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1. Sammenfatning 

Undersøgelsens primære formål er at få et billede af, hvordan arbejdstids- og 
arbejdstilrettelæggelse påvirker arbejdstilfredshed, rekruttering og fastholdelse af 
bibliotekarer i folkebibliotekerne. Endvidere giver undersøgelsen bibliotekarernes syn på 
folkebibliotekernes fremtid.  
 
Undersøgelsen er baseret på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt et tilfældigt 
udvalgt antal bibliotekarer og kandidater ansat på folkebibliotekerne.  
 
For at måle tilfredsheden blandt bibliotekarer op mod den generelle tilfredshed blandt 
kommunalt og regionalt ansatte, er der foretaget en sammenligning til en 
landsdækkende undersøgelse1 i december 2009 på det kommunale og regionale område 
i forbindelse med Den Personalepolitiske Messe i januar 2010. 
 

1.1 Generel stor arbejdstilfredshed – men behov for øget fokus på fysisk 

arbejdsmiljø og arbejdsmængde 

Undersøgelsen viser, at 93 % af bibliotekarerne generelt er tilfredse med deres arbejde, 
når alt tages i betragtning. Ser man på enkeltområder anfører 97,5 %, at de har et godt 
samarbejde med kollegerne, 90 % vurderer, at de har god indflydelse på eget arbejde, og 
90 % har god afveksling i jobbet. Endelig anfører 85,2 %, at de har et godt forhold til 
deres ledere. 83,4 % vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø er godt. Derimod er 
bibliotekarerne mindre tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø, hvor 67,1 % svarer, at de er 
tilfredse. I bunden ligger tilfredsheden med at kunne nå sine opgaver inden for den 
afsatte tid på 57,1 %. Ved ”tilfredshed” forstås de, der har vurderet det enkelte forhold 
som værende særdeles godt, meget godt eller godt. Sammenholdt med Den 

Personalepolitiske undersøgelse – et aktuelt billede af den personalepolitiske situation i 

kommuner og regioner fra 2009 afviger bibliotekarerne stort set ikke. 
 

1.2 Yngre medarbejdere og familier med mindre børn ønsker mere fleksibilitet i 

forhold til arbejdstiden. Udbredt ønske om større mulighed for at arbejde 

hjemme. Ønske om højere grad af indflydelse på arbejdstidens placering 

Der er mulighed for varierende arbejdstid f.eks. i form af flekstid på folkebibliotekerne, og 
det har stor betydning (94,8 %) for de ansattes arbejdstilfredshed. Der er delte meninger 
om større grad af fleksibilitet i forhold til arbejdstiden. Dog anfører 35,7 %, at de ønsker 
en større fleksibilitet i forhold til arbejdstiden. Det er primært de unge og dem med 
mindre børn. 
Muligheden for at arbejde hjemme er ikke særligt udbredt blandt bibliotekarer. 42,1 % 
har mulighed for at arbejde hjemme, mens 48,7 % ikke har den samme mulighed. 

                                                   
1 Publikationen Personalepol it isk undersøgelse 2009 – et aktuelt bi l lede af den 

personalepol it iske si tuat ion i  kommuner og regioner ,  udarbejdet af AKF – Anvendt Kommunal 
Forskning. Undersøgelsen kan downloades på www.personaleweb.dk/04Z4610387 
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Undersøgelsen viser, at det har betydning for arbejdstilfredsheden (72,8 %), at man har 
den mulighed. Selv de der pt. ikke har muligheden vurderer, at det vil have en positiv 
betydning for deres arbejdstilfredshed, hvis de kunne arbejde hjemme (33,8 %). Der er 
ønske om ro til fordybelse og koncentration. 
 
81,6 % har indflydelse på arbejdstidens placering. Heraf har 20,6 % i høj grad 
indflydelse, og 61 % har i nogen grad indflydelse. 13,7 % har ikke indflydelse. Til 
gengæld anfører 64,2 %, at det er meget vigtigt, og 29,5 % at det i nogen grad er 
vigtigt, at de har indflydelse.  
 

1.3 Stor fleksibilitet hos medarbejderne i forhold til uforudsete ændringer i 

arbejdstiden 

For de fleste består en stor del af arbejdet i betjening af lånere i form af udlånsvagter. 
Over halvdelen af bibliotekarerne anvender mellem en fjerdedel og halvdelen af deres 
arbejdstid på udlånsvagter, hvilket betyder, at arbejdstiden er skemalagt. Særlig sygdom 
blandt kolleger, ferie og afspadsering men også intern bytning med kolleger er de 
væsentligste årsager til, at der sker ændringer i den planlagte arbejdstid. Stort set alle får 
deres arbejdstid ændret i forhold til, hvad der oprindeligt var planlagt. Flertallet (55,7 %) 
svarer, at det sker 1-3 gange pr. måned. For 23 % bliver arbejdstiden ændret 4-6 gange 
pr. måned og for 10 % er det 7-9 gange.  
 
Bibliotekarerne er fleksible og omstillingsparate, når det gælder ændringer i arbejdstiden. 
Dog påvirkes ca.1/3 af bibliotekarerne negativt, når der sker ændringer. 
Forudsigeligheden betyder mest for ansatte med mindre børn.  
 

1.4 Familievenlige arbejdspladser  

82,3 % angiver, at der er sammenhæng mellem deres arbejdsliv og privatliv, når vi ser på 
arbejdstiderne. 86,4 % angiver, at de har indflydelse på arbejdstiden, så der kan tages 
hensyn til balancen. Der er størst tilfredshed blandt familier med børn under 5 år.  
 
Uanset om man har børn eller ej synes de fleste, at arbejdspladsen skal tage hensyn til 
familiemæssige forhold.  
 

1.5 Aften- og weekendarbejde accepteres, men det skal honoreres 

De fleste bibliotekarer (41,4 %) har i gennemsnit pt. 4-6 aftenvagter pr. måned, hvilket 
skønsmæssigt svarer til 1-2 aftenvagter pr. uge i gennemsnit. Flertallet af bibliotekarerne 
(76,9 %) arbejder 1-2 gange pr. måned i weekenden. 79 % af bibliotekarerne er tilfredse 
med fordelingen af aften- og weekendarbejdet, mens 11,1 % er utilfredse.  
 
Honorering i form af tid/penge for aften og weekendarbejde betyder meget. 83,5 % 
angiver, at det har meget stor betydning, stor betydning eller nogen betydning, at der 
honoreres for aften/weekend arbejde.  
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1.6 Aften og weekendarbejde kan afholde ansøgere til folkebibliotekerne 

Undersøgelsen retter sig alene mod bibliotekarer, der er ansat på bibliotekerne, hvorfor 
det kun er muligt at få en umiddelbar vurdering af, hvorvidt arbejdstiderne har betydning 
for potentielle ansøgere. Lederne synes at være bevidste om forholdet, og 42,9 % 
vurderer, at det har betydning. 37,5 % af lederne vurderer ikke, at det har betydning for 
ansøgere til folkebibliotekerne.  
 

1.7 Lav mobilitet blandt bibliotekarerne, der dog gerne anbefaler jobbet til 

andre 

Langt de fleste bibliotekarer forventer ikke at forlade deres nuværende arbejdsplads. Kun 
5 % angiver direkte frivilligt at ville søge nye udfordringer inden for de næste 2 år. Til 
gengæld vil 84,8 % anbefale andre at søge en stilling på deres arbejdsplads.  
 

1.8 Blandede syn på fremtiden  

28,9 % vurderer, at deres arbejdstid kommer til at ændre sig i fremtiden og heraf angiver 
disse, at årsagerne bliver færre åbningstider med bibliotekarbetjening pga. besparelser, 
færre timer med biblioteksbetjening på grund af øget brug af betjeningsløse biblioteker, 
krav om øget fleksibilitet fra medarbejderne selv og fra politikerne/borgerne. 50,2 % 
forventer ikke, at der kommer til at ske ændringer i forhold til arbejdstiden.  
 
Undersøgelsen viser, at 30,7 % mener, at folkebibliotekernes betydning i samfundet de 
næste 5 år bliver styrket. 42,6 % anfører, at den bliver uændret, og endelig anfører 
26,7 %, at den bliver reduceret. Der er flest i kommuner med 80.000 – 100.000 
indbyggere, der anfører, at betydningen styrkes. I kommuner med 12.000 – 40.000 
indbyggere er der flest, der anfører, at betydningen reduceres.  
 

1.9 Synspunkter og behov afhænger af livssituation og alder  

Til brug for iværksættelse af eventuelle initiativer på arbejdspladsen og fastholdelse af 
tilfredse medarbejdere på folkebiblioteksområdet, kan det være nyttigt for ledere, 
tillidsrepræsentanter og medarbejdere at være opmærksom på, at prioriteringer og 
behov for justeringer på arbejdspladsen kan afhænge af, hvilken livssituation de enkelte 
medarbejdere befinde sig i. Her er det vigtigt, at ledelsen hele tiden er bevidst om at 
inddrage medarbejdere og give dem medindflydelse på arbejdsforholdene i det omfang, 
det kan lade sig gøre. 
 
Undersøgelsen giver et billede af, at de ældre medarbejdere i aldersgruppen 56-65 år på 
folkebibliotekerne er mest tilfredse med deres arbejde, og at de ser folkebiblioteket som 
en attraktiv arbejdsplads for deres faglige udvikling. De vil gerne anbefale andre at søge 
stilling indenfor sektoren, og de har balance mellem arbejdslivet og privatlivet.  
 
Aldersgruppen 36-45 år ønsker imidlertid en højere grad af fleksibelt tilrettelæggelse af 
arbejdet. De oplever ikke, at deres indflydelse på arbejdstidens placering er så stor som 
andres, men til gengæld mener de, at det er vigtigt at have indflydelse. Der er færrest i 
denne gruppe, der mener, at der i høj grad tages hensyn til familiemæssige forhold i 
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forbindelse med arbejdstidens placering. Der er færrest, der i høj grad ser folkebiblioteket 
som en attraktiv arbejdsplads for deres faglige udvikling. De er mindst tilfreds med deres 
arbejde - generelt set - når der sammenlignes med øvrige aldersgrupper. De mener også, 
at folkebibliotekets betydning bliver reduceret. Der bør således være opmærksomhed på, 
om denne gruppe har det tilstrækkelige faglige indhold i jobbet, som også kan påvirke 
arbejdstilfredsheden. 
 
I aldersgruppen 26-35 år betyder det mest - sammen med aldersgruppen 46-55 år - at 
kunne arbejde hjemme, og der er færrest i denne aldersgruppe, der har muligheden. Det 
betyder mest for dem at kunne variere arbejdstiden, og de har mindst indflydelse på 
arbejdstidens placering. Der er også flest i denne gruppe, der mener, at ændringer i 
arbejdstiden påvirker dem negativt. De mener imidlertid, at folkebibliotekets betydning 
bliver styrket. 
 
Blandt de nyansatte er der flest, der i mindre grad kunne finde på at anbefale andre at 
søge en stilling på deres arbejdsplads, hvorfor man bør være opmærksom på, om der 
f.eks. er den fornødne introduktion og støtte til de nyansatte. Undersøgelsen siger 
imidlertid ikke noget om årsagen.  
 
Kandidaternes holdning omkring arbejdstid/arbejdstilrettelæggelse m.v. afskiller sig ikke 
væsentligt fra bibliotekar DB’ernes. Dog tillægger kandidaterne honorering for aften og 
weekendarbejde, hjemmearbejde, flekstid og hensyn til familiemæssige forhold større 
betydning for tilfredsheden end DB’erne. Det viser, at arbejdspladserne bør være 
opmærksomme på, at der kan blive stillet andre krav, end man tidligere har været vant 
til. 
 
Færre mænd end kvinder mener, at folkebiblioteket i høj grad anses for at være en 
attraktiv arbejdsplads for deres faglige udvikling, mens det betyder mere for kvinder end 
for mænd, at de har fleksibilitet og indflydelse på deres arbejdstilrettelæggelse.  
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2. Undersøgelsens baggrund og formål 

2.1 Undersøgelsens baggrund 

Ved OK.08 blev det aftalt at undersøge, hvordan arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse 
påvirker arbejdstilfredshed, rekruttering og fastholdelse af bibliotekarer i folkebiblio-
tekerne. 
 
Kravene til den offentlige sektor ændres væsentlig i disse år – også på folkebiblioteks-
området. Bibliotekerne skal agere i en verden og i organisatoriske ramme, der ændrer sig 
hurtigt og uforudsigeligt. Samtidig gennemvæver informationsteknologien al kommuni-
kation og aktiviteter. Der skal være tilbud til alle borgere, og bibliotekets ansatte skal 
skabe mulighed for oplevelse og læring, hvor brugerne er – også uden for bibliotekets 
mure.  
 
Bibliotekerne2 er gået fra primært at skulle gøre viden og kultur tilgængelig for 
befolkningen ved at stille materialer til rådighed til også at skulle arbejde med mange 
former for lærings- og inspirationsaktiviteter. Endvidere skal bibliotekarerne indgå i en 
række tværinstitutionelle partnerskaber og netværksdannelser. Formidleren forventes i sin 
dialog med borgeren at have et personligt engagement og have kompetencer til at være 
selv- og medledende, herunder at kunne arbejde med projektledelse, teamledelse og 
koordinering på tværs af faglighed samtidig med, at de mere traditionelle bibliotekariske 
færdigheder bevares.  
 
Ud over de mere ”traditionelle” ydelser til borgerne tilbydes biblioteksorientering, 
undervisning, litteraturklubber, lektiecaféer, teaterforestillinger, musikarrangementer, 
forfatteraftner, besøg af børnehaver m.v.  Den øgede digitalisering og brug af 
informationsteknologi supplerer dagsordenen og åbner op for nye og spændende tiltag. 
 
De ydelser, som bibliotekerne tilbyder borgerne, skal være tilgængelige, dels når 
borgerne har mulighed for at komme fysisk på bibliotekerne, og dels til de aktiviteter, 
som bibliotekerne arrangerer uden for biblioteket  
 
Bibliotekerne er allerede tilgængelige uden for de traditionelle åbningstider i takt med 
øget udbud af netbaserede bibliotekstjenester, som f.eks. biblioteksvagten.dk. Det 
indebærer, at folkebibliotekerne holder åbent for borgerne om aftenen og i weekender, 
herunder søndag. Biblioteksvagten har en ugentlig åbningstid til kl. 22.00.  
 
Der forgår i øjeblikket en række forsøg på udvalgte biblioteker med ”åbne biblioteker”, 
hvor det er muligt for borgerne at kunne benytte bibliotekerne uden for de almindelige 
åbningstider. I disse tidsrum er bibliotekerne typisk ubemandede og uden faglig 

                                                   
2 Folkebibl iotekerne i  vidensamfundet - rapport fra udvalget om folkebibl iotekerne i 
vidensamfundet, marts 2010. Rapporten kan downloades på www.bibl iotekogmedier.dk  
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ekspertise. De øvrige faste åbningstider, herunder aften og weekender er fortsat betjent 
med bibliotekarer. 
 
En stor del af bibliotekarerne i folkebibliotekerne er i dag 50+, hvorfor der inden for en 
overskuelig fremtid vil blive behov for at rekruttere mange nye til sektoren. Der er en 
formodning om, at yngre medarbejdere stiller større krav til arbejdstiden, honorering og 
medindflydelse på eget arbejde end de ældre bibliotekarer, der langt hen ad vejen har 
accepteret de eksisterende arbejdstider, hvor aften og weekendvagter nærmest er at 
betragte som et ”grundvilkår” for ansættelse på et folkebibliotek.  
 
Bibliotekernes geografiske placering i kommunerne giver en udfordring for 
arbejdstilrettelæggelsen men samtidig har kommunesammenlægningerne for mange 
givet bedre muligheder for større faglige udfordringer i et fælles fagligt miljø.  
Endelig er det vigtigt generelt at have fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor hensynet til 
sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv også spiller ind.  
 

2.2 Formål  

Det overordnede mål er at sikre attraktive arbejdspladser for bibliotekarer på 
folkebibliotekerne. Inden for god borgerbetjenings rammer og ønsker om optimal service 
og velfærd er målet med undersøgelsen at få viden om, hvordan arbejdstid og 
arbejdstilrettelæggelse spiller ind på arbejdstilfredsheden, rekruttering og fastholdelse af 
bibliotekarer i folkebibliotekerne. Den information kan danne grundlag for overvejelser og 
drøftelser på bibliotekerne og i de lokale MED/SU om, hvilke elementer omkring 
arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, der kan sikre en positiv virkning på 
arbejdstilfredsheden, rekruttering og fastholdelse af bibliotekarer i folkebibliotekerne. 
 

2.3 Undersøgelsens gennemførelse 

Spørgeskemaet blev udsendt pr. e-mail til 500 tilfældigt udvalgte bibliotekar/kandidater 
blandt Bibliotekarforbundets medlemmer i folkebibliotekerne, dog således, at der blev 
udvalgt 125 personer i aldersgruppen 26-35 år, 36-45 år, 46-55 og 56-65 år. Det skyldes, 
at der blandt Bibliotekarforbundets medlemmer på undersøgelsestidspunktet var en 
overvægt af medlemmer over 50 år (53 %). Med undersøgelsen ønskedes at få en ligelig 
repræsentation af de forskellige aldersgrupper, da de yngre forsat skal være på 
arbejdsmarkedet, hvorfor deres tilkendegivelser var vigtige at få med. Af de 500 e-mails 
blev 450 e-mails leveret. Af de 450 inviterede deltagere åbnede 279 spørgeskemaet, og 
271 udfyldte hele spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 60. Undersøgelsen forløb i 
perioden 18. juni til 24. juni 2010. 
 

2.4 Data 

I bilag 1 er medtaget svarfordelingen på de enkelte spørgsmål i undersøgelse. Der vil i 
det følgende blive henvist til relevante tabeller i bilaget.  
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3. Baggrundsoplysninger 

3.1 Køn 

15 % af respondenterne er mænd, og 85 % er kvinder. Sammenholdt med 
Bibliotekarforbundets medlemskreds, hvoraf fordelingen er ca. 25 % mænd og ca. 75 % 
kvinder, giver undersøgelsen en mindre overrepræsentation af kvinder.  
 

3.2 Alder 

Respondenterne fordeler sig med stort set samme repræsentation i de forskellige 
aldersgrupperinger: 26-35 år (26,2 %); 36-45 år (21,9 %); 46-55 år (26,2 %) og   
56-65 år (25,8 %).  
 

3.3 Uddannelsesniveau 

83,8 % er bibliotekarer DB, og 15,1 % er kandidater. De resterende 1,1 % har en anden 
baggrund. I aldersgruppen 26-35 år er der 41,1 % kandidater. I aldersgruppen 36-45 år 
er der 14,8 % kandidater. I undersøgelsen er alene sondret mellem bibliotekarer DB og 
kandidater, hvor der specifikt har været interesse i at se på forskellene.   
 

3.4 Arbejdsfunktion 

Respondenterne er fordelt på 79,1 % medarbejdere, og 20,9 % ledere m/u 
personaleansvar.  
 

3.5 Anciennitet  

Respondenter med mere end 10 års anciennitet udgør 48,4 %. I gruppen med 6-10 års 
anciennitet er der 15,2 %, og i gruppen med 1-5 års anciennitet er der 27,2 %. 9,4 % 
har været ansat i under 1 år. 

 

  

 

 

Baggrundsoplysninger 
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4. Arbejdstid   

4.1 Arbejdstid i forhold til udlånsvagter 

Et af folkebibliotekernes kerneområde er at kunne servicere borgerne, når de kommer på 
det lokale bibliotek. Derfor overrasker det heller ikke, at mange bibliotekarer anvender en 
stor del af deres arbejdstid på udlånsvagter. 58,8 % af samtlige bibliotekarer skønner, at 
de anvender mellem en fjerdedel og halvdelen af deres arbejdstid på udlånsvagter. 
12,8 % af bibliotekarerne anvender over halvdelen men under trefjerdedele af deres 
arbejdstid på udlånsvagter. 4,8 % anvender over trefjerdeldele af deres arbejdstid på 
udlånsvagter. Da vagter er skemalagte kan de i større eller mindre grad være 
bestemmende for den ansattes arbejdstid og egne mulighederne for tilrettelæggelse.  
 
71,9 % af bibliotekarerne er ansat på fuld tid. 21,2 % er ansat mellem 30 og 37 timer. 
6,6 % er ansat mellem 20 og 29 timer pr. uge. Sammenholder man fordelingen af 
udlånsvagter og bibliotekarernes arbejdstid, viser undersøgelsen, at deltidsansatte har 
flere udlånsvagter end de fuldtidsansatte (figur 4).  
 
Figur 4. Hvor meget af din arbejdstid bruger du på udlånsvagter under normale forhold 

(skøn)? 

Krydset med: Hvad er din faste aftalte ugentlige arbejdstid? 

  
37 timer pr. 

uge
30-37 timer 

pr. uge
20-29 timer 

pr. uge 
under 20 

timer pr. uge
I alt

Under 25 % 28,9 % 12,1% 5,6% 0,0% 23,7%

Mellem 25 % og 50 %  58,4% 65,5% 44,4% 0,0% 58,8%

Over 50 % men under 75 % 11,2% 13,8% 27,8% 0,0% 12,8%

Over 75 % men under 100 % 1,5% 8,6% 22,2% 100,0% 4,7%

100 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

I alt 197 58 18 1 274

 
 

4.2 Arbejdstilfredshed – aften- og weekendarbejde  

4.2.1 Aftenarbejde 

De fleste folkebiblioteker holder åbent om aftenen efter kl. 18, og på lørdage og/eller 
søndage. Åbningstiderne kan være til kl. 20 eller kl. 21 på hverdage. Mange biblioteker 
holder søndagsåbent i vinterhalvåret fra oktober til marts.   
 
