*begrænsede*kendskab*er*i*nogen*grad*årsag*til,*de*ikke*bruger*
biblioteket.* I*mange*tilfælde*efterspørger* ikkeAbrugere* tilbud*og*arrangementer,* som*
faktisk*allerede*findes*på*bibliotekerne.*

•

Både*brugere*og*ikkeAbrugere* mangler*grundlæggende*kendskab*til,* hvordan*
bibliotekerne* i*Københavns*Kommune*praktisk* fungerer:*Kan*man*fx*aflevere*en*bog,*
man*har*lånt*på*et*af*byens*biblioteker* på*at*andet?*Og*hvilken* uddannelse*og*
faglighed*har*bibliotekarerne,* og*hvad*kan*de*hjælpe*med?

•

Borgerne* i*alle*segmenter*bruger*hovedsagligt*digitale*medier* til*at*holde*sig*
opdateret,* og*særligt*smartphones fremhæves*af*mange*som*et*hyppigt* brugt*medie.*
Facebook er*den*mediekanal,*som*et*klart*flertal*får*informationer* om*kulturelle*
aktiviteter* igennem.*I*relation* til*dette*efterspørger* mange*en*portal,* hvor*
bibliotekstilbuddene* i*hele*kommunen*findes*samlet.*Det*skal*være*muligt*at*orientere*
sig*på*tværs*af*lokale* biblioteker* og*i*stedet*efter*interessefelt.
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Hvordan sikrer vi, at borgerne får
et bedre kendskab til bibliotekerne,
og hvad de kan tilbyde?

”
”

Jeg$aner$ikke,$hvad$ biblioteket$kan$tilbyde!$
(Kristoffer,$ 27$år,$ikkeCbruger))$

De fleste ikke-brugere har en opfattelse og en oplevelse af
biblioteket, som begrænser deres brug

INNOVATIONSKORT
TIL"PRINT

SEGMENT"1,"2"&"3
TVÆRGÅENDE
Nedenstående* liste*med*opfattelser*og*oplevelser* af*biblioteket* hos*enten*ikkeAbrugere*
eller*brugere* er*medvirkende* til,*at*ikkeAbrugerne* ikke* bruger*biblioteket,* og*at*brugerne*
benytter* det*i*begrænset*omfang*eller* på*begrænsende*måder.*Flere*– særligt*ikkeA
brugere* – giver*udtryk* for,* at*deres*opfattelse*og*brug*af*biblioteket* sandsynligvis*ville*
kunne*ændres,* hvis*der*var*arrangementer,* som*passede*specifikt* til*deres*interessefelt,*
og*hvis*biblioteker* og*bibliotekarer* bliver*mere*synlige*for*dem.
•

Biblioteket* er*et*sted*med*bøger*og*viden,* som*man*primært*har*brug*for,*når*man*er*
under* uddannelse.

•

Biblioteket* er*et*sted,*hvor* man*skal*være*stille.

•

Biblioteket* er*primært*et*sted*for*børn,* studerende* og*ældre*mennesker,* og*mange*på*
tværs*af*segmenterne*oplever* ikke*at*passe*ind,* når*de*ikke*kan*genkende*sig*selv*i*de*
oplevede* kernebrugergrupper.

•

Biblioteket* er*et*sted,*som*ikke* kan*tilbyde* noget,*som*deltagere*på*tværs*af*
segmenterne*ikke*selv*kan*finde*på*internettet.

•

Deltagerne*i*undersøgelsens*minder* fra*barndommen* hænger*ved*– især*de*dårlige*
om*tyssende* bibliotekarer* og*store*bøder.

•

Mange*af*deltagerne*på*tværs*af*segmenter*har*svært*ved*at*se,*hvem*der*er*ansat,*og*
mange*er*i*tvivl* om,*hvad*bibliotekarerne* kan.*
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Hvad skal vi ændre, for at brugerne og
ikke-brugerne opfatter og oplever
bibliotekets muligheder og begynder
at bruge det (noget mere)?

”

Jeg$får$et$billede$af$en,$der$går$på$biblioteket$hver$
dag$som$sådan$en$helt$stille$og$rolig$nede$på$jorden$
morsCdreng,$med$briller,$skole$og$sådan.