Det er mest almindeligt at have mellem 4-6 aftenvagter i løbet af en måned. Det angiver 
41,6 % af bibliotekarerne. 29,9 % angiver, at de har 1-3 aftenvagter pr. måned om 
aftenen, og 20,4 % angiver, at de aldrig har aftenvagter. 1-2 aftenvagter pr. uge i 
gennemsnit synes således helt almindeligt.  
 
20,4 % svarer, at de aldrig har aftenvagter, hvilket kan skyldes, at deres arbejdsfunktioner 
ikke er direkte borgerrettede (f.eks. ledelse, IT-, udviklings- eller administrative 
funktioner).    

 

 

 

Arbejdstid 
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Figur 4.1. Hvor mange gange arbejder du gennemsnitligt om aftenen (dvs. efter kl. 18) 

i løbet af en måned? 

  Respondenter Procent

Aldrig 56 20,4%

1-3 gange 82 29,9%

4-6 gange 114 41,6%

7-9 gange 18 6,6%

10 gange og derover 4 1,5%

I alt 274 100,0%

 
4.2.2 Weekend arbejde 

Tilsvarende er der spurgt ind til, hvor ofte man gennemsnitligt arbejder i weekenden 
(lørdag og/eller søndag) pr. måned. Her svarer et overvejende flertal (77 %), at de 
arbejder 1-2 gange pr. måned.  Undersøgelsen giver ikke mulighed for at se, om 
bibliotekarerne arbejder både lørdag og søndage, men blot at de arbejder i weekenden.    
 

4.2.3 Tilfredshed med aften- og weekendarbejde 

Undersøgelsen viser, at 79 % af bibliotekarerne generelt er tilfredse med fordelingen af 
aften- og weekendarbejdet. 43,1 % svarer, at de i høj grad er tilfredse, og 35,9 % svarer, 
at de i nogen grad er tilfredse. 11,1 % er imidlertid utilfredse. 
 
Ikke overraskende er der flere blandt bibliotekarer med helt små børn, der er mindre 
tilfredse med fordelingen, men det er ikke markant. 
 
Figur 4.2. I hvor høj grad er du tilfreds med fordelingen af aften og weekendarbejde? 
Krydset med: Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 

 0-5 år 6-10 år 10-15 år Over 15 år I alt 

I høj grad 38,1% 39,3% 45,7% 36,1% 37,6% 

I nogen grad 35,7% 35,7% 28,6% 38,9% 36,7% 

Hverken/eller 9,5% 10,7% 14,3% 13,9% 12,8% 

I mindre grad 16,7% 14,3% 11,4% 11,1% 12,8% 

I lav grad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I alt 42 28 35 36 109 

 
Konklusion:  

Langt de fleste bibliotekarer er tilfredse med fordelingen af aften og weekendarbejde, 
dog er ansatte med børn i alderen 0-10 år mindre tilfredse. 
 

4.3 Arbejdstilfredshed - aften og weekendarbejde ift. honorering 

Under pkt. 4.2.3 fremgik det, at langt de fleste - 79 % - er tilfredse med fordelingen af 
aften og weekendarbejde. Undersøgelsen viser imidlertid, at det er meget vigtigt, at der 
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bliver honoreret i form af tid eller penge for at arbejde om aftenen og i weekenden. 
61,8% svarer, at det har meget stor/ stor betydning for arbejdstilfredsheden, at der sker 
honorering.  
 
Figur 4.3. Hvilken betydning har det for arbejdstilfredsheden, at du honoreres i form af 

tid/penge for aften og weekendarbejde? 

  Respondenter Procent

Meget stor betydning 80 29,4%

Stor betydning 88 32,4%

Nogen betydning 59 21,7%

Mindre betydning 21 7,7%

Ingen betydning 16 5,9%

Ved ikke 8 2,9%

I alt 272 100,0%

 
Ser man på, hvordan besvarelser er fordelt på aldersgrupper, så er der flere (76,7 %) i 
aldersgruppen 25-36 år, der har svaret, at det har meget stor/stor betydning at få 
honorering, når der sammenlignes med de øvrige aldersgrupper. I aldersgruppen 36-45 
år er det 61,7 %. Honoreringen betyder mindst for aldersgruppen 56-65 år. 
 
Figur 4.4. Hvilken betydning har det for arbejdstilfredsheden, at du honoreres i form af 

tid/penge for aften og weekendarbejde? 
Krydset med: Hvor gammel er du? 

  26-35 36-45 46-55 56-65 I alt

Meget stor betydning 26,0% 30,0% 26,8% 35,3% 29,4%

Stor betydning 50,7% 31,7% 29,6% 16,2% 32,4%

Nogen betydning 13,7% 28,3% 22,5% 23,5% 21,7%

Mindre  betydning 6,8% 1,7% 9,9% 11,8% 7,7%

Ingen betydning 1,4% 3,3% 8,5% 10,3% 5,9%

Ved ikke 1,4% 5,0% 2,8% 2,9% 2,9%

I alt 73 60 71 68 272

 
Ser man på, om anciennitet i jobbet har betydning for, hvordan bibliotekarerne vægter 
betydningen af honorering, så viser undersøgelsen, at anciennitet stort set ikke spiller ind. 
Dog er de nyansatte mest bevidste om honorering, idet 73,1 % af de, der har været 
ansat under 1 år mener, det har meget stor/stor betydning for arbejdstilfredsheden, at de 
bliver honoreret.  
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Figur 4.5. Hvilken betydning har det for arbejdstilfredsheden, at du honoreres i form af 

tid/penge for aften og weekendarbejde? 
Krydset med: Hvor længe har du været på din nuværende arbejdsplads? 

  Under 1 år 1-5 år 6-10 år Over 10 år I alt

Meget stor betydning 34,6% 17,8% 31,0% 34,4% 29,4%

Stor betydning 38,5% 42,5% 31,0% 26,0% 32,4%

Nogen betydning 19,2% 23,3% 26,2% 19,8% 21,7%

Mindre betydning 3,8% 8,2% 2,4% 9,9% 7,7%

Ingen betydning 0,0% 6,8% 4,8% 6,9% 5,9%

Ved ikke 3,8% 1,4% 4,8% 3,1% 2,9%

I alt 26 73 42 131 272

 
Der er ikke spurgt ind til, hvad de konkret mener om den honorering, de eventuelt får, 
hvorfor tilfredsheden ikke kan måles i forhold til det.  
 
Konklusion:  

Honorering for aften- og weekendarbejde er meget vigtig, og det er særligt vigtigt for de 
yngre bibliotekarer. 
 

4.4 Overarbejde 

I lighed med mange andre offentligt ansatte arbejder bibliotekarerne på 
folkebibliotekerne også mere end den tid, de er ansat til. 60,6 % af bibliotekarerne 
angiver, at de inden for de sidste 12 måneder i gennemsnit pr. uge har haft mellem 1 og 
5 timers overarbejde. Undersøgelsen viser imidlertid ikke, om bibliotekarerne ligger 
tættest mod 5 eller 1 time i gennemsnit. 5,1 % arbejder mellem 6-10 timer pr. uge, 
hvorimod 33 % af bibliotekarer holder sig under 1 times overarbejde. Af figur 4.6. 
fremgår det, at der er nogle ledere og især mellemledere, der arbejder meget.  
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Figur 4.6. Hvad mange overarbejdstimer har du haft pr. uge de sidste 12 måneder (skøn)? 
Krydset med: Arbejdsfunktion 

  
Leder med personaleansvar 

(afholder medarbejder-
udviklingssamtale)

Leder uden 
personaleansvar 

Medarbejder I alt

Under 1 time 
pr. uge 

11,8% 25,0% 37,0% 32,8%

1-5 timer pr. uge 61,8% 54,2% 61,1% 60,6%

6-10 timer pr. 
uge  

14,7% 20,8% 1,9% 5,1%

Mere end 10 
timer pr. uge 

11,8% 0,0% 0,0% 1,5%

I alt 34 24 216 274

 
Konklusion:  

1/3 af bibliotekarerne har stort set ikke overarbejde, mens 2/3 af bibliotekarerne har 
overarbejde af større/mindre omfang.  

  



 

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse [  15  ] 

5. Arbejdstilrettelæggelsen og arbejdstilfredsheden 

5.1 Fleksibilitet 

Stort set alle bibliotekarer (90,1 %) har mulighed for varierende arbejdstid, f.eks. i form af 
flekstid på folkebibliotekerne. 5,9 % har ikke mulighed for varierende arbejdstid, og 4 % 
svarer, at de ikke ved, om de har muligheden.  
 
94,9 % tilkendegiver, at det har betydning for arbejdstilfredsheden, at der er mulighed 
for varierende arbejdstid. Men der er ikke fælles fodslag, når man spørger, om de ønsker 
en højere grad af fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. 35,7 % svarer bekræftende, og 
48,5 % svarer benægtende, og 15,8 % tager ikke stilling. Det kunne hænge sammen 
med de konkrete forhold, der er på arbejdspladsen sammenholdt med f.eks. den 
familiemæssige situation. Bibliotekarer med mindre børn ønsker større fleksibilitet end 
bibliotekarer med større børn, se fig. 5.  
 
Figur 5. Kunne du ønske dig højere grad af fleksibelt tilrettelæggelse af arbejdstiden? 
Krydset med: Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 

  0-5 år 6-10 år 10-15 år Over 15 år I alt

Ja 51,2% 50,0% 41,7% 22,2% 41,4%

Nej 41,9% 28,6% 38,9% 61,1% 45,0%

Ved Ikke 7,0% 21,4% 19,4% 16,7% 13,5%

I alt 43 28 36 36 111

 
Krydser man spørgsmålet med alder, viser det også, at det er de yngre under 45 år, der 
ønsker større fleksibilitet, uanset om de har børn.  
 
Figur 5.1. Kunne du ønske dig højere grad af fleksibelt tilrettelæggelse af arbejdstiden? 
Krydset med: Hvor gammel er du? 

  26-35 36-45 46-55 56-65 I alt

Ja 43,8% 48,3% 28,2% 23,5% 35,7% 

Nej 41,1% 35,0% 57,7% 58,8% 48,5% 

Ved Ikke 15,1% 16,7% 14,1% 17,6% 15,8% 

I alt 73 60 71 68 272 

 

Konklusion:  

Ønske om fleksibilitet kan variere afhængig af, hvor man er i livet (har mindre børn/større 
børn og alder). Det viser, at der er behov for at kunne tage forskellige hensyn, da det at 
have mulighed for varierende arbejdstid, f.eks. flekstid, har betydning for 
arbejdstilfredsheden.   
 

5.2 Hjemmearbejde 

41,9 % af bibliotekarerne har mulighed for at arbejde hjemme, f.eks. en fast dag eller 
efter aftale, mens 48,9 % ikke har den mulighed.  

 

Arbejdstilrettelæg-

gelsen og arbejds-

tilfredsheden 
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Figur 5.2. Har du mulighed for at arbejde hjemme (f.eks. en fast dag eller efter aftale)? 

  Respondenter Procent

Ja 114 41,9%

Nej 133 48,9%

Ved ikke 25 9,2%

I alt 272 100,0%

 
49,6 % angiver, at det i høj grad eller nogen grad har betydning for arbejdstilfredsheden, 
at de har mulighed for at arbejde hjemme. 28,3 % angive hverken/eller. Det kan skyldes, 
at de ikke har prøvet at arbejde hjemme, og derfor ikke har mulighed for at vurdere, om 
det gør en forskel.  
 
Figur 5.3. I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed for 

at arbejde hjemme? 

  Respondenter Procent

I høj grad 65 23,9%

I nogen grad 70 25,7%

Hverken/eller 77 28,3%

I mindre grad 26 9,6%

I lav grad 34 12,5%

I alt 272 100,0%

 
72,8 % af de bibliotekarer, der har svaret bekræftende på, at de har mulighed for at 
arbejde hjemme, angiver, at det i høj grad/ i nogen grad har betydning for deres 
arbejdstilfredshed. 33,8 % af de bibliotekarer, der ikke har mulighed for at arbejde 
hjemme, angiver, at det vil have betydning for deres arbejdstilfredshed, at de ikke har 
muligheden.   

 
Figur 5.4. I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed for 

at arbejde hjemme? 
Krydset med: Har du mulighed for at arbejde hjemme (f.eks. en fast dag eller efter aftale)? 

  Ja Nej Ved ikke I alt

I høj grad 39,5% 12,0% 16,0% 23,9% 

I nogen grad 33,3% 21,8% 12,0% 25,7% 

Hverken/eller 13,2% 38,3% 44,0% 28,3% 

I mindre grad 8,8% 9,8% 12,0% 9,6% 

I lav grad 5,3% 18,0% 16,0% 12,5% 

I alt 114 133 25 272 

 
Det er primært medarbejderne, der ikke har mulighed for at arbejde hjemme.  
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Figur 5.5. Har du mulighed for at arbejde hjemme (f.eks. en fast dag eller efter aftale)? 
Krydset med: Arbejdsfunktion 

  
Leder med personaleansvar

(afholder medarbejderudviklingssamtale)
Leder uden 

personaleansvar 
Medarbejder I alt

Ja 79,4% 60,9% 34,0% 41,9%

Nej 14,7% 30,4% 56,3% 48,9%

Ved ikke 5,9% 8,7% 9,8% 9,2%

I alt 34 23 215 272

 
Ser man så på betydningen for arbejdstilfredsheden, at bibliotekarerne kan arbejde 
hjemme, svarer især lederne, at det har stor betydning. Medarbejderne svarer i mindre 
grad, at det har stor betydning. Det skal måske også ses i sammenhæng med, at mange 
medarbejdere ikke har muligheden.  

 
Figur 5.6. I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed for 

at arbejde hjemme? 
Krydset med: Arbejdsfunktion 

  
Leder med personaleansvar

(afholder 
medarbejderudviklingssamtale)

Leder uden
personaleansvar 

Medarbejder I alt

I høj grad 47,1% 26,1% 20,0% 23,9%

I nogen grad 20,6% 21,7% 27,0% 25,7%

Hverken/eller 17,6% 21,7% 30,7% 28,3%

I mindre grad 5,9% 8,7% 10,2% 9,6%

I lav grad 8,8% 21,7% 12,1% 12,5%

I alt 34 23 215 272

 
Undersøgelser siger ikke noget om, hvor mange der rent faktisk arbejder hjemme, men at 
have muligheden vurderes at  have betydning for arbejdstilfredsheden. Under afsnit 9 
foreslår flere bibliotekarer muligheden for at kunne arbejde hjemme som et konkret 
forslag til optimal arbejdstidstilrettelæggelse.  
 
Ser man på betydningen for arbejdstilfredsheden og hjemmearbejde sammenholdt med 
det at have børn, så synes børnenes alder ikke udelukkende at have betydning for, 
hvordan bibliotekarerne svarer. Der kan således være behov for at kunne arbejde hjemme 
både, hvis man har små børn, og hvis man ikke har det.  
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Figur 5.7. I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed for 

at arbejde hjemme? 
Krydset med: Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 

  0-5 år 6-10 år 10-15 år Over 15 år I alt

I høj grad 32,6% 25,0% 19,4% 36,1% 29,7%

I nogen grad 27,9% 42,9% 47,2% 27,8% 31,5%

Hverken/eller 20,9% 21,4% 22,2% 16,7% 20,7%

I mindre grad 9,3% 3,6% 2,8% 5,6% 7,2%

I lav grad 9,3% 7,1% 8,3% 13,9% 10,8%

I alt 43 28 36 36 111

 
Konklusion: 

Mulighed for hjemmearbejde har stor betydning for arbejdstilfredsheden for de fleste, 
uanset om man er en børnefamilie eller ej. 
  

5.3 Indflydelse på arbejdstidens placering 

De fleste bibliotekarer (81,6 %) har indflydelse på deres arbejdstids placering. 20,6 % 
angiver, at de i høj grad har indflydelse, og 61 % angiver, at de i nogen grad har 
indflydelse.  
 
Ikke overraskende er det lederne, der i høj grad har indflydelse på deres arbejdstids 
placering.  
 
Figur 5.8. I hvor høj grad har du indflydelse på din arbejdstids placering? 
Krydset med: Arbejdsfunktion 

  
Leder med personaleansvar(afholder 

medarbejderudviklingssamtale) 
Leder uden 

personaleansvar 
Medarbejder I alt

I høj grad 64,7% 30,4% 12,6% 20,6%

I nogen grad 35,3% 60,9% 65,1% 61,0%

Hverken/eller 0,0% 0,0% 6,0% 4,8%

I mindre grad 0,0% 8,7% 11,6% 9,9%

I lav grad 0,0% 0,0% 4,7% 3,7%

I alt 34 23 215 272

 
Derimod er det vigtigt for stort set alle bibliotekarer (93,7 %) at have indflydelse på 
arbejdstidens placering. Heraf har 64,3 % angivet, at det i høj grad er vigtigt, og 29,4 % 
har angivet, at det i nogen grad er vigtigt at have indflydelse. Det er vigtigt for alle, men 
især for mellemlederne.  
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Figur 5.9. I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at du har indflydelse på arbejdstidens 

placering? 
Krydset med: Arbejdsfunktion 

  
Leder med personaleansvar (afholder 

medarbejderudviklingssamtale) 
Leder uden 

personaleansvar 
Medarbejder I alt

I høj grad 70,6% 87,0% 60,9% 64,3%

I nogen grad 29,4% 13,0% 31,2% 29,4%

Hverken/eller 0,0% 0,0% 5,6% 4,4%

I mindre grad 0,0% 0,0% 2,3% 1,8%

I lav grad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

I alt 34 23 215 272

 
Konklusion: 

Det har stor betydning for alle medarbejdere, at de har indflydelse på arbejdstidens 
placering.   
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6. Indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen 

Bibliotekarerne udtrykker generelt ønske om at have indflydelse på tilrettelæggelse af 
arbejdstiden. Drøftelser om arbejdstilrettelæggelse sker primært med lederen, kolleger og 
med skemalæggeren på biblioteket. Drøftelser om arbejdstilrettelæggelse sker i mindre 
grad i MED/SU-systemet, hvilket kan tolkes som, at medarbejderne ikke betragter 
arbejdstilrettelæggelse som et anliggende, der skal drøftes i MED/SU, men er et konkret 
anliggende mellem dem selv og ledere/kolleger/skemalægger.    
 
Figur 6. Hvordan drøftes arbejdstilrettelæggelse generelt på din arbejdsplads? 

(sæt evt. flere krydser) 

  Respondenter Procent

Der er ingen drøftelser 17 6,3%

Det drøfter jeg med min leder 166 61,3%

Det drøfter jeg med mine kolleger 170 62,7%

Det drøftes i MED-udvalg/SU 42 15,5%

Det drøftes med skemalæggeren 126 46,5%

Andet 9 3,3%

I alt 271 100,0%

 

Konklusion: 

Arbejdstilrettelæggelse drøftes primært med ledere, kolleger og skemalægger og i mindre 
grad i MED/SU. 
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7. Forudsigelighed og planlægning 

Ændringer i arbejdstid og arbejdsopgaver i forhold til, hvad man oprindeligt havde 
planlagt, er et vilkår for mange ansatte - også for bibliotekarer.  I undersøgelsen er der 
spurgt ind til, hvor mange gange den enkeltes arbejdstid bliver ændret af andre i forhold 
til, hvad der oprindeligt var planlagt. 55,7 % angiver, at deres arbejdstid bliver ændret 1-
3 gange pr. måned i forhold til, hvad der oprindeligt var planlagt. 22,9 % angiver, at det 
sker 4-6 gange pr. måned, og 9,6 % angiver, at det sker 7-9 gange pr. måned. Det stiller 
krav til stor grad af fleksibilitet og omstillingsparathed.  
 
Figur 7. Hvor mange gange pr. måned (skøn) bliver din arbejdstid ændret af andre i forhold 

til, hvad der oprindeligt var planlagt? 

  Respondenter Procent 

Aldrig 16 5,9% 

1-3 gange pr. måned 151 55,7% 

4-6 gange pr. måned 62 22,9% 

7-9 gange pr. måned 26 9,6% 

10 gange pr. måned og derover 16 5,9% 

I alt 271 100,0% 

 
Årsagerne til ændringerne er primært kollegers sygdom, intern bytning med kolleger, 
ferie, afspadsering og møder. Undersøgelsen ser ikke på sygefravær og mødefrekvenser, 
hvorfor det ikke kan uddybes nærmere.   
 
Figur 7.1. Hvad er årsagen til ændringen? (sæt evt. flere krydser) 

  Respondenter Procent

Vakance i en stilling 29 11,4%

Kollegers sygdom 211 82,7%

Børns 1. eller 2. sygedag 120 47,1%

Seniordage eller omsorgsdage 52 20,4%

Ferie eller afspadsering 186 72,9%

Mangelfuld planlægning 34 13,3%

Intern bytning med kolleger 189 74,1%

Møder 169 66,3%

Andet 20 7,8%

I alt 255 100,0%

 
Henset til, arbejdstiden ofte ændres af andre i forhold til, hvad der oprindeligt var 
planlagt, er det interessant at se, om ændringerne påvirker de ansatte. 
  
30 % angiver, at det i høj grad (2,6 %) eller i nogen grad (27,7 %) påvirker dem 
negativt, at der sker ændringer i forhold til deres oprindeligt planlagte arbejdstid. 42,8 % 
angiver, at det ikke påvirker dem. Det er altså en høj grad af fleksibilitet blandt de 
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ansatte, som er vant til at skulle indrette sig efter de forhold og konkrete situationer, der 
måtte opstå ved f.eks. sygdom, ferie eller møder. Intern bytning med kolleger er udbredt 
og kan også være til egen fordel. Men ca. 1/3 af bibliotekarerne oplever, at det påvirker 
dem negativt ikke at kunne have den fornødne forudsigelighed.  
 
Figur 7.2. I hvor høj grad påvirker ændringer i arbejdstiden dig negativt? 
Krydset med: Hvor mange gange pr. måned (skøn) bliver din arbejdstid ændret af andre i forhold til, hvad der 
oprindeligt var planlagt? 

  Aldrig
1-3 gange
pr. måned

4-6 gange
pr. måned

7-9 gange
pr. måned

10 gange
pr. måned og 

derover
I alt

I høj grad 0,0% 2,0% 0,0% 7,7% 12,5% 2,6%

I nogen grad 31,2% 21,2% 45,2% 26,9% 18,8% 27,7%

Hverken/eller 43,8% 27,8% 16,1% 42,3% 18,8% 26,9%

I mindre grad 12,5% 29,8% 19,4% 19,2% 6,2% 24,0%

I lav grad 12,5% 19,2% 19,4% 3,8% 43,8% 18,8%

I alt 16 151 62 26 16 271

 
De, der påvirkes mest, er medarbejdere under 45 år med børn op til 10 års alderen, 
hvilket ikke er overraskende, da f.eks. institutionstider her kan spille ind, jf. figur 7.3 og 
7.4. 
 
7.3. I hvor høj grad påvirker ændringer i arbejdstiden dig negativt? 
Krydset med: Hvor gammel er du? 

  26-35 36-45 46-55 56-65 I alt

I høj grad 4,1% 3,3% 1,4% 1,5% 2,6%

I nogen grad 32,9% 38,3% 28,2% 11,9% 27,7%

Hverken/eller 20,5% 21,7% 33,8% 31,3% 26,9%

I mindre grad 26,0% 26,7% 21,1% 22,4% 24,0%

I lav grad 16,4% 10,0% 15,5% 32,8% 18,8%

I alt 73 60 71 67 271
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7.4. I hvor høj grad påvirker ændringer i arbejdstiden dig negativt? 
Krydset med: Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 

  0-5 år 6-10 år 10-15 år Over 15 år I alt

I høj grad 2,3% 3,6% 2,9% 0,0% 1,8%

I nogen grad 39,5% 42,9% 34,3% 22,2% 33,6%

Hverken/eller 20,9% 28,6% 25,7% 36,1% 25,5%

I mindre grad 25,6% 17,9% 20,0% 25,0% 24,5%

I lav grad 11,6% 7,1% 17,1% 16,7% 14,5%

I alt 43 28 35 36 110

 
Konklusion:  

Bibliotekarerne er fleksible og omstillingsparate, når det gælder ændringer i arbejdstiden. 
Dog påvirkes ca. 1/3 af bibliotekarerne negativt, når der sker ændringer. Forudsigelig-
heden betyder mest for ansatte med mindre børn.  
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8. Arbejdsliv og privatliv 

8.1 Sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv i forhold til arbejdstid 

34,3 % af bibliotekarerne angiver, at der i høj grad er sammenhæng mellem deres 
arbejdsliv og privatliv, når der spørges ind til arbejdstider. 48 % angiver, at der i nogen 
grad er sammenhæng. Samlet betyder det, at 82,3 % mener, at der er sammenhæng 
mellem deres arbejdsliv og privatlivet.    
 
Figur 8. I hvor høj grad er der sammenhæng mellem dit arbejdsliv og privatliv i forhold til 

dine arbejdstider? 

  Respondenter Procent

I høj grad 93 34,3%

I nogen grad 130 48,0%

Hverken/eller 32 11,8%

I mindre grad 12 4,4%

I lav grad 4 1,5%

I alt 271 100,0%

 
32,5 % af bibliotekarerne har i høj grad haft indflydelse på arbejdstiden, så der kunne 
tages hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. 53,9 % angiver, at de i nogen 
grad har haft indflydelse. Samlet giver det 86,4 % af bibliotekarerne på 
folkebibliotekerne, det har haft indflydelse på deres arbejdstider, så der kunne tages 
hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv.  
 
Figur 8.1. Har du selv haft indflydelse på dine arbejdstider, så der kunne tages hensyn til 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv? 

  Respondenter Procent

I høj grad 88 32,5%

I nogen grad 146 53,9%

Hverken/eller 11 4,1%

I mindre grad 22 8,1%

I lav grad 4 1,5%

I alt 271 100,0%

 
Under afsnit 5.3 anførte 81,2 %, at de i høj grad eller i nogen grad har indflydelse på 
arbejdstidens placering. 86,4 % synes, at de har indflydelse på deres arbejdstider i forhold 
til arbejdsliv og privatliv. Der er en lidt større tilfredshed, når man spørger ind til 
arbejdsliv og privatliv, end når der spørges mere generelt, men det er ikke markant.  
 
For ansatte med børn i alderen 0-5 år og med børn over 15 år er der størst tilfredshed 
med sammenhænget mellem arbejdsliv og privatliv, jf. figur 8.2. Det kan måske skyldes, 
at arbejdspladserne tager hensyn til børnefamilierne. Det kan også skyldes andre forhold, 
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som ikke afspejles i undersøgelsen. Det forhold, at de ansatte er på deltid, giver ikke en 
entydig større tilfredshed, jf. figur 8.3.   
 
Figur 8.2. I hvor høj grad er der sammenhæng mellem dit arbejdsliv og privatliv i forhold til 

dine arbejdstider? 
Krydset med: Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 

  0-5 år 6-10 år 10-15 år Over 15 år I alt

I høj grad 32,6% 21,4% 25,7% 30,6% 28,2%

I nogen grad 55,8% 67,9% 57,1% 50,0% 55,5%

Hverken/eller 7,0% 7,1% 8,6% 11,1% 9,1%

I mindre grad 4,7% 3,6% 8,6% 8,3% 7,3%

I lav grad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

I alt 43 28 35 36 110

 
Figur 8.3. I hvor høj grad er der sammenhæng mellem dit arbejdsliv og privatliv i forhold til 

dine arbejdstider? 
Krydset med: Hvad er din faste aftalte ugentlige arbejdstid? 

  37 timer pr. uge 
30-37 timer

pr. uge
20-29 timer

pr. uge
Under 20 timer 

pr. uge
I alt

I høj grad 35,9% 34,5% 17,6% 0,0% 34,3%

I nogen grad 46,2% 48,3% 70,6% 0,0% 48,0%

Hverken/eller 12,3% 10,3% 5,9% 100,0% 11,8%

I mindre grad 4,1% 5,2% 5,9% 0,0% 4,4%

I lav grad 1,5% 1,7% 0,0% 0,0% 1,5%

I alt 195 58 17 1 271

 
8.2 Familievenlige arbejdspladser 

78 % af bibliotekarerne angiver, at deres arbejdsplads i høj grad (26,5 %) eller i nogen 
grad (51,5 %) tager hensyn til familiemæssige forhold, når arbejdstiden skal placeres (jf. 
bilag 1, tabel 27). 88,9 % synes imidlertid, at arbejdspladsen skal tage hensyn til 
familiemæssige forhold i forbindelse med arbejdstidens placering. Heraf svarer 28,9 % i 
høj grad, og 60 % svarer i nogen grad (jf. bilag 1, tabel 28). 
 
Ser man på fordelingen i forhold til børn, viser undersøgelsen, at jo mindre børn, de 
ansatte har, i jo højere grad mener de, at der skal tages hensyn.  
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Figur 8.4. I hvor høj grad synes du, at arbejdspladsen skal tage særlig hensyn til 

familiemæssige forhold (f.eks. institutionstider, ægtefælles arbejdstid) i forbindelse 

med arbejdstidens placering? 
Krydset med: Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 

  0-5 år 6-10 år 10-15 år Over 15 år I alt

I høj grad 50,0% 39,3% 27,8% 19,4% 35,5%

I nogen grad 45,2% 53,6% 58,3% 75,0% 56,4%

Hverken/eller 4,8% 7,1% 11,1% 0,0% 5,5%

I mindre grad 0,0% 0,0% 2,8% 5,6% 2,7%

I lav grad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

I alt 42 28 36 36 110

 
Konklusion:  

Bibliotekarerne oplever, at de har god indflydelse på arbejdstidens placering i forhold til 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv, men de mener også, at arbejdspladserne skal 

tage særlige hensyn til familiemæssige forhold.  
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9. Bibliotekarernes egne forslag til optimal 

arbejdstidstilrettelæggelse 

Bibliotekarerne er blevet bedt om selv at komme med forslag til, hvordan deres arbejdstid 
konkret kan tilrettelægges bedst mulig for den enkelte, jf. bilag 1, tabel 63.  
 
83 respondenter - svarende til 30 % - er kommet med bemærkninger, hvoraf der kan 
udledes følgende konkrete forslag.  
 
Konkrete forslag:  

• Arbejdsro til fordybelse/projektarbejde/kontortid enten ved stillekontorer eller 
mulighed for hjemmearbejde – også for ansatte med lang transporttid. 

 
• Modulopdelt/faste udlånsvagter – og fleksibilitet/flekstid og selvbestemmelse 

over øvrig tid 
 

• Forudsigelighed og planlægning af vagter 
 

• Vagtfrie dage og bedre mulighed for at planlægge øvrige arbejdstid og opgaver 
 

• 5 dages arbejdsuge 
 

• Ingen weekendvagter 
 

• Hensyn til lang transporttid 
 

• Medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse 
 

• Bedre planlægning og prioritering fra ledelsen i forhold til ressourcer   
 

• Mulighed for de ansatte at vælge arbejdstid alt efter, om man er ”A- eller B- 
menneske” og foretrækker morgen og formiddag eller eftermiddag og aften  
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10. Rekruttering og fastholdelse 

10.1 Mobilitet 

De ansatte på bibliotekerne påtænker pt. ikke at skifte job. 77,8 % forventer fortsat at 
være ansat på samme arbejdsplads om 2 år, mens kun 14,1 % forventer at skifte job (jf. 
tabel 35).  
 
Det er helt klart lederne, der forventer at blive, hvor de er. 91,2 % af lederne angiver, at 
de helt sikkert eller formodentligt er på den samme arbejdsplads om 2 år. Det kan 
skyldes, at mange af de nuværende biblioteksledere nærmer sig pensionsalderen og 
derfor ikke påtænker at foretage flere karriereskift. 72,7 % af mellemlederne og 76,3 % af 
medarbejderne forventer heller ikke at skifte job. Det kan ikke udelukkes, at den 
økonomiske situation hindrer mobilitet for allerede ansatte. 
 
Figur 10. Forventer du at være ansat på din arbejdsplads om 2 år? 
Krydset med: Arbejdsfunktion 

  
Leder med personaleansvar 

(afholder medarbejder-
udviklingssamtale)

Leder uden 
personaleansvar 

Medarbejder I alt

Ja, helt sikkert 29,4% 31,8% 21,4% 23,2%

Ja, formodentlig 61,8% 40,9% 54,9% 54,6%

Nej, formodentlig 
ikke  

0,0% 9,1% 11,6% 10,0%

Nej, helt sikkert ikke 2,9% 13,6% 3,3% 4,1%

Ved ikke  5,9% 4,5% 8,8% 8,1%

I alt 34 22 215 271

 
Af de 14,1 %, som ikke forventes at være ansat om 2 år, angiver meget få, at 
begrundelsen er, at arbejdstiderne er uforenelige med privatlivet/familielivet (13,2 %). 
Årsagerne er derimod efterløn, pension, afskedigelser og ønske om nye udfordringer, jf. 
tabel 36.  
 
Konklusion: 
Langt de fleste forventer ikke at skifte job de næste 2 år. Kun 5 % angiver direkte frivilligt 
at ville søge nye udfordringer. 
 

10.2 Anbefale andre 

84,8 % vil anbefale andre at søge en stilling på deres arbejdsplads, hvilket kunne tyde på, 
at mange generelt er tilfredse, jf. tabel 37. Dette bekræftes af figur 10, hvoraf det 
fremgår, at 93 % generelt er tilfredse med deres arbejdet – alt taget i betragtning.     
 
Krydser man spørgsmålet med anciennitet i jobbet, viser undersøgelsen, at 
bibliotekarerne, uanset anciennitet, gerne anbefaler andre at søge en stilling på deres 
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arbejdsplads. Blandt de nyansatte er der dog både størst begejstring og størst 
utilfredshed.  
 
Figur 10.1. Kunne du finde på at anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 
Krydset med: Hvor længe har du været på din nuværende arbejdsplads? 

  Under 1 år 1-5 år 6-10 år Over 10 år I alt

Ja, i høj grad 53,8% 47,9% 42,9% 47,7% 47,6%

Ja, i nogen grad 34,6% 38,4% 47,6% 33,8% 37,3%

Hverken/eller 3,8% 9,6% 2,4% 12,3% 9,2%

Nej, i mindre grad 7,7% 1,4% 4,8% 3,8% 3,7%

Nej, slet ikke 0,0% 2,7% 2,4% 2,3% 2,2%

I alt 26 73 42 130 271

 
Konklusion: 

Bibliotekarerne vil gerne anbefale deres job til andre, dog er der lidt flere nyansatte, der 
kun i mindre grad vil anbefale arbejdspladsen.  
 

10.3 Rekruttering til folkebiblioteker 

Da undersøgelsen alene beror på nuværende ansattes opfattelser, kan undersøgelsen ikke 
sige noget om, hvilke faktorer, der spiller ind for de, der ikke søger job i 
folkebibliotekerne, og hvordan folkebibliotekernes åbningstider har indflydelse på valget. 
Imidlertid er det et faktum, at de fleste bibliotekarer uddannet fra Det 
Informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks Biblioteksskole), og derfor 
formodes at kende til potentielle ansøgere.  
 
På spørgsmålet om bibliotekarerne er bekendt med, om nogen fravælger 
folkebibliotekerne som ansættelsessted på grund af arbejdstiderne svarer 14,8 % ja, mens 
53,1 % svarer nej, og 32,1 % svarer ved ikke (jf. tabel 38). 
 
Blandt de bibliotekarer, der er bekendt med, at nogle fravælger folkebibliotekerne som 
ansættelsessted, er de overvejende bemærkninger, at det er uforeneligt at have børn og 
at skulle have aften- og weekendvagter, samt at nogle fravælger folkebiblioteket, fordi de 
slet ikke vil arbejde i weekenden. Men langt de fleste er ikke bekendt med, at det har 
betydning.   
 
Lederne er blevet spurgt, om de mener, at arbejdstiden spiller ind hos ansøgere på 
folkebiblioteksområdet. 42,9 % angiver, at det efter deres opfattelse i høj grad/nogen 
grad spiller ind, mens 37,5 % angiver, at det efter deres opfattelse i mindre grad/i lav 
grad spiller ind (jf. tabel 39). Lederne synes at være klar over, at arbejdstiden er et vilkår, 
som ansøgere forholder sig til, og at det for nogle ansøgere er vigtigt.  
 
Man kan ikke af undersøgelsen se, hvilke ansøgere, der særligt lægger vægt på 
arbejdstiderne, eller om det rent faktisk betyder, at nogle ansøgere siger nej til jobbet. Da 
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arbejdstiderne på folkebibliotekerne adskiller sig væsentligt fra andre sektorer på AC-
området, kan det ikke udelukkes, at potentielle ansøgere ikke rekrutteres til denne sektor. 
 

Konklusion: 
Der er ikke en entydig opfattelse blandt medarbejdere og ledere, om arbejdstiderne på 
folkebibliotekerne afskærer potentielle ansøgere til sektoren, men det kan ikke udelukkes, 
og lederne er opmærksomme på det.  
 

10.4 Bibliotekarer DB – kandidater 

Der er en tendens til, at der bliver ansat flere kandidater (cand. scient. bibl., cand. mag’er 
m.v.) på folkebibliotekerne, hvor langt størstedelen af de ansatte pt. har en uddannelse 
som bibliotekar DB. I undersøgelsen udgør kandidaterne 15,1 %, og bibliotekar DB 
udgør 83,8 % af den samlede population, jf. afsnit 3.3. Da det forventes, at antallet af 
kandidater over tid bliver større på folkebibliotekerne i takt med generationsskiftet, og i 
takt med at der er en generel tendens i samfundet til at tage en videregående 
uddannelse, er det interessant at se på, om undersøgelsen viser nogle markante forskelle i 
gruppernes holdninger set i forhold til rekruttering.  
 
På en lang række spørgsmål giver den uddannelsesmæssige baggrund ikke udslag i 
forskellighed. Det kan skyldes, at bibliotekarer og kandidater i mange tilfælde har 
tilsvarende arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner, som f.eks. udlånsvagter.  
 
Undersøgelsen viser forskelle på overarbejde. Kandidaterne har mere overarbejde end 
bibliotekar DB.  
 
Figur 10.2. Hvad mange overarbejdstimer har du haft pr. uge de sidste 12 måneder (skøn)? 
Krydset med: Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) 

  Bibliotekar DB Kandidat Anden baggrund, angiv: I alt

Under 1 time pr. uge 34,8% 22,0% 33,3% 32,8%

1-5 timer pr. uge 58,7% 70,7% 66,7% 60,6%

6-10 timer pr. uge  4,8% 7,3% 0,0% 5,1%

Mere end 10 timer pr. 
uge 

1,7% 0,0% 0,0% 1,5%

I alt 230 41 3 274

 
Lidt flere kandidater (92,7 %) end bibliotekarer DB (81,5 %) mener, at det har meget 
stor, stor eller nogen betydning at blive honoreret i form af tid/penge for aften og 
weekendarbejde.  
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Figur 10.3. Hvilken betydning har det for arbejdstilfredsheden, at du honoreres i form af 

tid/penge for aften og week-end arbejde? 
Krydset med: Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) 

  Bibliotekar DB Kandidat Anden baggrund, angiv: I alt

Meget stor 
betydning 

29,8% 26,8% 33,3% 29,4%

Stor betydning 28,9% 48,8% 66,7% 32,4%

Nogen betydning 22,8% 17,1% 0,0% 21,7%

Mindre  betydning 8,3% 4,9% 0,0% 7,7%

Ingen betydning 6,6% 2,4% 0,0% 5,9%

Ved ikke 3,5% 0,0% 0,0% 2,9%

I alt 228 41 3 272

 
31,7 % kandidater i forhold til 22,8 % bibliotekarer DB mener, at det i høj grad har 
betydning for arbejdstilfredsheden, at de har muligt for at arbejde hjemme.  
 
Figur 10.4. I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed 

for at arbejde hjemme? 
Krydset med: Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) 

  Bibliotekar DB Kandidat
Anden baggrund, 

angiv:
I alt

I høj grad 22,8% 31,7% 0,0% 23,9%

I nogen grad 26,3% 24,4% 0,0% 25,7%

Hverken/eller 28,5% 24,4% 66,7% 28,3%

I mindre grad 9,6% 9,8% 0,0% 9,6%

I lav grad 12,7% 9,8% 33,3% 12,5%

I alt 228 41 3 272

 
Tilsvarende gælder omkring betydning af at kunne variere arbejdstiden. Her svarer 
90,2 % af kandidaterne, at det i høj grad har betydning at kunne variere arbejdstiden ved 
f.eks. flekstid mod 80,7 % bibliotekarer DB.  
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Figur 10.5. I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed 

for varierende arbejdstid, f.eks. flekstid? 
Krydset med: Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) 

  Bibliotekar DB Kandidat Anden baggrund, angiv: I alt

I høj grad 80,7% 90,2% 100,0% 82,4% 

I nogen grad 13,6% 7,3% 0,0% 12,5% 

Hverken/eller 2,2% 2,4% 0,0% 2,2% 

I mindre grad 1,3% 0,0% 0,0% 1,1% 

I lav grad 2,2% 0,0% 0,0% 1,8% 

I alt 228 41 3 272 

41,5 % af kandidaterne synes, at arbejdspladsen skal tage særlige hensyn til 
familiemæssige forhold i forbindelse med arbejdstidens placering mod 26,5 % 
bibliotekarer DB. Kandidaterne hører til gruppen af de yngre, og har også 
forholdsmæssigt flere mindre børn, hvilket kan være med til at forklare forskellen.  
 
Figur 10.6. Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 
Krydset med: Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) 

  Bibliotekar DB Kandidat Anden baggrund, angiv: I alt

0-5 år 32,3% 71,4% 100,0% 38,4%

6-10 år 25,0% 28,6% 50,0% 25,9%

10-15 år 34,4% 21,4% 0,0% 32,1%

Over 15 år 36,5% 7,1% 0,0% 32,1%

I alt 96 14 2 112

 
Ændringer i den planlagte arbejdstid påvirker kandidaterne mindre end bibliotekar 
DB’erne.  56,1 % af kandidaterne angiver, at de i mindre grad eller i ringe grad påvirkes 
negativt af ændringerne mod 40,9 % bibliotekarer DB.   
 