”

(Marie,$40$år,$ bruger))$

Tværgående indsigter
Analysen*af*interviewmaterialet* har*resulteret* i*en*række*indsigter,* som*i*en*vis*
udstrækning* går*på*tværs*af*de*undersøgte* segmenter*og*profiler,* og*som*derfor* ikke*kun*
hører* til*én*af*disse.*Disse*tværgående*indsigter*afslutningsvis* samlet*på*denne*side.*

Medier" må"gerne" give"hurtigt," socialt"og"relevant"overblik"
Smartphone*er*den*foretrukne* medieplatform* hos*alle*segmenter.*Når*undersøgelsens*
deltagere*bruger* medier*til*nyhedssøgning,* skal*det*helst*kunne*gøres*hurtigt* og*effektivt.*
På*tværs*af*alle*segmenter*er*der*et*ønske*om,*at*mediet*samler*alt*dét,*som*man*har*
brug*for*at*kende*til,* et*sted.* Særligt*det*sociale*netværk*på*Facebook*synliggør*aktiviteter*
og*arrangementer,* som*er*relevante.* Segmenterne*danner*sig*i*høj*grad*overblik* over*
både*nyheder*og*arrangementer*via*Facebook.*Det*nuværende* kk.dk kan*ikke*konkurrere*
på*disse*foretrukne* parametre* (hurtigt,* socialt*og*relevant* ).*Bibliotekerne* kunne*med*
fordel* øge*deres*aktivitet* på*de*sociale*medier.*

Åbningstiderne" må"gerne"være"fleksible"og"for"forskellige"mennesker
Mange*i*segmenterne*er*rigtig*glade*for*fleksible* åbningstider*og*for,*at*bibliotekerne*
stoler*på,*at*brugerne* kan*besøge*biblioteket* på*tidspunkter* uden*bemanding.*Nogle*
efterspørger* endda*natåbent*i*forbindelse* med*arrangementer* eller*andet,*der*rykker* på*
opfattelsen*af,*hvad*biblioteket* kan.*
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Bibliotekets"rum"må"gerne"indeholde" forskellige"stemninger
Mange*på*tværs*af*segmenterne*efterspørger* flere*muligheder* for*ophold*af*forskellig* art*
på*biblioteker.* Der*mangler*ikke*kun* plads*til*ophold,* men*også*et*udtryk* og*en*indretning,*
der*inviterer* til*bestemte*former* for*ophold.* Fx*er*det*vigtigt*for*borgere*med*børn,* at*der*
er*dedikeret* plads*til*leg*og*skoløse*områder.* For*andre*profiler* er*det*vigtigt,* at*
biblioteket* er*at*rart*rum*at*opholde* sig*i,*og*at*der*er*tænkt*over* æstetik.*Nogle*brugere*
har*fx*nævnt,* at*de*besøger*specifikke* biblioteker* grundet* deres*indretning,* selvom*der*
andre*biblioteker* tættere*på.

Tværgående indsigter
Bibliotekarer"hjælper" børnefamilier,"men"appellerer" sjældent" til"de"unge
Børnefamilierne* er*generelt*meget*positivt* stemte*over* for*bibliotekarerne* og*den*hjælp,*
de*kan*få*hos*dem.*For*de*unge*gælder*det*dog,*at*bibliotekarer* ligefrem*kan*virke*
afskrækkende.* Det*er*vigtigt*for*denne*gruppe,* at*bibliotekarerne* er*og*virker* opsøgende*
og*interesserede* i*bibliotekets* brugere* (og*ikkeAbrugere).* Bibliotekarerne* kan*hjælpe*de*
unge*ved*blandt* andet*at*være*mere*synlige*og*kommunikerende,* så*de*unge*ikke*
forlader* biblioteket* uden*at*have*fået*øje*på*dem*eller*snakket*med*dem.*På*den*måde*vil*
de*unge*i*højere*grad*føle,*at*de*også*hører*hjemme*på*biblioteket* og*er*en*del*af*
målgruppen.

Interviewet"var"en"øjenåbner" for"segmenternes"ikkeRbrugere"og"brugere
For*mange*af*undersøgelsens*deltagere*åbnede*interviewet* deres*øjne*for*bibliotekets*
mange*og*forskelligartede* tilbud.* Langt*de*fleste*ikkeAbrugere* fandt*ud*af,*at*de*kun*
kendte*til*en*brøkdel,* og*en*mere*traditionel* brøkdel,* af*bibliotekets* tilbud.* De*oplevede*
at*få*et*mere*komplet* billede*af*bibliotekerne* under*interviewet.
”Det*er*meget*øjenåbnende,* at*der*er*så*mange*tilbud.* Jeg*har*bare*set*biblioteket*
som*bøger.* Biblioteket* har*været*meget*stille,*og*det*skal*gøre*mere*opmærksom*
på*sig*selv!”.* (Nikolai,* 20*år,*ikkeAbruger)
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Tusind$tak$til$alle$de$involverede$
medarbejdere$ og$borgere
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