22 % af kandidaterne forventes ikke at være ansat om 2 år mod 128 % bibliotekar DB. 
Besparelser og frivilligt at søge andre udfordringer angives blandt andet som 
begrundelse.  
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Figur 10.7. Forventer du at være ansat på din arbejdsplads om 2 år? 
Krydset med: Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) 

  Bibliotekar DB Kandidat Anden baggrund, angiv: I alt

Ja, helt sikkert 24,2% 17,1% 33,3% 23,2%

Ja, formodentlig 54,2% 56,1% 66,7% 54,6%

Nej, formodentlig ikke 8,8% 17,1% 0,0% 10,0%

Nej, helt sikkert ikke 4,0% 4,9% 0,0% 4,1%

Ved ikke  8,8% 4,9% 0,0% 8,1%

I alt 227 41 3 271

 
53,7 % af kandidaterne anbefaler meget gerne andre at søge job på deres arbejdsplads, 
hvor bibliotekarer DB’erne udgør 46,7 %.  
 
Konklusion: 
Kandidaternes holdning omkring arbejdstid/arbejdstilrettelæggelse m.v. afskiller sig ikke 
væsentligt fra bibliotekar DB’erne bortset fra, at kandidaterne har mere overarbejde end 
DB’erne, og tillægger honorering for aften og weekendarbejde, hjemmearbejde, flekstid 
og hensyn til familiemæssige forhold større betydning for tilfredsheden end DB’erne.  
 

10.5 Generationsskifte – forskel på unge og ældres opfattelser på arbejdspladsen  

I takt med generationsskiftet på folkebibliotekerne ønskes belyst, om undersøgelsen giver 
særlige indikationer på forskelle mellem yngre og ældre medarbejderes opfattelse, som 
ledelsen bør have in mente i forbindelse med rekruttering og fastholdelse. Opdelingen 
foretages i aldersgrupperinger.  
 
I det følgende er der udvalgt områder, hvor aldersgruppen afviger i forhold til de øvrige 
aldersgrupper på et givet emne.  
 
Aldersgruppen 26-35 år afviger fra de øvrige aldersgrupper: 

• Der er færrest i denne aldersgruppe, der har mulighed for at arbejde hjemme.  
• Det betyder mest for ansatte i aldersgruppen 26-35 år og 46-55 år at kunne 

arbejde hjemme.  
• Det betyder mest for denne aldersgruppe at have mulighed for varierende 

arbejdstid.  
• Der er færrest i denne aldersgruppe og i aldersgruppen 36-45 år, der har 

indflydelse på arbejdstidens placering.  
• Der er flest i denne gruppe, der mener, at der i høj grad bliver taget hensyn til 

familiemæssige forhold i forbindelse med arbejdstidens placering. 
• Der er flest i denne gruppe, der mener, at der skal tages hensyn til 

familiemæssige forhold i forbindelse med arbejdstidens placering. 
• Der er flest i denne gruppe, der mener, at ændringer i arbejdstiden påvirker dem 

negativt. 
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• Der er flest i denne gruppe, der mener, at folkebibliotekets betydning i 
samfundet bliver styrket de næste år. 

 
Aldersgruppen 36-45 år afviger fra de øvrige aldersgrupper:   

• Der er flest i denne gruppe, der ønsker en højere grad af fleksibel tilrettelæggelse 
af arbejdet.  

• Der er færrest i denne aldersgruppe og i aldersgruppen 26-35 år, der har 
indflydelse på arbejdstidens placering.  

• Der er færrest i denne gruppe, der mener, at der i høj grad bliver taget hensyn til 
familiemæssige forhold i forbindelse med arbejdstidens placering. 

• Der er flest i denne gruppe, der er bekendt med, at nogle fravælger 
folkebibliotekerne, som ansættelsessted på grund af arbejdstiderne.  

• Der er færrest i denne gruppe, der i høj grad er tilfredse – alt taget i betragtning 
– med arbejdet. 

• Der er færrest i denne gruppe, der i høj grad ser folkebiblioteket som attraktiv 
arbejdsplads for den faglige udvikling. 

• Der er flest i denne gruppe, der mener, at folkebibliotekets betydning i 
samfundet bliver reduceret de næste år. 

 
Aldersgruppen 46-55 år afviger fra de øvrige aldersgrupper: 

• Det betyder mest for ansatte i aldersgruppen 26-35 år og 46-55 år at kunne 
arbejde hjemme.  

• Der er flest i denne gruppe, der mener, at der i mindre grad er sammenhæng 
mellem arbejdsliv og privatliv. 

 
Aldersgruppen 56-65 år afviger fra de øvrige aldersgrupper: 

• Det betyder mindst for denne aldersgruppe at kunne arbejde hjemme.  
• Der er flest i denne gruppe, der mener, at ændringer i arbejdstiden ikke påvirker 

dem negativt. 
• Der er flest i denne gruppe, der mener, at der er sammenhæng mellem arbejdsliv 

og privatliv i forhold til arbejdstider. I samme gruppe er der også flest, der i høj 
grad selv har haft indflydelse på arbejdstiden, så der kan tages hensyn til 
balancen.  

• Der er flest i denne gruppe og i aldersgruppen 26-35 år, der i høj grad kunne 
finde på at anbefale andre at søge en stilling på arbejdspladsen. 

• Der er flest i denne gruppe, der i høj grad er tilfredse – alt taget i betragtning – 
med arbejdet. 

• Der er flest i denne gruppe, der i høj grad ser folkebiblioteket som attraktiv 
arbejdsplads for den faglige udvikling. 

 
10.6 Kønsforskelle 

Kønsfordelingen i aldersgruppen er stort set lige. På mange områder er der stort set 
sammenfald i synspunkter. I det følgende fremhæves et par områder, hvor der er 
forskelle.  
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Figur 10.8. Hvor gammel er du? 
Krydset med: Køn 

  Mand Kvinde I alt 

26-35 30,2% 25,4% 26,2%

36-45 20,9% 22,0% 21,9%

46-55 23,3% 26,7% 26,2%

56-65 25,6% 25,8% 25,8%

I alt 43 236 279

 
83,7 % mænd er fuldtidsansatte mod 69,7 % kvinder. Det er forsat meget almindeligt, at 
det er kvinderne, der er deltidsansatte.  
 
Der er flere kvinder (30,4 %) end mænd (23,8 %), der mener, at det har meget stor 
betydning for arbejdstilfredsheden, at der bliver honoreret i form af tid/penge for 
aften/weekendarbejde.  
 
Flere mænd (54,8 %) end kvinder (39,6 %) har mulighed for at arbejde hjemme. Det kan 
måske skyldes, at der er forholdsmæssigt flere mandlige end kvindelige ledere, og at de 
har mulighed for at arbejde hjemme. Til gengæld har det større betydning for kvinder 
(24,8 %) end for mænd (19 %) at kunne arbejde hjemme.   
 
68,7 % kvinder mener, at indflydelse på arbejdstidens placering er meget vigtigt. 40,5 % 
mænd mener det samme.   
 
38,1 % af mændene angiver, at deres arbejdsplads i høj grad tager hensyn til 
familiemæssige forhold i forbindelse med arbejdstidens placering, mod 24,3 % af 
kvinderne, der mener det samme. Til gengæld mener 29,4% kvinder og 26,2% mænd, at 
arbejdspladserne skal tage hensyn. 
 
Lidt flere kvinder (52,2 %) end mænd (48,8 %) er i høj grad tilfreds med deres arbejde – 
når alt tages i betragtning.  
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Figur 10.9. Hvor tilfreds er du - alt taget i betragtning - med dit arbejde? 
Krydset med: Køn 

  Mand Kvinde I alt 

I høj grad 48,8% 52,2% 51,7%

I nogen grad 36,6% 42,2% 41,3%

Hverken/eller 2,4% 3,0% 3,0%

I mindre grad 12,2% 2,6% 4,1%

I lav grad 0,0% 0,0% 0,0%

I alt 41 230 271

 
I afsnit 11 er anført en række arbejdsvilkår, der har betydning for arbejdstilfredsheden 
generelt.  
 
Ser man udelukkende på dem, der har svaret, at forholdene er særdeles gode, så er der 
generelt lidt flere mænd end kvinder. Det gælder i forhold til, hvordan bibliotekarerne 
vurderer forholdet til deres nærmeste leder, tryghed i ansættelsen, indflydelse på eget 
arbejde, afveksling i arbejdet, mulighederne for at nå arbejdsopgaverne, mængde ansvar 
og det psykiske arbejdsmiljø. Omvendt er der flere kvinder i forhold til mænd, der 
angiver, at de samme forhold er særdeles vigtige.  
 
Flere kvinder (45,7 %) end mænd (26,8 %) angiver, at folkebiblioteket i høj grad anses 
for at være en attraktiv arbejdsplads for den faglige udvikling. 
 
Figur 10.10. I hvor høj grad ser du folkebiblioteket som en attraktiv arbejdsplads for din 

faglige udvikling? 
Krydset med: Køn 

  Mand Kvinde I alt 

I høj grad 26,8% 45,7% 42,8%

I nogen grad 53,7% 46,5% 47,6%

Hverken/eller 7,3% 5,2% 5,5%

I mindre grad 9,8% 2,6% 3,7%

I lav grad 2,4% 0,0% 0,4%

I alt 41 230 271

 
Konklusion:  

Det betyder mere for kvinder end mænd, at de har fleksibilitet og indflydelse på deres 
arbejdstilrettelæggelse. Til gengæld er de også mest tilfredse med deres arbejde, når alt 
tages i betragtning. Færre mænd end kvinder mener, at folkebiblioteket i høj grad er 
attraktiv for deres faglige udvikling.  
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11. Arbejdstilfredshed 

I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål om generel tilfredshed med forhold på 
arbejdspladsen.  
 
Disse spørgsmål er medtaget for at kunne sammenholde bibliotekarernes svar i denne 
undersøgelser med resultaterne fra ”Personalepolitisk undersøgelse 2009 – et aktuelt billede 

af den personalepolitiske situation i kommuner og regioner” udført blandt ca. 3000 kommu-
nalt og regionalt ansatte3. I den personalepolitiske undersøgelse fra 2009 svarede 91,6 %, 
af de var overordentligt tilfreds, meget tilfreds eller tilfreds med at være ansat, hvor de 
var, og det afveg ikke betydeligt i forhold til sektorer eller personalegrupper. 
 
I nærværende undersøgelse angiver 93 % af bibliotekarerne, at de i høj grad/nogen grad 
er tilfreds med jobbet - alt taget i betragtning. Det svarer til den generelle opfattelse 
blandt offentligt ansatte, at de er glade for deres arbejde. 
 
Figur 11. Hvor tilfreds er du - alt taget i betragtning - med dit arbejde? 

  Respondenter Procent

I høj grad 140 51,7%

I nogen grad 112 41,3%

Hverken/eller 8 3,0%

I mindre grad 11 4,1%

I lav grad 0 0,0%

I alt 271 100,0%

 
11.1 Godt samarbejde, indflydelse, afveksling og godt forhold til ledelse. 

Godt samarbejde, indflydelse på eget arbejde, afveksling i jobbet og godt forhold til 
ledelsen er de forhold, hvor arbejdstilfredsheden er størst, og hvor bibliotekarerne har 
svaret særdeles godt, meget godt eller godt, jf. tabel 41-50.  
 
97,5 % er tilfredse med samarbejdet med deres kolleger, 90 % er tilfredse med 
indflydelse på eget arbejdet, 90 % er tilfredse med afveksling i arbejdet, og 85,2 % er 
tilfredse med forholdet til nærmeste leder.  
 
83,4 % er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø, hvorimod tilfredsheden med det fysiske 
arbejdsmiljø ligger på 67,1 %. Den mindste tilfredshed - 57,1 % - angives ved 
mulighederne for at nå sine opgaver inden for den afsatte tid. 

                                                   
3
 Publikationen Personalepol it isk undersøgelse 2009 – et aktuelt bi l lede af den 

personalepol it iske si tuat ion i  kommuner og regioner ,  af AKF – Anvendt Kommunal Forskning. 
Undersøgelsen kan downloades på www.personaleweb.dk/04Z4610387 

 
 
 

 

 

 

Arbejdstilfredshed 
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Figur 11.1. 

Arbejdstilfredshed 

 
Bibliotekarerne er også blevet spurgt om, hvilken betydning de tillægger de enkelte 
forhold på arbejdspladsen. Ikke overraskende viser resultatet, at stort set alle de forhold, 
der bliver spurgt ind til har stor betydning for de ansatte på folkebibliotekerne. Ved 
betydning indgår antallet af de, der har svaret, at det er særligt vigtigt, meget vigtigt eller 
vigtigt.  
 
Samarbejde med kolleger er helt afgørende. 99,7 %, svarer, at det er særligt vigtigt, 
meget vigtigt eller vigtigt. Forholdet til nærmeste leder ligger på 99,3 %, og det psykiske 
arbejdsmiljø ligger på 99,2 %. Indflydelse på eget arbejdet ligger på 98,9 %.   
 
Muligheden for at nå sine arbejdsopgaver inden for den afsatte tid ligger på 96,3 %, 
ansvar ligger på 94,9 %, og det fysiske arbejdsmiljø ligger på 93,7 %. 
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Figur 11.2. 

Arbejdsforholds betydning 

 
11.2 Bibliotekarerne set i forhold til andre offentligt ansatte. 

Sammenholder man svarene fra den ”Personalepolitisk undersøgelse 2009 – et aktuelt 

billede af den personalepolitiske situation i kommuner og regioner” med nærværende 
undersøgelser ser man, at bibliotekarerne på de fleste områder ligger på sammen niveau, 
som de øvrige offentligt ansatte.  
 
Alle offentlig ansatte vægter samarbejde med kollegerne meget højt. Forklaringen er, at 
offentligt ansatte i høj grad leverer serviceydelser til borgerne, hvor samarbejdet er en 
væsentlig forudsætning for at kunne levere den bedste ydelse, og det gælder ikke kun på 
folkebiblioteksområdet.  
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Figur 11.3. 

Arbejdstilfredshed 

 
 
I figur 11.3. er resultaterne fra de 2 undersøgelser opstillet, og det ses, at forskellen ikke 
er stor. Dog adskiller bibliotekarerne sig en smule på det psykiske arbejdsmiljø, hvor 
bibliotekarerne har en tilfredshed på 83,4 %, mens de øvrige offentlige ansatte har en 
tilfredshed på 74 %. Til gengæld føler de øvrige offentligt ansatte (87,9 %) sig lidt 
tryggere i ansættelsen end bibliotekarerne (80 %). Den økonomiske situation med 
besparelser i den offentlige sektor kan måske forklare forskellen, da undersøgelserne ikke 
tidsmæssigt er sammenfaldende. Muligheden for at nå sine arbejdsopgaver ligger i begge 
undersøgelser lavest, sammen med det fysiske arbejdsmiljø.  
 
Ser man på betydningen af de forskellige forhold, er der igen stort set sammenfald mellem 
de 2 undersøgelser. ”Personalepolitisk undersøgelse 2009 – et aktuelt billede af den 

personalepolitiske situation i kommuner og regioner” rummer mange forskellige faggrupper 
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og giver et gennemsnitstal, hvorfor udsving inden for de forskellige grupper ikke vises. 
Sammenholdes de 2 undersøgelser viser tallene, at bibliotekarer vægter betydning af 
forholdet til ledelsen (99,3 %) en smule højere end de øvrige offentligt ansatte (97 %), 
mens de øvrigt offentligt ansatte vægter det fysiske arbejdsmiljø (96,5 %) lidt højere end 
bibliotekarerne (93,7 %).  
 
Figur 11.4. 

Arbejdsforholds betydning 

 
 
Konklusion: 

Bibliotekarerne afviger ikke væsentligt fra øvrige kommunalt og regionalt ansatte i forhold 
til arbejdsforhold og arbejdsforholds betydning, som overordnet set anses for at være 
positive. Dog er der behov for at se på det fysiske arbejdsmiljø, og mulighederne for at nå 
sine arbejdsopgaver inden for den afsatte arbejdstid.  
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12. Fremtiden 

12.1 Arbejdstiden i fremtiden 

50,2 % af bibliotekarerne forventer ikke, at deres arbejdstid kommer til at ændre sig de 
kommende år. 29,2 % forventer imidlertid, at deres arbejdstid kommer til at ændre sig, 
jf. tabel 61. Årsagerne angives til at være færre åbningstider med bibliotekarbetjening 
pga. besparelser, færre timer med biblioteksbetjening på grund af øget brug af 
betjeningsløse biblioteker, krav om øget fleksibilitet fra medarbejderne selv og fra 
politikerne/borgerne.  
 
Figur 12. Hvad er årsagen til, at du forventer, at din arbejdstid ændres de kommende år? 

(sæt evt. flere krydser) 

 
Som eksempler på ”andet” har bibliotekarerne angivet færre bibliotekarer, nedskæringer, 
ændringer i stillingsindhold, omrokeringer, sammenlægning med borgerservice eller 
kulturhus. 
 

12.2 Folkebiblioteket som en attraktiv arbejdsplads 

90,4 % af bibliotekarerne tilkendegiver, at de i høj grad (42,8 %) eller i nogen grad 
(47,6 %) ser folkebiblioteket som en attraktiv arbejdsplads for deres faglige udvikling.  
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Figur 12.1. I hvor høj grad ser du folkebiblioteket som en attraktiv arbejdsplads for din faglige 

udvikling? 

  Respondenter Procent

I høj grad 116 42,8%

I nogen grad 129 47,6%

Hverken/eller 15 5,5%

I mindre grad 10 3,7%

I lav grad 1 0,4%

I alt 271 100,0%

 
Ser man på, hvordan svarene fordeler sig på alder, så er det de yngste og de ældste, der i 
høj grad ser folkebibliotekerne som en attraktiv arbejdsplads, når det gælder faglig 
udvikling.  
 
Figur 12.2. I hvor høj grad ser du folkebiblioteket som en attraktiv arbejdsplads for din faglige 

udvikling? 
Krydset med: Hvor gammel er du? 

  26-35 36-45 46-55 56-65 I alt

I høj grad 42,5% 31,7% 46,5% 49,3% 42,8%

I nogen grad 50,7% 56,7% 40,8% 43,3% 47,6%

Hverken/eller 1,4% 6,7% 8,5% 6,0% 5,5%

I mindre grad 4,1% 5,0% 4,2% 1,5% 3,7%

I lav grad 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

I alt 73 60 71 67 271

 
Ser man på anciennitet i jobbet er dem med kortest og længst anciennitet mest positive. 
Til gengæld viser tallene også, at der er enkelte af de nyansatte, der ikke er tilfredse. 

 
Figur 12.3. I hvor høj grad ser du folkebiblioteket som en attraktiv arbejdsplads for din faglige 

udvikling? 
Krydset med: Hvor længe har du været på din nuværende arbejdsplads? 

  
Under 

1 år
1-5 år 6-10 år

Over 
10 år

I alt

I høj grad 50,0% 37,0% 33,3% 47,7% 42,8%

I nogen grad 34,6% 56,2% 59,5% 41,5% 47,6%

Hverken/eller 3,8% 2,7% 2,4% 8,5% 5,5%

I mindre grad 11,5% 4,1% 2,4% 2,3% 3,7%

I lav grad 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,4%

I alt 26 73 42 130 271
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Konklusion: 

Særligt blandt de yngste og de ældste, og blandt dem med længst og kortest anciennitet 
er der størst tilfredshed med folkebibliotek som attraktiv arbejdsplads for den faglige 
udvikling.    
  

12.3 Folkebibliotekets betydning i samfundet de næste 5 år. 

Undersøgelsen ser på bibliotekarernes opfattelse af folkebibliotekernes betydning i 
samfundet de næste 5 år.  
 
31 % af bibliotekarerne vurderer, at folkebibliotekets betydning bliver styrket. 42,4 % 
vurderer, at betydningen vil være uændret, og 26,6 % af bibliotekarerne mener, at den 
vil blive reduceret. Opfattelser er således meget forskellige blandt de ansatte på 
folkebibliotekerne, hvilket formentlig også kan skyldes kommunernes forskellige 
prioriteringer af bibliotekerne.  
 
Figur 12.4. Hvordan vurderer du folkebibliotekernes betydning i samfundet de næste 5 år 

  Respondenter Procent

Styrket 84 31,0%

Uændret 115 42,4%

Reduceret 72 26,6%

I alt 271 100,0%

 
Jo længere tids ansættelse, jo færre mener, at bibliotekernes betydning i samfundet bliver 
styrket.   

 
Figur 12.5. Hvordan vurderer du folkebibliotekernes betydning  i samfundet de næste 5 år 
Krydset med: Hvor længe har du været på din nuværende arbejdsplads? 

  Under 1 år 1-5 år 6-10 år Over 10 år I alt

Styrket 46,2% 32,9% 31,0% 26,9% 31,0%

Uændret 30,8% 45,2% 35,7% 45,4% 42,4%

Reduceret 23,1% 21,9% 33,3% 27,7% 26,6%

I alt 26 73 42 130 271

 
Ledere er lidt mere positive omkring folkebibliotekernes betydning end de øvrige. 
Medarbejdernes er de mest pessimistiske, idet 28,4 % vurderer, at betydningen 
reduceres.  
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Figur 12.6. Hvordan vurderer du folkebibliotekernes betydning  i samfundet de næste 5 år 
Krydset med: Arbejdsfunktion 

  
Leder med personaleansvar (afholder 

medarbejderudviklingssamtale)
Leder uden 

personaleansvar 
Medarbejder I alt

Styrket 32,4% 31,8% 30,7% 31,0%

Uændret 47,1% 50,0% 40,9% 42,4%

Reduceret 20,6% 18,2% 28,4% 26,6%

I alt 34 22 215 271

 
Ser man på kommunestørrelser, så er der forholdsmæssigt flest bibliotekarer i kommuner 
med 80.-100.000 indbyggere, der er mest optimistisk, mens der i de mindste kommuner 
er flest, der er negative.  
 
Figur 12.7. Hvordan vurderer du folkebibliotekernes betydning i samfundet de næste 5 år 
Krydset med: Hvor stor er den kommune, du arbejder i? 

  
12-40.000 

indbyggere

Over 40.000
til 60.000 

indbyggere

Over 60.000
til 80.000 

indbyggere

Over 80.000
til 100.000 
indbyggere

Over 100.000 
indbyggere

I alt

Styrket 28,6% 34,1% 29,2% 41,7% 25,9% 31,0%

Uændret 41,3% 39,0% 47,9% 29,2% 50,0% 42,4%

Reduceret 30,2% 26,8% 22,9% 29,2% 24,1% 26,6%

I alt 63 82 48 24 54 271

 
Faglige udviklingstendenser i folkebibliotekerne 

Bibliotekarerne er kommet med deres umiddelbare bud på faglige udviklingstendenser i 
folkebibliotekerne. De fremgår også af tabel 66.  
 
Styrket betydning 

De bud på faglige udviklingstendenser i folkebibliotekerne, der dominerer blandt 
bibliotekarerne, der vurderer, at folkebibliotekernes betydning i samfundet de næste 5 år 
er styrket, er f.eks. samarbejde og partnerskaber, herunder af digitale løsninger. 
Samarbejde med andre foreninger, detailhandlen og andre institutioner, øget fokus på 
formidling, herunder undervisning af borgere. Tydeligere markering af bibliotekets rolle i 
samfundet. Læringssted for skolelever, studerende og for videreuddannelserne. Fokus på 
flere digitale tjenester, men også fortsat behov for et indbydende fysisk opholdssted som 
kulturelt mødested og oplevelsesrum samt fortsat behov for det fysiske møde med 
borgeren. Mere selvbetjening. Aktive valg og specialisering.   
 

Citater:  
”Folkebibliotekerne får en styrket position, hvis  vi  er i stand til at foretage omstillingen til samfundets krav. 
Være mere proaktive og leve anbefalingerne i Carina-rapporten ud i livet. Vi er meget godt på vej, men skal 
satse mere på programsat læring, digitale services, appel til børn og unge - og gå ind og understøtte der, 
hvor der er samfundsmæssige problemstillinger. Og så skal vi stadig satse på "den fede oplevelse" i 
inspirerende rum. Trække borgere ind på biblioteket, gøre dem til aktører i bibliotekskrummet. Der er nok 
at tage fat på.” 
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”Så længe vi bliver ved med at have fingeren på pulsen og tilpasse vores tilbud, og så længe vi er klar på, at 
vores brugere er det vigtigste, vi har, har vi en stor fremtid i bibliotekerne.” 

 

Uændret betydning 

De bud på faglige udviklingstendenser i folkebibliotekerne, der dominerer blandt de 
bibliotekarer, der vurderer, at folkebibliotekernes betydning i samfundet de næste 5 år er 
uændret, ligner på mange områder de bud, der er anført overfor.  
 

Citater:  
”Vi skal holde os til vore kerneydelser. Formidling af information og litteratur. Vi skal prioritere opgradering 
af den almindelige borger, samt styrke de unge i deres uddannelse Det er der ikke andre, der tilbyder. Vi 
skal være på forkant, når det drejer sig om styrkelse af borgerens kendskab til digitale 
selvbetjeningsmuligheder. Vi kan overtage en del af f.eks. borgerservice arbejdsområde, men det kræver 
overførsel af de medgåede ressourcer.” 
 
”Der er udviklingstendenser i retning af en skarpere profil både på kultur og lærings-/vidensdelen. Jeg ser et 
stort behov for folkebiblioteker både til borgernes fritid (afslapning, dannelse etc.) og til uddannelse. Nye 
opgaveformer stiller store krav både til forsknings-/uddannelsesbiblioteker og folkebibliotekerne som 
supplement. Den personlige betjening/møde med borgeren er alfa og omega også fremover, hvis 
bibliotekerne skal fastholde en styrkeposition. Så det vil være en svækkelse for folkebibliotekernes plads i 
borgernes bevidsthed, hvis ubetjente biblioteker vinder stadig mere indpas.” 
 
”Personlig formidling, samspil mellem virtuelt og fysisk bibliotek, samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere” 
 
”Vi skal arbejde mere på at gøre folk opmærksomme på, hvad vi kan, og sørge for at vores 
teknologiske/digitale viden er god nok. Vores betydning er ikke uændret, men den kan både svækkes og 
styrkes. Vi skal ikke glemme betydningen af den individuelle/personlige kontakt/vejledning. Vores 
kompetencer får måske mere betydning.” 

 
Reduceret betydning 

Selvom bibliotekarerne har angivet, at de mener, at bibliotekernes rolle i samfundet vil 
blive reduceret, har de alligevel en række bud på faglige udviklingstendenser, der støtter, 
hvad der er nævnt ovenfor. Bibliotekarerne i denne gruppe er dog mere bekymrede, 
hvilket fremgår af et par af de udsagn, der er her.  
 

Citater:  
”Jeg synes, at det er problematisk med ubetjente biblioteker, det giver en dårligere service for lånerne og 
utilfredsstillende arbejdsvilkår for bibliotekarerne, da det netop er den daglige kontakt med publikum der 
kvalificerer vores arbejde.” 
 
”Grundet bibliotekslukninger forudses både fyringer, mere stress, personalets generelle tilfredshedsgrad 
forringes. Alt dette vil have indvirkning - men innovation, nye markeder og partnerskaber kan give ny luft” 
 
”Vi er nødt til at finde ind til kernen af bibliotekets ydelser, da vi er i hård konkurrence med andre udbydere 
af information. På informationssiden skal udviklingen især være "alternativ", da alm. informationssøgning er 
overtaget af nettet. Jeg tror ikke på, at vi kan gøre os gældende her på længere sig. Vi skal udvikle 
væresteder og oplevelser, der styrker sammenhængskraften i samfundet, og så finde områder, hvor vi 
måske er eneoperatører f.eks. den danske skønlitteratur.” 
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Konklusion: 

29,2 % af bibliotekarerne forventer, at deres arbejdstid kommer til at ændre sig grundet 
færre åbningstider med bibliotekarbetjening pga. besparelser, færre timer med 
biblioteksbetjening på grund af øget brug af betjeningsløse biblioteker, krav om øget 
fleksibilitet fra medarbejderne selv og fra politikerne/borgerne. 50,2 % forventer ikke, at 
der bliver ændringer.  
 
Godt 31 % af bibliotekarerne, heraf lidt flere ledere end medarbejdere, vurderer, at 
folkebibliotekets betydning i samfundet bliver styrket inden for de næste 5 år.  
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Bilag 1: Svarfordeling  

I det følgende fremgår svarfordelingen. Kolonnen med respondenter viser det absolutte 
antal af respondenter, der har afgivet det pågældende svar. Kolonnen med procent viser 
den relative andel af respondenter, der har afgivet det pågældende svar.  
  
Tabel 1 

Køn 

 Respondenter Procent 
Mand 43 15,4% 
Kvinde 236 84,6% 
I alt 279 100,0% 
 
Tabel 2 

Hvor gammel er du? 

 Respondenter Procent 
26-35 73 26,2% 
36-45 61 21,9% 
46-55 73 26,2% 
56-65 72 25,8% 
I alt 279 100,0% 
 

Tabel 3 

Har du hjemmeboende børn? 

 Respondenter Procent 
Ja 112 40,1% 
Nej 167 59,9% 
I alt 279 100,0% 
 
Tabel 4 

Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? (sæt flere krydser ved flere børn) 

 Respondenter Procent 
0-5 år 43 38,4% 
6-10 år 29 25,9% 
10-15 år 36 32,1% 
Over 15 år 36 32,1% 
I alt 112 100,0% 
 

  

 

 

Bilag 1: 

Svarfordeling 



 

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse [  49  ] 

Tabel 5 

Hvor mange voksne over 18 år bor i husstanden 

(eventuelle hjemmeboende børn skal ikke medregnes) 

 Respondenter Procent 
1 78 29,4% 
2 eller flere 187 70,6% 
I alt 265 100,0% 
 
Tabel 6 

Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) 

 Respondenter Procent 
Bibliotekar DB 233 83,8% 
Kandidat 42 15,1% 
Anden baggrund, angiv: 3 1,1% 
I alt 278 100,0% 
 
Uddannelsesbaggrund (angiv kun højeste uddannelse) - Anden baggrund, angiv: 

+diplomlederuddannelse 
lærer 
cand.mag. 
merkonom-personaleudvikling 
cand. mag. i dansk og historie 

 
Tabel 7 

Arbejdsfunktion 

 Respondenter Procent 
Leder med personaleansvar 
(afholder medarbejderudviklingssamtale) 

34 12,2% 

Leder uden personaleansvar  24 8,6% 
Medarbejder 220 79,1% 
I alt 278 100,0% 
 

Tabel 8 

Hvor stor er den kommune, du arbejder i? 

 Respondenter Procent 
12-40.000 indbyggere 63 22,8% 
Over 40.000 til 60.000 indbyggere 84 30,4% 
Over 60.000 til 80.000 indbyggere 49 17,8% 
Over 80.000 til 100.000 indbyggere 25 9,1% 
Over 100.000 indbyggere 55 19,9% 
I alt 276 100,0% 
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Tabel 9 

Hvor mange betjeningssteder (antal) har dit bibliotek? 

 Respondenter Procent 
1 21 7,6% 
2 21 7,6% 
3 27 9,8% 
4 70 25,5% 
5 41 14,9% 
6 og derover 95 34,5% 
I alt 275 100,0% 
 
Tabel 10 

Hvor længe har du været på din nuværende arbejdsplads? 

 
 Respondenter Procent 

Under 1 år 26 9,4% 
1-5 år 75 27,2% 
6-10 år 42 15,2% 
Over 10 år 133 48,2% 
I alt 276 100,0% 
 
Tabel 11 

Hvad er din faste aftalte ugentlige arbejdstid? 

 
 Respondenter Procent 

37 timer pr. uge 197 71,9% 
30-37 timer pr. uge 58 21,2% 
20-29 timer pr. uge 18 6,6% 
under 20 timer pr. uge 1 0,4% 
I alt 274 100,0% 
 
Tabel 12 

Hvad mange overarbejdstimer har du haft pr. uge de sidste 12 måneder (skøn)? 
 Respondenter Procent 

Under 1 time pr. uge 90 32,8% 
1-5 timer pr. uge 166 60,6% 
6-10 timer pr. uge 14 5,1% 
Mere end 10 timer pr. uge 4 1,5% 
I alt 274 100,0% 
 
Tabel 13 

Hvor meget af din arbejdstid bruger du på udlånsvagter under normale forhold (skøn)? 

 Respondenter Procent 
Under 25 % 65 23,7% 
Mellem 25 % og 50 % 161 58,8% 
Over 50 % men under 75 % 35 12,8% 
Over 75 % men under 100 % 13 4,7% 
100 % 0 0,0% 
I alt 274 100,0% 
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Tabel 14 

Hvor mange gange arbejder du gennemsnitligt om aftenen (dvs. efter kl. 18) i løbet af en 

måned? 

 Respondenter Procent 
Aldrig 56 20,4% 
1-3 gange 82 29,9% 
4-6 gange 114 41,6% 
7-9 gange 18 6,6% 
10 gange og derover 4 1,5% 
I alt 274 100,0% 
 
Tabel 15 

Hvor ofte arbejder du gennemsnitligt i weekenden (lørdag og/eller søndag) pr. måned? 
 Respondenter Procent 

Aldrig 11 4,0% 
Under  1 gang 29 10,6% 
1-2 gange 211 77,0% 
3-4  gange 23 8,4% 
I alt 274 100,0% 
 
Tabel 16 

I hvor høj grad er du tilfreds med fordelingen af aften og weekend arbejde? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 113 43,1% 
I nogen grad 94 35,9% 
Hverken/eller 26 9,9% 
I mindre grad 27 10,3% 
I lav grad 2 0,8% 
I alt 262 100,0% 
 
Tabel 17 

Hvilken betydning har det for arbejdstilfredsheden, at du honoreres i form af tid/penge for 

aften og weekend arbejde? 

 Respondenter Procent 
Meget stor betydning 80 29,4% 
Stor betydning 88 32,4% 
Nogen betydning 59 21,7% 
Mindre  betydning 21 7,7% 
Ingen betydning 16 5,9% 
Ved ikke 8 2,9% 
I alt 272 100,0% 
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Tabel 18 

Har du mulighed for at arbejde hjemme (f.eks. en fast dag eller efter aftale)? 

 Respondenter Procent 
Ja 114 41,9% 
Nej 133 48,9% 
Ved ikke 25 9,2% 
I alt 272 100,0% 
 
Tabel 19 

I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed for at 

arbejde hjemme? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 65 23,9% 
I nogen grad 70 25,7% 
Hverken/eller 77 28,3% 
I mindre grad 26 9,6% 
I lav grad 34 12,5% 
I alt 272 100,0% 
 
Tabel 20 

Har du mulighed for varierende arbejdstid, f.eks. flekstid? 

 Respondenter Procent 

Ja 245 90,1% 

Nej 16 5,9% 

Ved ikke 11 4,0% 

I alt 272 100,0% 

 

Tabel 21 

I hvor høj grad har det betydning for din arbejdstilfredshed, at du har mulighed for 

varierende arbejdstid, f.eks. flekstid? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 224 82,4% 
I nogen grad 34 12,5% 
Hverken/eller 6 2,2% 
I mindre grad 3 1,1% 
I lav grad 5 1,8% 
I alt 272 100,0% 
 
Tabel 22 

Kunne du ønske dig højere grad af fleksibelt tilrettelæggelse af arbejdstiden? 

 Respondenter Procent 
Ja 97 35,7% 
Nej 132 48,5% 
Ved Ikke 43 15,8% 
I alt 272 100,0% 
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Tabel 23 

Hvor mange betjeningssteder arbejder du på gennemsnitlig på en måned? 

 Respondenter Procent 
1 162 59,6% 
2 80 29,4% 
3 25 9,2% 
4 3 1,1% 
5 1 0,4% 
Over 6 1 0,4% 
I alt 272 100,0% 
 
Tabel 24 

Hvor meget arbejdstid bruger du gennemsnitlig på at transportere dig mellem 

betjeningsstederne? 

 Respondenter Procent 
Ingen 26 23,6% 
Under 1 time 69 62,7% 
1-2 timer 12 10,9% 
2-3 timer 3 2,7% 
3-4 timer 0 0,0% 
Over 5 timer 0 0,0% 
I alt 110 100,0% 
 
Tabel 25 

I hvor høj grad har du indflydelse på din arbejdstids placering? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 56 20,6% 
I nogen grad 166 61,0% 
Hverken/eller 13 4,8% 
I mindre grad 27 9,9% 
I lav grad 10 3,7% 
I alt 272 100,0% 
 
Tabel 26 

I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at du har indflydelse på arbejdstidens placering? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 175 64,3% 
I nogen grad 80 29,4% 
Hverken/eller 12 4,4% 
I mindre grad 5 1,8% 
I lav grad 0 0,0% 
I alt 272 100,0% 
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Tabel 27 

I hvor høj grad tager din arbejdsplads hensyn til familiemæssige forhold (f.eks. 

institutionstider, ægtefælles arbejdstid) i forbindelse med arbejdstidens placering? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 72 26,5% 
I nogen grad 140 51,5% 
Hverken/eller 45 16,5% 
I ringe grad 5 1,8% 
I lav grad 10 3,7% 
I alt 272 100,0% 
 
Tabel 28 

I hvor høj grad synes du, at arbejdspladsen skal tage særlig hensyn til familiemæssige forhold 

(f.eks. institutionstider, ægtefælles arbejdstid) i forbindelse med arbejdstidens placering? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 78 28,9% 
I nogen grad 162 60,0% 
Hverken/eller 17 6,3% 
I mindre grad 11 4,1% 
I lav grad 2 0,7% 
I alt 270 100,0% 
 

Tabel 29 

Hvordan drøftes arbejdstilrettelæggelse generelt på din arbejdsplads? (sæt evt. flere krydser) 

 Respondenter Procent 
Der er ingen drøftelser 17 6,3% 
Det drøfter jeg med min leder 166 61,3% 
Det drøfter jeg med mine kolleger 170 62,7% 
Det drøftes i MED-udvalg/SU 42 15,5% 
Det drøftes med skemalæggeren 126 46,5% 
Andet 9 3,3% 
I alt 271 100,0% 
 
Hvordan drøftes arbejdstilrettelæggelse generelt på din arbejdsplads? 

(sæt evt. flere krydser) – Andet 

Vi er helt fleksible, jeg er i flere projekter og teams, så det er mig selv, der strukturerer 
Jeg tilrettelægger sammen med medarbejderne i afdelingen 
Da jeg er leder, kan jeg ikke sætte krydser for mig selv, men har skrevet, som jeg mener, det finder 
sted 
MED og i udlånsgruppen (dvs. BF-kolleger og HK-kolleger) 
Det er mig, der er lederen, så jeg bestemmer selv mine egne arbejdsforhold 
Jeg tilrettelægger selv 
Skemaudvalg indstiller til ledergruppen 
Det faste skema er aftalt med min leder. Skemalæggeren kontakter een, når der er behov for 
ændringer, for at få skemaet til at gå op. Ferie og enkelte fridage i ferieperioder skal aftales med 
leder. 
De overordnede vagttider fastsættes af ledelsen 
Jeg er leder og tilrettelægger selv arbejdet efter behov. 
min nærmeste leder og skemalægger er én og samme person 
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Det drøfter jeg med mine kolleger og min leder i god dialog 
på teammøder sammen eller man går til mellemlederen 
 
Tabel 30 

Hvor mange gange pr. måned (skøn) bliver din arbejdstid ændret af andre i forhold til, hvad 

der oprindeligt var planlagt? 

 Respondenter Procent 
Aldrig 16 5,9% 
1-3 gange pr. måned 151 55,7% 
4-6 gange pr. måned 62 22,9% 
7-9 gange pr. måned 26 9,6% 
10 gange pr. måned og derover 16 5,9% 
I alt 271 100,0% 
 
Tabel 31 

Hvad er årsagen til ændringen? (sæt evt. flere krydser) 

 Respondenter Procent 
Vakance i en stilling 29 11,4% 
Kollegers sygdom 211 82,7% 
Børns 1. eller 2. sygedag 120 47,1% 
Seniordage eller omsorgsdage 52 20,4% 
Ferie eller afspadsering 186 72,9% 
Mangelfuld planlægning 34 13,3% 
Intern bytning med kolleger 189 74,1% 
Møder 169 66,3% 
Andet 20 7,8% 
I alt 255 100,0% 
 

Hvad er årsagen til ændringen? (sæt evt. flere krydser) – Andet 

Alt på indrette sig efter hinanden! 
Arrangementer 
Primært aftaler med forvaltning/politisk udvalg 
kurser/uddannelse 
møder og andre forpligtigelser. 
Jeg planlægger så lidt som muligt. 
kurser 
aktiviteter ud af huset 
Deadlines som skal overholdes 
Andre kolleger har barnets 1. eller 2. sygedag 
IT udfordringer/problemer 
Jeg er chef i en forvaltning - arbejder ikke på et bibliotek 
Meget stor arbejdsmængde 
Kurser 
Kollegers kurser og konferencer 
Arrangementer 
kurser, netværksmøder, fora, temadage, kollegernes seniordage 
mangel på personale 
Arrangementer 



 

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse [  56  ] 

Tabel 32 

I hvor høj grad påvirker ændringer i arbejdstiden dig negativt? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 7 2,6% 
I nogen grad 75 27,7% 
Hverken/eller 73 26,9% 
I mindre grad 65 24,0% 
I lav grad 51 18,8% 
I alt 271 100,0% 
 
Tabel 33 

I hvor høj grad er der sammenhæng mellem dit arbejdsliv og privatliv i forhold til dine 

arbejdstider? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 93 34,3% 
I nogen grad 130 48,0% 
Hverken/eller 32 11,8% 
I mindre grad 12 4,4% 
I lav grad 4 1,5% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 34 

Har du selv haft indflydelse på dine arbejdstider, så der kunne tages hensyn til balancen 

mellem arbejdsliv og privatliv? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 88 32,5% 
I nogen grad 146 53,9% 
Hverken/eller 11 4,1% 
I mindre grad 22 8,1% 
I lav grad 4 1,5% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 35 

Forventer du at være ansat på din arbejdsplads om 2 år? 

 Respondenter Procent 
Ja, helt sikkert 63 23,2% 
Ja, formodentlig 148 54,6% 
Nej, formodentlig ikke 27 10,0% 
Nej, helt sikkert ikke 11 4,1% 
Ved ikke 22 8,1% 
I alt 271 100,0% 
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Tabel 36 

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at være ansat på din nuværende arbejdsplads om 2 

år? (sæt evt. flere krydser) 

 Respondenter Procent 
Jeg går på efterløn eller pension 12 31,6% 
Jeg risikerer at miste jobbet pga. nedskæringer eller 
omstruktureringer 

3 7,9% 

Jeg forventer frivilligt at søge nye udfordringer 14 36,8% 
Jeg forventer at søge nye udfordringer, fordi arbejdstiderne er 
uforenelige med mit privatliv/familieliv 

5 13,2% 

Andet 13 34,2% 
I alt 38 100,0% 
 
Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at være ansat på din nuværende arbejdsplads om 2 

år? (sæt evt. flere krydser) - Andet  

Har været ansat i tidsbegrænset stilling 
har i øjeblikket for lang transporttid til og fra arbejde - uforeneligt med små børn! 
Vikar 
Der er mit vikariat udløbet 
er ansat i et vikariat 
Er ansat i vikariat 
jeg er ansat i tidsbegrænset vikariat 
Jeg har fået nyt job, 
Kontrakt ophører, og desuden arbejdspladsen skal under alle omstændigheder skære 
bibliotekarstillinger bort 
Jeg er ansat i barselsvikariat og der er ansættelsesstop i kommunen 
Jeg har for lang transporttid. 
mangel på samarbejde 
vikariat uden udsigt til forlængelse pga besparelser 
 
Tabel 37 

Kunne du finde på at anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 

 Respondenter Procent 
Ja, i høj grad 129 47,6% 
Ja, i nogen grad 101 37,3% 
Hverken/eller 25 9,2% 
Nej, i mindre grad 10 3,7% 
Nej, slet ikke 6 2,2% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 38 

Er du bekendt med at nogen fravælger folkebibliotekerne som ansættelsessted på grund af 

arbejdstiderne? 

 Respondenter Procent 
Ja (evt. kommentar) 40 14,8% 
Nej (evt. kommentar) 144 53,1% 
Ved ikke 87 32,1% 
I alt 271 100,0% 
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Er du bekendt med at nogen fravælger folkebibliotekerne som ansættelsessted på grund af 

arbejdstiderne? - Ja (evt. kommentar) 

Erhvervspraktikanter 
Det er svært at forene med små børn. 
Ansatte, som kommer fra rådhusene i de gamle kommuner og som primært er ansat til 
borgerserviceopgaver er meget lidt glade for folkebibliotekernes arbejdstider. 
Ja, de gider ikke have lørdagsarbejde(evt. søndags-) 
Det passer ikke med børnepasning og aftenvagter/lørdagsvagter 
Søger pt. selv andre jobs pga. arbejdstiderne ikke er forenelige med familielivet med 2 småbørn. 
I forhold til små afdelinger med mange aftenvagter 
lørdag og søndagsvagter findes ikke i det private, jeg kender bibliotekarer der ikke vil arbejde i 
weekends 
Især enlige forældre, som ikke kan indpasse aften- og weekendarb. i dagligdagen 
primært HK'ere 
Det er fint! Biblioteket er her for borgernes skyld. 
Specielt med små børn kan der være problemer i forhold til institutionernes åbningstider 
For at undgå aften- og weekendarbejde 
Pga. personale mangel, skal man tit aflyse sine private arrangementer pga. jobbet 
søger selv andre steder 
Pga. aften og weekendarbejde. Vi har åbent man-tors til kl. 20. 
ingen gider weekendarbejde til den løn 
 

Er du bekendt med at nogen fravælger folkebibliotekerne som ansættelsessted på grund af 

arbejdstiderne? - Nej (evt. kommentar) 

Jeg arbejder i projekter, det er meget spændende og attraktivt 
der er mange om budget 
Tvært imod ser vi et stigende antal ansøgninger fra folk med relevant, ikke biblioteksfaglig 
baggrund, og samtidig har vi gode APV'er fra de allerede ansatte 
Det er jo et servicefag, og man bør kende forudsætningerne, når man går i gang med 
uddannelsen 
Det kunne jeg dårlig forestille mig ... vi har da gode forhold? 
har selv tænkt tanken, men har ikke hørt andre gøre det 
Men jeg kan godt forestille mig at nogen vælger der fra pga. de dårlige forhold omkring 
søndagsvagter (bl.a. sammenlignet med HK-kolleger) 

 

Tabel 39 

I hvor høj grad oplever du som leder, at arbejdstider spiller ind hos ansøgere til 

folkebiblioteksområdet? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 3 5,4% 
I nogen grad 21 37,5% 
Hverken/eller 11 19,6% 
I mindre grad 13 23,2% 
I lav grad 8 14,3% 
I alt 56 100,0% 
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Tabel 40 

Hvor tilfreds er du - alt taget i betragtning - med dit arbejde? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 140 51,7% 
I nogen grad 112 41,3% 
Hverken/eller 8 3,0% 
I mindre grad 11 4,1% 
I lav grad 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 41 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Samarbejdet med dine 

kolleger 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 108 39,9% 
Meget godt 119 43,9% 
Godt 37 13,7% 
Rimeligt 7 2,6% 
Dårligt 0 0,0% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 42 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Forholdet til din nærmeste 

leder 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 65 24,0% 
Meget godt 103 38,0% 
Godt 63 23,2% 
Rimeligt 33 12,2% 
Dårligt 5 1,8% 
Ved ikke 2 0,7% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 43 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Tryghed i ansættelsen 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 70 25,8% 
Meget godt 93 34,3% 
Godt 54 19,9% 
Rimeligt 33 12,2% 
Dårligt 16 5,9% 
Ved ikke 5 1,8% 
I alt 271 100,0% 
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Tabel 44 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Din indflydelse på eget arbejde 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 72 26,6% 
Meget godt 112 41,3% 
Godt 60 22,1% 
Rimeligt 23 8,5% 
Dårligt 4 1,5% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 45 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Afveksling i arbejdet 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 76 28,0% 
Meget godt 113 41,7% 
Godt 55 20,3% 
Rimeligt 22 8,1% 
Dårligt 5 1,8% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 46 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Mulighederne for at nå dine 

arbejdsopgaver inden for den afsatte tid 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 18 6,6% 
Meget godt 61 22,5% 
Godt 76 28,0% 
Rimeligt 78 28,8% 
Dårligt 37 13,7% 
Ved ikke 1 0,4% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 47 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Muligheden for at levere en 

god service/kvalitet 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 28 10,3% 
Meget godt 107 39,5% 
Godt 80 29,5% 
Rimeligt 46 17,0% 
Dårligt 9 3,3% 
Ved ikke 1 0,4% 
I alt 271 100,0% 
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Tabel 48 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Den mængde ansvar du har 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 30 11,1% 
Meget godt 115 42,4% 
Godt 82 30,3% 
Rimeligt 34 12,5% 
Dårligt 7 2,6% 
Ved ikke 3 1,1% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 49 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Dit fysiske arbejdsmiljø som 

lys, støj, arbejdsstillinger m.v. 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 21 7,7% 
Meget godt 89 32,8% 
Godt 72 26,6% 
Rimeligt 59 21,8% 
Dårligt 29 10,7% 
Ved ikke 1 0,4% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 50 

Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads - Dit psykiske arbejdsmiljø som 

f.eks. omgangstone, stressniveauet m.v. 

 Respondenter Procent 
Særdeles godt 34 12,5% 
Meget godt 101 37,3% 
Godt 91 33,6% 
Rimeligt 29 10,7% 
Dårligt 15 5,5% 
Ved ikke 1 0,4% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 51 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Samarbejdet med dine 

kolleger 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 171 63,1% 
Meget vigtigt 88 32,5% 
Vigtigt 11 4,1% 
Lidt vigtigt 0 0,0% 
Slet ikke vigtigt 1 0,4% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 
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Tabel 52 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Forholdet til din nærmeste 

leder 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 108 39,9% 
Meget vigtigt 116 42,8% 
Vigtigt 45 16,6% 
Lidt vigtigt 2 0,7% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 53 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Tryghed i ansættelsen 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 112 41,3% 
Meget vigtigt 93 34,3% 
Vigtigt 57 21,0% 
Lidt vigtigt 8 3,0% 
Slet ikke vigtigt 1 0,4% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 54 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Din indflydelse på eget 

arbejde 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 152 56,1% 
Meget vigtigt 99 36,5% 
Vigtigt 17 6,3% 
Lidt vigtigt 3 1,1% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 55 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Afveksling i arbejdet 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 116 42,8% 
Meget vigtigt 119 43,9% 
Vigtigt 31 11,4% 
Lidt vigtigt 5 1,8% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 
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Tabel 56 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Mulighederne for at nå 

dine arbejdsopgaver inden for den afsatte tid 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 66 24,4% 
Meget vigtigt 125 46,1% 
Vigtigt 70 25,8% 
Lidt vigtigt 9 3,3% 
Slet ikke vigtigt 1 0,4% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 57 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Muligheden for at levere en 

god service/kvalitet 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 146 53,9% 
Meget vigtigt 99 36,5% 
Vigtigt 23 8,5% 
Lidt vigtigt 3 1,1% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 58 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Den mængde ansvar du har 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 75 27,7% 
Meget vigtigt 108 39,9% 
Vigtigt 74 27,3% 
Lidt vigtigt 12 4,4% 
Slet ikke vigtigt 1 0,4% 
Ved ikke 1 0,4% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 59 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Dit fysiske arbejdsmiljø som 

lys, støj, arbejdsstillinger m.v. 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 64 23,6% 
Meget vigtigt 106 39,1% 
Vigtigt 84 31,0% 
Lidt vigtigt 16 5,9% 
Slet ikke vigtigt 1 0,4% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 
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Tabel 60 

Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? - Dit psykiske arbejdsmiljø 

som f.eks. omgangstone, stressniveauet m.v. 

 Respondenter Procent 
Særdeles vigtigt 142 52,4% 
Meget vigtigt 102 37,6% 
Vigtigt 25 9,2% 
Lidt vigtigt 2 0,7% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 61 

Forventer du, at din arbejdstid ændres de kommende år? 

 Respondenter Procent 
Ja 79 29,2% 
Nej 136 50,2% 
Ved ikke 56 20,7% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 62 

Hvad er årsagen til, at du forventer, at din arbejdstid ændres de kommende år? 

(sæt evt. flere krydser) 

 Respondenter Procent 
Krav om øget åbningstider fra politikerne /borgerne 21 26,6% 
Krav om flere nettjenester til betjening uafhængig af 
åbningstider 

14 17,7% 

Færre åbningstimer med bibliotekarbetjening pga. besparelser 35 44,3% 
Færre timer med biblioteksbetjening pga. øget brug af 
betjeningsløse biblioteker  

28 35,4% 

Øget krav om fleksibilitet fra medarbejderne 27 34,2% 
Øget krav om fleksibilitet fra politikerne/borgerne 25 31,6% 
Andet 28 35,4% 
I alt 79 100,0% 
 
Hvad er årsagen til, at du forventer, at din arbejdstid ændres de kommende år? (sæt evt. 

flere krydser) – Andet 

nedskæringer 
Krav om øget åbningstider fra leder 
Har fået andet fast arbejde pr. 1.8, da jeg er ansat som vikar nu 
seniorordning 
vil gå ned i tid som en slags seniorordning 
Skifter arbejdssted, da mit bibliotek nedlægges pga. besparelser 
hvis vi alle skal arbejde mere 
Ændringer i stillingsindhold 
Ny skema jævnligt afh. personale 
færre bibliotekarer 
har kun 30 timer nu, men ønsker flere på sigt 
Besparelser og interne omrokeringer og evt. ændrede åbningstider vil på sigt nok få indflydelse på 
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arbejdstid som den er nu 
Familieforøgelse 
Anden jobfunktion 
Lukning af filialer så mine arbejdssteder ændrer sig og derfor højst sandsynligt også mine 
arbejdstider 
krav om besparelse af medarbejder 
Vi bliver lagt sammen med kulturhus og derfor bliver åbningstiden udvidet. 
gennemførelse af ledelsens "krav" om 2 arbejdssteder for alle medarbejdere. 
Barsel 
Generelle besparelser 
Jeg har sat kryds i alle felter, da den kommunale sparkniv kan føre hvad som helst med sig! 
Vil gerne gå ned i tid pga. af småbørn 
sammenlægning med borgerservice 
starter på videreuddannelse til september (kandidatuddannelse i Æstetik og Kultur) 
Skal finde andet job, kan ikke vide hvilke arbejdstider der vil være, men det er nødt til at være flere 
af personlige årsager 
Nyt job 
Eget ønske 
Ændring i min stilling, færre vagter 

 

Tabel 63 

Dine forslag til hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges bedst mulig for dig 

Mere mulighed for at arbejde hjemme eller helt i ro - resten af mit arbejde er meget udadvendt, 
derfor skal planlægning og opfølgning på projekter have et rum!  Et stort fælleskontor er fedt, hvis 
man har tid til at indgå i alm. teamwork i sit område - andre gange er der bare en anden 
dagsorden, der kræver ro.  Stillekontor at trække sig tilbage til ønskes - og haves i nogen omfang. 
Min kone er også bibliotekar og arbejder på et andet bibliotek. Det er ikke nemt at koordinere 
aften og weekendvagter, de ligger ofte forskudt, så vi overrender ikke hinanden. 
Måske skulle ledelsen overveje, om arbejdspladsen kan bære flere projekter med den bemanding 
vi nu engang har. 
Jeg accepterer, at jeg har valgt at arbejde i et serviceerhverv. Derfor har jeg ingen forventninger 
om kun at skulle arbejde, når det passer mig bedst. Tilrettelæggelse af arbejdstiden betød mere 
for mig, da jeg havde mindre børn. 
En god seniorordning, efter jeg bliver 60 år. Evt. mulighed for at tage længere ferieperioder, f. eks. 
4 uger af gangen (gerne med løn, men også uden løn har det interesse) 
Jeg er nok ikke den rigtige modtagergruppe for denne undersøgelse, da jeg godt nok er ansat i et 
bibliotekssystem, men ikke er udlånsbibliotekar. Jeg arbejder i en udviklingsafdeling og er ikke 
underlagt bibliotekernes åbningstider 
Jeg er tilfreds, som den er. 
Faste vagter i udlånet - resten af arbejdstiden pr uge kunne jeg selv lægge med skyldig 
hensyntagen til møder, projekter m.m. Vi opererer med plus/minus tid - med en grænse på max 
20 timer - det synes jeg er OK. 
Som fuldtids ansat er det fint, hvis arbejdstiden kan tilrettelægges, så der er mulighed for at gå 
tidligere en dag om ugen - f.eks. kl. 14. 5-dages arbejdsuge er at foretrække, dvs. kompenserende 
fridage for arbejde på lørdage og søndage. 
Senioraftale i form af en ugentlig fridag - uden beskæring af pension/efterløn 
Ambitionsniveau og mødetilrettelæggelse bør tilpasses personaleressourcerne 
Aften- og weekendvagterne skal dækkes. Det sker efter en turnus. Vi har flekstid (ur), hvilket er 
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helt uomgængeligt med alle de møder osv. der ligger uden for ens planmæssige arbejdstider.  
Flekstid, så vidt muligt uden for ens vagttider, løser en del. 
Jeg er på fleksjob og arbejder reelt kun 20 timer om ugen. Det forløber utroligt fint og jeg har 
været meget glad for det. Jeg bliver ved så længe jeg kan, men regner efter samtale med læger, 
ikke med at ændre tiden.  Jeg ved ikke om jeg ligger lidt uden for dette spørgeskemas interesse? 
Pga. meget lang transporttid til og fra arbejde er det vigtigt for mig, at jeg kan få lov til at tilpasse 
min arbejdstid til den offentliges transport køreplaner. Ligeledes er det vigtigt for mig ikke at 
skulle tage ekstra aften- og weekendarbejde af samme grund samt, at jeg får lov til at gøre 
tjeneste på det bibliotek, jeg er på p.t. 
Modulopdelt arbejdstid, dvs. hhv. vagt eller lign. overfor kontortid med bedre arbejdsro og 
fleksmuligheder 
Min arbejdstid er tilrettelagt efter mine ønsker. Jeg vil gøre opmærksom på, at spørgeskemaet ikke 
tager højde for ansættelse i interne service/udviklingsafdelinger uden udlånsvagter og uden 
direkte publikumskontakt. 
Det kan kun løses ved ansættelse af flere personer og det er en illusion i disse tider 
At bruge mine muligheder for at arbejde hjemme lidt mere, end jeg gør. 
Jeg er faktisk meget tilfreds. 
Det er ikke så meget et spørgsmål om tilrettelæggelse som om at skabe en bedre balance mellem 
den tid vi har til arbejdsopgaverne og arbejdsopgavernes mængde. 
Ingen weekendvagter. 
Det er svært at svare på. Jeg er leder på højt niveau og tilrettelægger meget selv. Er afhængig af 
det politiske niveau og krav herfra - men det er en del af arbejdet og det vidste jeg jo er en 
betingelse for at have netop mit job. Jeg tilrettelægger tingene, opgaverne og mit liv så det passer 
sammen. Det er nemt for børnene er ikke hjemme mere og jeg er i det hele taget frit stillet - og 
får plads til det hele. 
Fastholdelse af min ugentlige fridag. Ikke flere end en aftenvagt om ugen, da jeg har lang 
transporttid. Fleksibelt. 
Biblioteker skal være åbne, meget åbne og når brugere har fri. Derfor skal man være indstillet på 
arbejdstider der ligger udover 8-16. Ellers må man søge andre jobs. Men indenfor disse facts er 
det rart at kunne være medbestemmende og kunne flekse. Men piveri over at man fx skal på job 2 
aftner et par lørdage og søndage. Det er ikke rimeligt. Ligesom hvis man valgte en 
sygeplejerskeuddannelse må man forvente disse arbejdstider. 
Dette vil indebære en bedre koordinering på mange planer. Det bliver for kompliceret at svare på 
i løbet af meget kort tid. Der er mange aspekter. 
Vigtigt for mig - en høj grad af frihed, og glæde ved fleksible arbejdstider. En rimelig balance 
mellem drift og udvikling, vagttid og tid til fordybelse og udvikling. Fint med arbejde i weekender 
og hjemme evt. Svært at nå hvad der er rimeligt med det ambitionsniveau jeg har. Ville ønske at 
der var flere til at udføre arbejdet. Har været ansat som vikar - flere forskellige steder og derfor er 
glæden ved endelig at få fast job meget stor. Meget utrygt at arbejde som vikar først på 30 timer, 
så forstød arbejdspladsen, så blev der 15 timer, men derefter en beslutning om 30 timer/ugen for 
1 måned af gangen. Det har været slemt. En følelse af at være en slags lønkvæg. Pu ha 
Samarbejde 
Med de nuværende ressourcer er der ikke mange muligheder for ændring. det ville i hvert fald 
kræve et lavere sygefravær i personalegruppen 
De forhold jeg har som leder er perfekte for mig. Der er ikke nogen øvre arbejdstid, og jeg kan frit 
engagere mig i arbejdet i mange timer. Jeg kan nås pr. mail og mobil overalt og kan derfor 
arbejde hjemme i week ends og om aftner. I biblioteks- og kultursektoren er der mange møder 
udenfor almindelig arbejdstid, til gengæld er mange opgaver vanskelige at adskille fra det andre 
mennesker betragter som fritidssysler. Der er altid efterspørgsel efter mig, men jeg i vid 
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udstrækning selv prioritere.  Som leder må man kunne bære at kunne være udenfor, og det sparer 
en for mange gniderier med kolleger.  Til gengæld er lønnen som leder indenfor BF området 
generelt ringere end sammenlignelige grupper. 
Det vigtige er frihed til selv at planlægge 
En vikarkonto og nogle vikarer. Så ville der ikke komme så mange frustrerende ændringer i 
normalskemaet. 
Jeg ville ikke have spor imod at slippe for at arbejde om søndagen (det gør jeg dog normalt også 
kun ca. 4-5 gange i vinterhalvåret, så det er ikke noget stort problem.) 
medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, hvilket i nogen grad sker p.t. 
Fleksibilitet virker begge veje, så når jeg gerne vil have mulighed for at tage fri, når jeg har brug 
for det, må jeg også være villig til at tage vagter for andre, der har de samme behov. 
Er rimelig fleksibel, men lægger vægt på at kende mine arbejdstider i god tid. 
Det er vigtigt med en stor grad af fleksibilitet indenfor de rammer det er muligt, således at man 
selv i vid udstrækning kan tilrettelægge sin arbejdstid. Den tid hvor det bare er vigtigt at sidde fast 
på sin pind kl. 9 - 16 og udføre et skemalagt arbejde bestemt af lederen fremmer ikke 
engagement og ansvarsfølelse. Det er så vigtigt at have indflydelse på eget arbejde og få tildelt et 
vist mål af ansvar. 
Har ikke de store problemer mere, da mine børn er over 18 år, men da de var mindre var det helt 
klart et problem med aften- og weekendarbejde 
At vi ansætter flere "hoveder" med vagttid.  At projekter udbydes med større omtanke, så vi kan 
undgå at lægge en hulens masse kræfter i projekter, der ofte bagefter "dør ud". 
Det ville være dejligt, at kunne holde ikke bare 3 ugers sommerferie men 4 ugers 
sommerferieferie. Med barn i skolealderen vil jeg altid gerne holde fri i såvel vinterferien som 
efterårsferien, hvilket ikke altid kan lade sig gøre. Vi har lov til at have op til 20 plustimer og 10 
minustimer. Det ville være dejligt, hvis vi kunne få lov at have langt flere plustimer. Tit er man 
nødt til at blive længere ikke på grund af vagt for at "få ryddet op" i alle de andre ting, man er 
engageret i. 
Ønske om flere tidlige dage - har pt. kun en enkelt eftermiddag, hvor jeg kan nå hjem inden 
institutionerne lukker - har en times transport til arbejde. Fx. 3 tidlige dage og 2 aftenvagter 
ugentligt. 
For mig ville det være optimalt at jeg havde mulighed for at arbejde hjemme. Pt. bruger jeg 
3timer og 20 minutter om dagen på transport. Og det ville være skønt at kunne arbejde hjemme. 
Men hos os er det kun lederne og koordinatorerne (de gl. ledere) der må have 
hjemmearbejdspladser. Det er lidt ærgerligt at møde på arbejde en dag uden vagt og så sidde og 
arbejde ved computeren i 7 timer, når man lige så godt kunne gøre det hjemme Mht. 
søndagsvagter: Jeg synes ikke at det er en bragende succes hos os og alligevel ønsker politikerne 
at vi har åbent. Jeg ville personligt hellere tilbringe mine søndage med mine børn og mand. 
Søndag er mega sej at komme igennem! ”aftenvagter”: jeg synes det er ok med aftenvagter, det 
er tit gode lange travle vagter hvor ens kompetencer bliver luftet. 
Mine private forhold ændrer sig over tid, så når jeg ikke længere har skolesøgende børn er der 
ikke så store forhindringer for at tage akutvagter og ekstra aftenvagter så jeg forventer bare at der 
tages hensyn til personalets forhold i den til enhver tid givne situation. 
Mulighed for at indpasse i forhold til ægtefælles arbejdstid og fritidsinteresser. 
Jeg synes, jeg allerede har usædvanligt gode vilkår for arbejdstidstilrettelæggelse. Fleksibilitet er 
meget vigtig - og den har vi i høj grad. 
Bedre tid til at prioritere opgaver ville være godt. 
At jeg bor tæt på arbejdet og har flextid og et godt samarbejde med forstående kolleger er 
afgørende for, at jeg som enlig mor kan få hverdagen til at hænge sammen. 
Vi får hele tiden nye arbejdsopgaver - og det er vældig sjovt - ville ikke undvære det.  Men der er 
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en tendens til at lægge nye arbejdsopgaver oveni de andre opgaver og ikke udpege hvad skal der 
så ikke skal laves.  Vi skal bare mere indenfor samme mængde tid - og det kan vi ofte ikke nå og så 
må der arbejdes over. 
Jeg kan indordne mig under mange forhold - blot jeg tages med på råd, og har mulighed for at 
holde fri indimellem, når jeg har brug for det 
Fleksibelt med mulighed for at benytte af-/indspadsering i vid udstrækning 
jeg forventer personalereduktioner og dermed vagter i alle afdelinger - men vi ved intet endnu om 
fremtiden 
mere indflydelse selv 
Jeg er bevidst om, at der er mange hensyn at tage. Det er vigtigt at få mulighed for at deltage i 
udviklingsprojekter for biblioteket. Det holder gejsten oppe og tanken fri. Mulighed for at arbejde 
hjemme kunne i nogle tilfælde være en fordel. 
Det styrer jeg selv. Mere uddelegering kunne aflaste mig. 
Mulighed for at arbejde hjemme med særlige opgaver, evt. på "ukurante” tidspunkter.  Mulighed 
for at kunne arbejde på et "stille-kontor" med særlige opgaver, da vi er 7 personaler og lige så 
mange telefoner m.m. på få m2.  Lønmæssig påskønnelse ved ekstra weekend- og aftenarbejde.  
At teamlederen har tilsvarende antal weekend- og aftenarbejde som de øvrige teammedlemmer. 
Som nyansat er man jo tilbøjelig til at tage hvad der bliver én givet. Men på sigt håber jeg da på 
at ledelsen og kollegerne vil være lydhøre overfor arbejdstidsændringer i min favør. Altså hvis det 
bliver nødvendigt - foreløbig er jeg godt tilfreds. 
Opgaverne skal passe til timeantallet. Det skal være nemt at få tid til at afspadsere de timer man 
har indspadseret. 
Større mulighed for hjemmearbejde - større frihed i selv at kunne bestemme hvor ofte - 
selvfølgelig i forhold til kollegaer og skema. 
Mulighed for komprimering af udlånsvagter, så hjemmearbejde kan blive en mulighed. Især i 
forbindelse med projekter og større opgaver. Flexordning tager toppen af stress-niveauet, hvis 
man har langt til jobbet. 
Er som sådan meget godt tilfreds, men kunne af og til godt ønske mig muligheden for at arbejde 
hjemme 
Bedre planlægning af arbejdstiden vil på min arbejdsplads fjerne en del utilfredshed og frustration.  
Oplever meget tit at skulle have ekstra vagter incl. aften/lukkevagter, hvilket gør det svært at 
planlægge fritidsaktiviteter. 
retfærdig fordeling mellem vagter og arbejdstid kollegaerne imellem mulighed for vagtfrie dage, 
så man kan nå kontorarbejde 
Står altid i en penibel situation når en ekstra lukkevagt skal dækkes, fordi jeg har børn der skal 
hentes i børnehave m.m. Min mand arbejder langt væk og kan ikke hente. Vi bruger derfor 
barnepige de 1-2 gange i ugen hvor jeg har lukkevagt. Skal jeg tage pludseligt opståede 
lukkevagter, så kan jeg som regel ikke pga. mine børn. Og synes så jeg er dårlig kollega osv. Men, 
vi er kun 2 fastansatte bibliotekarer - jeg den eneste på fuld tid. Og vi har åbent 39 t/u. Vi får 
hjælp fra andre stader i systemet, men skal helst dække pludseligheder. Og det er svært. Og det er 
svært når man altid føler sig som den der ikke kan hjælpe. For ved jo, at så går det nok engang ud 
over de andre... Så, en fast ansat bibliotekar kollega ville være en stor hjælp! Andre fra systemet 
der afløser her er jo ikke så forpligtet over for mit arbejdssted som min kollega og jeg, så endnu en 
bibliotekar med fast tjeneste her i huset ville være at foretrække 
Jeg har i høj grad selv indrettet min arbejdstid i fht. privatlivet - så det er pt. helt ok 
Vi har ikke børn endnu men venter vores første til sommer, så det kan godt give en del 
bekymringer/overvejelser om, hvordan vi kommer til få en hverdag til at hænge sammen, når 
barslen er overstået. Min arbejdsplads har aftenvagter til kl. 19.30 samt lørdagsåbent hele året og 
søndagsåbent om vinteren. Der er desuden varslet fyringer pga. besparelser i både 2010 og 2011, 
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så selv hvis man ikke bliver fyret, så kommer man til at tage mere vagt/flere ulempevagter for at få 
skemaet til at hænge sammen, da kommunen har krævet, at besparelserne ikke må betyde 
"serviceforringelser" (altså bl.a. kortere åbningstid). 
Den er stort set optimalt tilrettelagt nu, så hvorfor lave om på den. 
Større mulighed for hjemmearbejde - vil give mere koncentreret arbejdstid. Vi sidder i små, 
larmende kontorer med alt for dårligt indeklima... Jeg sidder hovedsageligt med indkøb, og er 
derfor ikke skemalagt til udlånsarbejde mere end en gang om ugen. Bruger til gengæld sygeligt 
meget tid på fremfinding af reserverede materialer, hvilket virker helt skørt, når jeg har svært ved 
at nå mine opgaver, og langt den største del af de reserverede materialer "bare" skal plukkes på 
hylderne. 
Udvidelse af fleks, mere hjemmearbejde 
Så længe jeg har valgt at være fuldtids ansat og har en del transport kan der ikke ændres meget. 
Jeg arbejder i en filial og derfor er problemet i hverdagen at vagterne skal dækkes med få 
personer. Inden for de givne omstændigheder synes jeg det fungerer nogenlunde fordi vi 
bibliotekarer selv lægger vores vagtskema. Så høj indflydelse er vigtig. Det største problem er dog 
de mange aftenvagter til kl. 18 (da skemaet ikke regner vagt til 18 for aften, figurerer det jo ikke 
der, jeg synes dog at vagt til 18 er en aftenvagt, jeg går jo ikke før mellem 18.15-18.30 og er først 
hjemme hos min familie efter spisetid). Jeg har aftenvagt 1-3 gange om ugen og vagt hver 3. 
lørdag. Jeg kunne tænke mig at aften og weekendvagter blev dækket af alle bibliotekarer i min 
kommune, så jeg kunne indgå i en fælles vagtplan og kun skulle have vagt hver. 4. weekend. Det 
ville så også inkludere søndagsvagt om vinteren, men da mine nylønkroner har været med til at 
betale en kompensation for dette og dermed 2 fridage i forbindelse med en fuld weekendvagt vil 
jeg da hellere det end at fortsætte med de mange lørdagsvagter. 
Tilvalg og/eller fravalg af weekendarbejde. 
Jeg har selv vagt mine arbejdstimer, selvfølgelig med hensyn til vagter, obligatoriske møder osv. 
Jeg ville gerne have mulighed for hjemmearbejdsplads men grundet det lokale it systemet vil dette 
være en kostelig omgang da jeg ikke bor i den kommune jeg arbejder i.  Hvis der skal ske 
ændringer i min arbejdstid vil der være mulighed for at få det ændret. 
Ledere som er realistiske i forhold til hvad de kan forlange af deres medarbejdere. Mulighed for at 
arbejde hjemme. 
Som det er nu findes der ikke en general aftale om hjemmearbejdsdage, det skal aftales med 
lederen når der er en specifik arbejdsopgave. Jeg kunne godt tænke mig højere grad af fleksibilitet 
i forhold til at tage en spontan hjemmearbejdsdag. 
Ved at have stor indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstid Ved ikke at have udlånsvagter hver 
dag, da det kan gøre arbejdstiden meget mere fleksibel. 
Vi har pt. en noget rodet skemalægning. Jeg kunne godt have brug for en overskuelig 
skemalægning både mht. grundskema og med udlånsvagter. Udlånsvagterne nu diskuteres fra 
dag til dag og vi har åbent i stort set hele min mødetid, undtagen en times tid om morgenen, så 
det kan være svært at få nået de opgaver der ikke kan varetages i udlånet. Det synes jeg er meget 
frustrerende. Jeg har det fint med ændringer pga. møder, sygdom osv. men lige nu er det sådan 
så man ikke kan være sikker på om det der er skrevet på skemaet rent faktisk passer når man 
møder ind. Så der opstår alt for mange ting der kunne have været forudset (altså alt det der er 
planlagt fravær pga. møder, afspadsering, kurser o.lign). Det er spild af tid at hele personalet på 
den måde bliver tvunget til at tage stilling til skemaet og det skaber unødig stress. 
Det er svært at svare på, da vagterne jo skal dækkes ind. Der vil være sygdom og ferie, som gør at 
der sker ændringer. 
Jeg kan vist ikke få det meget bedre, end jeg har det nu, hvis det også skal være fair overfor mine 
kolleger. I min egenskab af TR (og familiefar) slipper jeg med at have en længste arbejdsdag til kl. 
17.15 (vi har åbent til 19). Det kommer dog stadig til at knibe nogle dage fremover, når min søn 
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starter i skole, hvor SFO'en lukker kl. 17. Der regner jeg dog med, at min arbejdsplads er så 
fleksibel, at jeg får lov at gå lidt før, de få dage, hvor der er et problem. En rummelig arbejdsplads 
(og ledelse) er meget vigtig! 
Kunne lade mere kontorarbejde ligge derhjemme i form hjemmearbejdsplads, så som 
materialevalg, skriftligt arbejde med projekter, biblioteksvagten o.lign. 
Jeg er som udgangspunkt fint tilfreds med min arbejdstid og den måde den tilrettelægges. Jeg er 
på flekstid og synes jeg har en meget stor grad af frihed til at tilrettelægge både mit arbejde og 
min arbejdstid.  Men hvis jeg skal finde noget så har jeg følgende to forslag: Det kunne være rart, 
hvis man havde mulighed for at tage hensyn til om folk helst vil arbejde om morgenen og 
formiddagen eller om eftermiddagen og aftenen. Sådan at A mennesker kunne møde tidligt ind 
og måske undgå aftensvagter og B mennesker kunne møde senere og tage de sene vagter.  Det 
kunne også være rart hvis alle havde en eller to omsorgsdage om året. Jeg har ikke børn men 
kunne af og til have brug for en fridag til at besøge ældre familiemedlemmer eller venner som er 
syge. 
Det ville være rart hvis den blev endnu mere fleksibel, men eftersom at jeg arbejder på en mindre 
filial og har udlånsvagt næsten samtlige 30 timer, ligger en stor del af min arbejdstid allerede 
fast... 
8-15 : ) 
Kun at have aftenvagt hver 2. uge. Kun at arbejde hver 4. lørdag (mod hver 3. på nuværende 
tidspunkt). Svært at være småbørnsfamilie med 2 forældre på fuld tid og 1 times transport hver 
dag. 
Mindre fix-tid (nu 9 - 15) 
 
Tabel 64 

I hvor høj grad ser du folkebiblioteket som en attraktiv arbejdsplads for din faglige udvikling? 

 Respondenter Procent 
I høj grad 116 42,8% 
I nogen grad 129 47,6% 
Hverken/eller 15 5,5% 
I mindre grad 10 3,7% 
I lav grad 1 0,4% 
I alt 271 100,0% 

 

Tabel 65 

Hvordan vurderer du folkebibliotekernes betydning i samfundet de næste 5 år 

 Respondenter Procent 
Styrket 84 31,0% 
Uændret 115 42,4% 
Reduceret 72 26,6% 
I alt 271 100,0% 
 
Tabel 66 

Dine umiddelbare bud på faglige udviklingstendenser i folkebibliotekerne 

Børnekultur Samarbejdsprojekter bibliotek / skole: modeludvikling i praksis Projekter med øvrige 
aktører indenfor børneområdet med andre kulturinst / erhvervslivet / virksomheder / 
uddannelsesinstitutioner / bla. seminariet mv. Projekter ala "Klog på den fede måde" Være med i 
kommunale strategier 
Biblioteksvæsenet er en lille verden, hvor alle ledere bliver påvirket af de samme personer, som 
tror, de kan forudse udviklingen.   Cheferne har få eller ingen udlånsvagter, og de måler sig med 
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hinanden på antal nye projekter og omstillingsparathed. Her på stedet flyttes der derfor hele tiden 
ressourcer fra den primære brugerbetjening til forskellige udviklingsprojekter med mere (eller 
meget) diffust udbytte. Når et projekt er færdigt, arkiveres det og vi skal videre til noget nyt, i 
bedste fald fortsættes det som del af det daglige arbejde men uden tilførsel af ressourcer, så 
arbejdsstyrken presses hårdere og hårdere.  De medarbejdere, som har brugerbetjeningen er 
frustrerede over denne udvikling, for det er jo os, som brugerne klager til. Man taler om 
fastholdelse af medarbejdere og om gråt guld, men her er fornemmelsen blandt medarbejdere i 
50'erne, at chefen gerne ser, at vi går som 60 årige, så han kan få nogen unge medarbejdere, der 
ikke er forankret i forestillinger om betjeningen af borgerne. I øvrigt er frustrationen stor i 
personalet, så de fleste er også motiverede til at gå så snart som muligt, vi håber, politikerne 
bevarer efterlønnen! 
- Vi har mange skoleelever, gymnasieelever og studerende der kommer. Jeg tror de vil blive ved 
med at bruge bibliotekerne. - Ferieromaner der kan lånes 2 - 3 mdr. af gangen (højst 2 bøger pr. 
låner) - Flere digitale tilbud 
Større sammenhæng mellem det digitale og det fysiske bibliotek, brugerskabte data både fysisk 
og digitalt, større brug af "netmedier", biblioteket som indbydende opholdssted 
Mere online, færre fysiske besøg, færre boglån 
tilvænning til at formidle digitale tilbud på linje med de trykte tilbud Behov for specialistviden 
inden for de enkelte emneområder til at guide både i digitale tilbud og trykte medier samt i 
kvalitetsvurdering af oplysninger på nettet Behov for mere tid til at servicere den enkelte bruger 
Det er vigtigt at sætte fokus på formidlingen - både af de traditionelle medier og de nye digitale 
medier, sørge for at følge med den teknologiske udvikling. Arbejde med det fysiske rum - sætte 
fokus på tilbud til børn og unge. Gå aktivt ind i de tiltage, der nævnes i Carina rapporten - det 
selvbetjente bibliotek vil nok blive mere udbredt og der vil ikke blive flere fysiske biblioteker end i 
dag - sikkert en hel del færre. 
Faggrænserne skal udviskes yderligere for at tiltrække ansøgere, f.eks. nogle tidlige ansatte fra den 
offentlige administration 
Digitaliseringen vil øge marginaliseringen i samfundet, og desværre kommer folkebibliotekerne til 
at medvirke. 
Der er allerede nu en meget stor faglig udfordring i at følge med i udviklingen indenfor 
biblioteksvæsnet. Materialemæssige - ,it-mæssige - ,indretningsmæssige, økonomiske - , 
formidlingsmæssige udfordringer. Den største udfordring i årene fremover er at finde et ståsted, 
en niche, så bibliotekerne kan bevares som et frit offentligt sted, et af de få steder, ikke mindst til 
børn, som findes endnu. 
Organisation af viden (stadigvæk) Formidling af brugen af nye medier 
Forhåbentlig kommer der større fokus på digitale ressourcer, livslang læring, litterære læsekredse 
m.m. Jeg tror det er nødvendigt for bibliotekernes betydning i samfundet at den almindelige 
borger kan se fordelen ved at bruge bibliotekerne - hvad får de ud af det? 
Selvbetjeningsløsninger Netbiblioteker 
Aktiviteter i samarbejde og partnerskab. Varierede og fleksible betjeningsformer. Vægt på læring 
og kulturel aktivitet, så det bliver lige så væsentligt som udlån. Nye organisationsformer med vægt 
på hurtige beslutningsprocesser, initiativer og selvledelse. Danskernes Digitale Bibliotek - meget 
større samarbejde og fællesskab om digitale løsninger. 
Medieudviklingen i sig selv bør give folkebibliotekerne en vigtig rolle, men der er også mange 
udfordringer. Desuden er der vejledningen af borgerne i de digitale tjenester. Her kan 
folkebibliotekerne også få en styrket rolle. 
Folkebibliotekerne får en styrket position hvis vi er i stand til at foretage omstillingen til 
samfundets krav. Være mere proaktive og leve anbefalingerne i carina-rapporten ud i livet. Vi er 
meget godt på vej, men skal satse mere på programsat læring, digitale services, appel til børn og 
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unge - og gå ind og understøtte der, hvor der er samfundsmæssige problemstillinger. Og så skal 
vi stadig satse på "den fede oplevelse" i inspirerende rum. trække borgere ind på biblioteket, gøre 
dem til aktører i biblioteksrummet. Der er nok at tage fat på. 
Biblioteket som oplevelses- og læringscenter Digitale services Nye læringsformer Samarbejde med 
brugerne Bibliotekarer som undervisere i informationskompetancer Samarbejde på tværs 
Øget fokus på kulturelle oplevelser Øget samarbejde med andre institutioner 
mødested -viden - informationskompetence - studiehjælp - inspiration 
Øget brug af nettjenester Mere formidling/undervisning 
Vi må fortsat søge at prioritere at bruge tid på at følge med i nye udviklingstendenser i samfundet.  
Vi må fortsat arbejde på at finde nye samarbejdspartnere. Vi er generalister og må derfor 
samarbejde med specialister.  Her på biblioteket arbejder vi på at udvikle et projekt vedrørende 
sammenhængen mellem sundhed og indtaget af kulturelle oplevelser. Jeg tror, at det er et vigtigt 
felt at arbejde med. Udgifterne til reparation af dårligt helbred er meget store i samfundet, så 
politikerne bør vide, at der ikke skal spares på kulturområdet. 
Centralisering - besparelser - nedlæggelser - forsøg på effektivisering ved at indføre mere 
teknologi. Digitalisering - muligvis flere kulturhuse med nye fællesskaber. Bibliotekaren får nye 
roller - frivillighed -   Håber på at biblioteket i endnu højere grad bliver hjemsted for et 
demokratisk, legende rum og frivillige fællesskaber. For nogle bibliotekarer nye roller som 
projektledere 
med alle de besparelser og lukninger som er i vente er jeg nervøs for at udviklingen kan stagnere 
elle gå tilbage for folkebibliotekerne 
I Kalundborg kommune er den ret dårlig, p.g.a. økonomien 
personlig formidling, samspil mellem virtuelt og fysisk bibliotek, samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere 
Folkebibliotekerne skal markere sig tydeligere i hjemkommunerne. Mange klassiske 
biblioteksopgaver kan snart digitaliseres på nationalt plan, men formidlingen af dem kræver gode 
relationer indadtil i kommunerne. 
Blive bedre til at modsvare brugerne behov Gøre vore materialekompetencer mere synlige - sætte 
dem i spil fx via cafeer, bogdialoger, forældremøder, for interessegrupper, møder med andre 
faggrupper. Gøre vore søgekompetencer mere synlige ved tete a tete-lånerkontakt, via book en 
bibliotekar, via decideret undervisning, via samarbejde med skolerne. Arrangementer for børn, der 
præsenterer dem for nye oplevelser og som giver mulighed for aktiv deltagelse, fordybelse, hands 
on. 
Folkebibliotekerne står foran en kæmpe udfordring, nemlig hvordan kommunerne takler 
nedskæring/opgradering af videnskompetancerne hos borgerne - Chancen for at bibliotekerne får 
store og ændrede opgaver set i lyset af Det Digitale Danmark er til stede, og spørgsmålet er om 
bibl. tager udfordringen op. Folkebibliotekerne kan få en renæssance med en ny mission som 
borgernes livslange læringssted - Det vil udfordre den faglige kompetence 
Vi skal holde fast i og udvikle at være stedet, hvor du møder andre og kan tale med andre 
mennesker. Udvikle biblioteket som læringssted og værested. Her skal borgerne møde 
nærværende og engagerede biblioteksansatte. 
Her er jeg usikker, men i hvert fald tror jeg at vi skal satse på formidling af gode oplevelser, 
litteratur, arrangementer osv. samt it-tilbud til den del af befolkningen, der ikke er "selvkørende". 
Ingen epokegørende nye bud på, det ved jeg godt. 
stor forvirring om i hvilken retning vi styrer - målsætning passer ikke til de økonomisk meget usikre 
tider/rammer - med besparelser der følger hurtigt efter hinanden. 
Så længe vi bliver ved med at have fingeren på pulsen og tilpasse, vores tilbud, og så længe vi er 
klar på, at vores brugere er det vigtigste, vi har, har vi en stor fremtid i bibliotekerne. 
Vi er nødt til at finde ind til kernen af bibliotekets ydelser, da vi er i hård konkurrence med andre 
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udbydere af information. På informations-siden skal udviklingen især være "alternativ", da alm. 
informationssøgning er overtaget af nettet. Jeg tror ikke på, at vi kan gøre os gældende her på 
længere sig.  Vi skal udvikle væresteder og oplevelser der styrker sammenhængskraften i 
samfundet, og så finde områder, hvor vi måske er eneoperatører f.eks. den danske skønlitteratur. 
Cafeagtigt  værested med masser af lækre tidsskrifter og indgang til betalings-baser på pc'er via 
bibliotekernes abonnement. Back to basic læseklubber og book talk 
Vi skal arbejde mere på at gøre folk opmærksomme på, hvad vi kan, og sørge for at vores 
teknologiske/digitale viden er god nok. Vores betydning er ikke uændret, men den kan både 
svækkes og styrkes. Vi skal ikke glemme betydningen af den individuelle/personlige 
kontakt/vejledning. Vores kompetencer får måske mere betydning. 
Jeg synes det er problematisk med ubetjente biblioteker, det giver en dårligere service for lånerne 
og utilfredsstillende arbejdsvilkår for bibliotekarerne, da det netop er den daglige kontakt med 
publikum der kvalificerer vores arbejde. 
Bibliotekerne skal forny sig - følge med i de nyeste tendenser og samtidig bevare vores særlige 
kvalitet, - som et sted, hvor du kan blive vejledt/inspireret og guidet rundt i viden, kultur og 
oplevelser. (Ja! det er vel kultur det hele!) - . Vi skal specialisere os og forblive fagligt godt 
påklædt,- så vi ikke bare bliver et supermarked. 
Der er udviklingstendenser i retning af en skarpere profil både på kultur og lærings-/vidensdelen. 
Jeg ser et stort behov for folkebiblioteker både til borgernes fritid (afslapning, dannelse etc.) og til 
uddannelse. Nye opgaveformer stiller store krav både til forsknings-/uddannelsesbiblioteker og 
folkebibliotekerne som sup-plement. Den personlige betjening/møde med borgeren er alfa og 
omega også fremover, hvis bibliotekerne skal fastholde en styrkeposition.  Så det vil være en 
svækkelse for folkebibliotekernes plads i borgernes bevidsthed hvis ubetjente biblioteker vinder 
stadig mere indpas. 
Vi skal holde os til vore kerneydelser. Formidling af information og litteratur. Vi skal prioritere 
opgradering af den almindelige borger, samt styrke de unge i deres uddannelse Det er der ikke 
andre, der tilbyder. Vi skal være på forkant, når det drejer sig om styrkelse af borgerens kendskab 
til digitale selvbetjeningsmuligheder. Vi kan overtage en del af f.eks. borgerservice arbejdsområde, 
men det kræver overførsel af de medgåede ressourcer. 
Aktiv læring ved at turde tage ansvar for valg og komme væk fra rolle som kun facilitator.  
Oplevelse og inspiration Være den excellente sælger 
fællesskaber med andre kultur-udbydere flere projekter stor brugerindflydelse specialisering i 
personalegruppen 
Den netbårne dialog med brugerne vil fortsat udvikles det fysiske møde med brugeren vil mere og 
mere bero på oplevelser/aktiv formidling 
Jeg kunne håbe at bibliotekerne trods reduceringer, nulvækst og sparerunder, indser at 
efteruddannelse er pine død nødvendig for at vi ikke bliver løbet over ende af cand'erne.  Et 
dagskursus på biblioteksskolerne er ikke nok. Vi skal have længerevarende kompetencegivende 
forløb, med afsluttende eksamen. At tro at et årligt " hør om de nye tendenser indenfor litteratur" 
kursus er nok er at stikke sig selv blår i øjnene. Det er evident at vi (bibliotekarerne) bliver færre og 
færre. Og hvis vi ikke lige for støvet vores kompetencer af og bliver bedre til at markedsføre os selv 
(sociale netværk, biblioteksklubber etc.) så er vi dødsens 
Vi går i langt højere grad mod digitalisering og vores tilbud skal tilpasses så folk stadig har en 
grund til at komme på vores fysiske væresteder. Dvs. de tilbud vi giver, skal være værd at komme 
efter - det skal være aktiviteter som folk ikke umiddelbart selv kan komme i nærheden af. Vi 
oplever stor søgning til vores IT-undervisning og måske også noget undervisning i vores 
webressourcer. Vi kunne også lave nogle dage hvor man kunne komme med sin syge computer 
og få hjælp til problemerne. Langt flere booktalks og appetitvækkere på hvad vi kan tilbyde. Et 
mere udfarende bibliotek som også er synlige ude i samfundet. Vi skal ikke bare sidde og vente på 
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at folk kommer til os men vi skal i højere grad komme til folk. 
Vi går hen mod øget digitalisering Vi bliver studiesteder vi bliver opholdsteder Vi låner stadig 
materialer ud 
Bogcafeer, hvor vi formidler skønlitteraturen. Hjælp til studerende med at finde rundt i 
informationsjunglen. Kulturelle arrangementer, der brander lokalområdet. 
Udvikling og kompetenceløft i basisfunktionerne halter - til fordel for spektakulære 
udviklingsprojekter, som hyppigt ikke lever op til ambitionerne på grund af ressourcemangel og 
manglende konsistens i valg af indsatsområder. 
Folkebibliotekernes evne og vilje til forandring bliver alfa og omega. 
Borgernes portal til den digitale verden Kulturelle oplevelser i det fysiske rum - det tredje sted 
større fokus på it-kompetencer. Større fokus på videnformidling. 
Vi er på vej som læringscentre og påvirker vores lokalsamfund i høj grad. 
Jeg ser undervisning/vejledning som en vigtig udviklingstendens, og ser 
uddannelsesinstitutionerne som vigtige samarbejdspartnere (med vægt på samarbejde). Jeg har 
deltaget i flere projekter som klart peger i den retning. Ligeledes er aktiv, personlig formidling 
vigtigt i en flyvsk tid - vi skal derfor være godt fagligt klædt på og dyrke noget så gammeldags 
som materialekendskab :-). Om dette sker til lands til vands eller i luften - altså fysisk eller digitalt 
betyder ikke noget for mig. - Den digitale udvikling og formidling er dog ret vigtig 
Digitale løsninger, centralisering, selvbetjening. Øget fokus på børn/unge 
Folkebibliotekerne bliver i øjeblikket udsat for kraftig reduktion i budgetterne. 
øget udbud af nettjenester 
Jeg tror, vi bliver mere opsøgende og synlige i og uden for biblioteket. Vi bliver bedre til at skabe 
miljøer, der tiltrækker brugerne. Vi skal satse på kvalificeret informationssøgning og have stort 
bogkendskab. 
Jeg tror da, det bliver en kamp at fastholde bibliotekernes status som en af demokratiets 
grundpiller generelt. Der ligger en stor opgave forude at (be)vise for befolkningen, hvor det er 
biblioteket gør en forskel for samfundet, politikere og andre på pengekassen og befolkningen i 
forhold til de informationer borgerne selv kan finde på nettet. Jeg har valgt at besvare "styrket" på 
det foregående spørgsmål, men i mit inderste er jeg da dybt bekymret for bibliotekernes 
fremtid.... 
Tydeligere markering af bibliotekets rolle i forhold til styrkelse af IT-svage, integration, livslang 
læring, kreativitet, børns sprogstimulering og læselyst. Demokratisk og kulturelt frirum og 
udviklingsrum. 
Jeg er ikke ansat på et folkebibliotek 
meget mere undervisning fra bibliotekarens side til den gruppe borgere der ikke har noget 
kendskab til it 
Grundet bibliotekslukninger forudses både fyringer, mere stress, personalets generelle 
tilfredshedsgrad forringes. Alt dette vil have indvirkning - men innovation, nye markeder og 
partnerskaber kan give ny luft 
Personalet får flere arbejdsopgaver, der kræver større udadvendthed.  Aktiviteten i 
biblioteksrummene bliver i højere grad brugt til kulturelle kom-sammen, end som 
opbevaringssted til materialer, da flere materialer downloades fra nettet/mobiltelefonen m.m. 
Bibliotekaren/biblioteksansatte som host - playmaker - facilitator udvikles og styrkes.  Mere fokus i 
samfundet på den demokratiske og læringsmæssige samfundsgevinst ved folkebiblioteker vil give 
bibliotekerne større udviklingsmuligheder i mange retninger - et arbejde man i øvrigt i mange 
biblioteker allerede er i gang med. Så både på et dannelsesmæssigt plan (undervisning, 
lektiecaféer, f.eks.) og et kulturelt plan (læseklubber for både børn og voksne, biblioteksrelaterede 
arrangementer med kulturel dimension) samt på et pr-mæssigt plan (lækrere og bedre pr) tror jeg 
på biblioteksmæssig udvikling. Her er ordet 'faglig' altså anvendt i meget bred forstand! 



 

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse [  75  ] 

Vi lærer at agere som sælgere i detailhandlen Med e-bogen får vi sværere ved at markedsføre det 
fysiske bibliotek, med fare for massiv centralisering Det fysiske bibliotek skal være et værested med 
levende formidling (af personale med materialekendskab) og stadig med forankring i det lokale; 
det må være vores satsning... 
En langt større digitalisering fordres - og efteruddannelsen halter. Verden har bevæget sig langt 
væk fra de oprindelige "23 Ting". Kan vi følge med? Har vi showmanship nok til at give lånerne 
det gode møde - på stedet - i form af oplevelser? 
Jeg tror, vi kommer til at se en højere grad af kulturhus-tendens i folkebiblioteket samt en 
udbygning af samarbejde med andre aktører som detailhandlen, foreninger og institutioner. 
En større grad af formidling til brugerne om selvhjælp. 
Den IT/digitale udvikling.  Omgang med flere medieformer. Den fysiske og ditigale infrastruktur.  
PR markedsføring. 
Mere læring og leg på biblioteket. Mere fokus på oplevelser på biblioteket. Mere fokus på digitale 
tjenester. Flere selvbetjente biblioteker. Flere bibliotekarer som laver opsøgende arbejde. 
Jeg er træt af krisesnak om at bibliotekerne -og bibliotekarerne især er på vej imod at lukke og 
slukke. Mange steder er der for lidt fokus på, hvad vi kan og for meget fokus på det vi ikke kan; 
ikke fremmende for den faglige stolthed.  Mere HK arbejde og borgerservice = så finder jeg andre 
græsgange!  Mere fokus på bibliotekernes egenart og vores særlige stilling som et sted hvor 
brugerne kan få kompetent og inspireret formidling = så bliver jeg måske lidt endnu ;-) 
Ser meget mere teknik i alle former for materialer og at det nu som i fremtiden vil være en 
udfordring på gadgets området. Al den teknik kræver læring og øvelse og er nødvendig for at 
kunne følge med resten af samfundet og for at kunne vejlede i brugen af dem og for at kunne 
undervise i brugerkurser.  Ser også at der langt om længe er ved at ske noget inden for spil 
området. Synes det er rigtigt at vi ikke bare kan nøjes med at udlåne spil uden at kunne vejlede og 
vide noget om spil. Vi bruger rigtig mange penge og ressourcer på spil, så en større plads blandt 
kollegaer og en større forståelse og viden er nødvendig. Men, det kommer ikke af sig selv og som 
altid er det hver enkelt der skal ønske at vide mere for at der sker noget.   Tror også at biblioteks 
hjemmesider i fremtiden kommer til at undergå en forandring. Enten i form af det sømløse 
bibliotek og øget samarbejde mellem biblioteker om en fælles hjemmeside??! Øget samarbejde på 
tværs tror jeg kommer til at fylde mere og mere. Det er en udvikling der vil blive en udfordring for 
mange.  Der vil også ske noget inden for børnebibliotekerne, der I følge Carina rapporten om 
biblioteksbetjening i fremtiden, i meget højere grad, vil skulle indtænke fysisk indretning, 
fysiske/online tilbud og arrangementer ind i en ny kontekst. Tror det vil føre til et brud med 
mange normer og at det vil udvikle en hel ny type meget mere bevidst børnebiblioteks tænkning. 
Det vil gøre børnebibliotekerne meget mere synlige og redefineret. Ser det som en styrkelse af 
børnebiblioteket. 
folkebibliotekerne er på vej væk fra de traditionelle ydelser mod meroplevelse - 
Hvis vi formår at viser vores styrker og hele tiden følge med udviklingen, så tror jeg vi kan komme 
styrket ud af krisen, hvor flere og flere måske får øjnene op for alle vores (gratis) tilbud. Især fortsat 
udvikling omkring e-bøger og online ressourcer (fjernadgang og download af spil, lydbøger, 
musik m.v.) tror jeg er vigtigt. 
Desværre tror jeg lederne på de danske folkebiblioteker, hovedsageligt tænker i penge og 
effektivisering. Det betyder, at der ikke lægges vægt på de ansattes faglighed. Vi bliver brugt til 
HK-arbejde og HK-erne til bibliotekararbejde, og nedbrydningen af disse grænser resulterer i 
dårligere betjening på udlånssteder. Ved at ansætte ledere, som intet kendskab har til 
biblioteksvæsenet, bliver diskussioner vedr. faglighed omsonste, og der lægges ikke vægt på fx at 
uddanne assistenter i HK-afdelingerne. Til gengæld skal bibliotekarerne "kun" bruges til 
rugbrødsarbejde, fordi det er blevet smart at ansætte andre faggrupper til projekter osv. En del af 
årsagen er den ringe uddannelse, man efterhånden får på biblioteksskolen (eller iva????)... hvis 
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man underviste i relevante fag, ville bibliotekarerne i højere grad kunne varetage de meget 
forskellige opgaver, som hverdagen på et folkebibliotek byder på. Udlicitering af indkøbet er en 
anden trussel, som igen står i vejen for vores formidlingsevner mv. Jeg kunne blive ved... Det er 
hårrejsende at en så populær og vigtig institution skal reduceres til selvbetjening og 
onlineservices!!!! 
biblioteksklubber, borgerinddragelse, øget markedsføring/branding 
Ud over formidling af faglige og underholdende materialer, som vi allerede gør, bliver der en 
større tendens til, at vi også skal formidle vores egne kompetencer eks. på it-området, hvor reel 
undervisning bliver en naturlig del af hverdagen. 
Mere digitalt indhold og relevansvurdering/kildekritik. 
Det kræver at der ikke er konkurreres mellem biblioteker i staten og kommunen men at der sker et 
samarbejde. Samt at der er mulighed for flere + billigere + nemmere internet muligheder (bøger 
(både læse og høre), musik, spil og film) - Det skal være mere gennemskueligt for bibliotekernes 
brugere at benytte systemerne og på den måde kan vi være behjælpsomme og give en bedre 
service som kan give os en plads i samfundets tanker som andet end opgaveskrivning og 
pensionslæsernes forsamlingshus.  Lad os være kultur og informationsspecialister og ikke 
driftsmus. 
Teknologi Fokus på internet 
Digitalisering, netressourcer, selvbetjening 
Opprioritering af biblioteket som et læringsrum for skoleelever, studerende og videreuddannelse. 
For at opgradere befolkningens uddannelsesniveau. Hjælp til at sortere i information. Et kulturelt 
mødested og oplevelsesrum. Et sted hvor de knapt så it og teknologikyndige kan få hjælp til it og 
brug af gadgets. 
mindre indflydelse på materialevalg, højere grad af personlig 'performance'/værtsskab, mere 
frivillig arbejdskraft, projektansættelser, flere medarbejdere der går på pension, flere faggrupper 
på bibliotekerne. 
Gennemgribende fokus på FORMIDLING 
Uha der er mange. Flere opgaver af medborger - karakter. Styrkelse af udvidede tilbud til søgning, 
lektiehjælp o.lign. Tendensen kommer nok til at være flere opgaver, færre hænder. (og måske 
neddrosling af traditionelle kerneydelser??) 
Mere fokus på formidling og biblioteket som kulturel institution. Flere samarbejder med andre 
typer institutioner, og flere ansatte med en anden faglig baggrund end bibliotekarisk. 
Vi skal være mellemled mellem borger og internet hvilket bl.a. betyder at man gennem biblioteket 
kan anvende hjemmesider og andet der kræver betaling i form af licenser - som ville afholde 
privatpersoner fra at abonnere. 
Mere fokus på undervisning og muligheder for brugerne for at deltage i læsekredse o.lign. 
omstilling i forholdet mellem trykte og elektroniske materialer - øget fokus formidlingen af 
elektroniske materialer. 
Vi skal blive bedre til at være på forkant med nettjenester og e.learning. Der er rigtig mange der 
står for at skulle på efterløn, der er gået i stå når det kommer til den digitale udvikling og det 
hæmmer bibliotekernes tilbud. Vi skal være på forkant så vi kan lede vejen for borgerne, det er vi 
ikke nu. Vi skal satse på den personlige betjening, og vise hvad vi kan, litteraturformidling og it-
formidling. Undervise folkeskole elever i it-søgning, så de bliver rustet til gymnasiet og 
videreuddannelse. 
Det bliver vigtigt at kunne undervise folk og der vil være fokus på svage borgeres ret til og behov 
for biblioteket. 
Det går nok mere og mere i retningen af et miks mellem bibliotekar og borgerservicemedarbejder 
- hvilket jeg synes er meget trist 
Jeg er ikke sikker på at det helt er det her I spørger om, men jeg forventer at efterhånden som 
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vore brugere bliver mere selvhjulpne, vil vores faglige rolle ændre sig markant, og jeg er stærkt i 
tvivl om hvorvidt der er et folkebibliotek som vi kender og forstår det i dag, når jeg engang om 
mange år skal pensioneres. For mig er biblioteket nødt til at være en flydende størrelse som ikke 
kun tilpasser sig sine brugere ved at dække de nuværende behov, men også forsøger at læse 
fremtidens behov og muligheder og generelt være mere aktive og opsøgende, så man kan 
fastholde en position som relevant vidensnavigatør, og der er man nok nødt til at indse at der er 
en generationskløft imellem mange i faget og deres opfattelse af bibliotekarrollen og så den 
virkelighed som er ved at ramme os. Jeg er dog helt sikker på at vi på nationalt plan nok skal klare 
os som institution, i kraft af brede samarbejder. De individuelle biblioteksvæsner i kommunerne, 
har jeg derimod min tvivl om, som selvstyrende institutioner. Jeg er glad for at I ikke bad om min 
mening for de næste ti år, for det er i mine øjne umuligt at forudse hvilket samfund vi til den tid 
skal facilitere. Jeg glæder mig bare til turen i rutschebanen. 
Vi vil se et styrket biblioteksvæsen i kraft af stærke samarbejder med andre kommunale 
virksomheder. En sammenlægning mellem borgerservice og biblioteker giver et stærkere bibliotek 
og en stærkere borgerservice. Men arbejdsopgaverne vil være noget andet end i dag. Man må 
nok se i øjnene at bibliotekarens rolle som kulturformidler nu mere bevæger sig over i en 
samfundsunderstøttende rolle, med alt hvad det indebærer over for borgerne i kommunen - her 
iblandt borgerserviceopgaver. Formidling er dog stadig en væsentlig faktor:o) 
At folkebibliotekerne enten ikke kan tilbyde relevante udviklingsmuligheder, eller ikke ønsker at 
betale for det. 
mere undervisning mere aktiv formidling i forhold til nye teknologier meget større fokus på 
licencer/e-bøger koblingen af de netbårne faciliteter til det fysiske rum mere projektorienteret 
arbejde 
Den personlige betjening (nu man kan gøre alt på nettet kræver det ekstra god service når folk 
møder op personligt) De digitale ressourcer Flere nationale tiltag (såsom Pallesgavebod, e-liga, dm 
i oplæsning) 
 


