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Flere downloads fra bibliotekerne 
Danskerne har taget folkebibliotekernes elektroniske tilbud til sig. Der bliver down-
loadet (inklusive streaming) mere og samtidig falder udlånet af fysiske materialer. 
Således var der 14 mio. downloads i 2012 hos folkebibliotekerne. Det er 16 pct. flere 
end året før. Udlånet for alle fysiske materialetyper var 42 mio. Det er et fald på 5 
pct., når man sammenligner med niveauet for 2011. 
 
Folkebibliotekers fysiske udlån og downloads 

 
 
Musik og film downloades oftest 
Langt hovedparten af det materiale, der downloades fra folkebibliotekerne, er film 
og musik. I 2012 var tre ud af fire downloads enten film eller musik svarende til 
10,6 mio. downloads. Året før var det tilsvarende antal 9,9 mio. 
 
Downloads af e-bøger voksede mest 
Downloads af e-bøger er den materialegruppe, der er vokset mest siden sidste år. 
1,3 mio. e-bøger blev downloadet fra folkebibliotekerne i 2012, hvilket er over fire 
gange flere downloads end i 2011. Udviklingen kan ses i lyset af, at flere i befolknin-
gen har anskaffet sig bl.a. tablet-pc og ebog-læsere. I 2012 havde 23 pct. af famili-
erne i Danmark mindst én af maskinerne mod 11 pct. i 2011. Samtidig har folkebib-
liotekerne gennem de senere år øget udbuddet af e-bøger markant. I 2012 var der 
1,1 mio. e-bogtitler tilgængelige på folkebibliotekerne mod 0,7 mio. titler året før. 
 
Downloads fra folkebibliotekerne 

 2009 2010 2011 2012 

   1.000   

I alt  7 332 11 394 12 312 14 304 
Elektroniske seriepublikationer  1 202  972  589  556  
E-bøger   152   187   293  1 264 
Film og musik  5 636   9 484   9 920  10 631 
Database - fuldtekst   198   573   745  657 
Database - øvrige   144   178   765  1 196 
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Nyt fra Danmarks Statistik 
udkommer dagligt kl. 9.00 
 
Link til denne udgivelse: 
www.dst.dk/nytudg/18283 
 
© Danmarks Statistik 2013 
ISSN 1601 1015 
 



Forskningsbibliotekerne har langt flere downloads end fysiske udlån 
På forskningsbibliotekerne genfinder man tendensen med færre fysiske udlån og 
stadig flere downloads. Her overstiger antallet af downloads langt antallet af fysiske 
udlån. Der var 28 mio. downloads fra forskningsbibliotekerne i 2012, svarende til 
30 pct. flere end året før. 
 
Forskningsbibliotekers fysiske udlån og downloads 

 
 
Det er downloads af elektroniske seriepublikationer, der udgør hovedparten af alle 
downloads på forskningsbibliotekerne. Tre ud af fem downloads var således en 
elektronisk seriepublikation i 2012. 
 
Downloads fra forskningsbibliotekerne 

 2009 2010 2011 2012 

   1.000   

I alt  16 846 24 120 21 661 28 225 
Elektroniske seriepublikationer  12 318  18 023  13 537  18 417  
E-bøger   3 570   5 108   6 978  8 612 
Film og musik  771   868   723  1 016 
Database - fuldtekst   128   101   144  165 
Database - øvrige   59   20   279  16 

 
Flere kommer på bibliotekerne 
Selv om bibliotekernes udlån i stigende grad udgøres af de elektroniske udlån, så 
holder det ikke danskerne væk fra bibliotekerne. Der var 36,5 mio. besøgende på 
folkebibliotekerne i løbet af 2012. Det er en halv procent flere end i 2011. Der blev 
afholdt 14.800 arrangementer og 3.100 udstillinger. Derudover blev der gennem-
ført 7.500 undervisningstimer for bibliotekernes brugere – i alt 25.400 aktiviteter 
på landsplan eller i gennemsnit 260 aktiviteter pr. bibliotekskommune i 2012. 
 
Forskningsbibliotekerne havde 4,6 mio. besøgende i 2012 – svarende til 12 pct. 
flere end i 2011. Der blev afholdt 231 arrangementer, 188 udstillinger og godt 9.000 
undervisningstimer for biblioteksbrugere. 
 

Mere information: Se mere detaljerede tal om folkebiblioteker og forskningsbiblioteker i Statistikbanken på 
www.dst.dk/stattabel/1542. 
Kilder og metoder: Statistik for folke- og forskningsbiblioteker er til og med 2009 publiceret af Kulturstyrelsen 
under Kulturministeriet. 
Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/149048.  
Næste offentliggørelse: Biblioteker 2013 udkommer uge 27 i 2014. 
Henvendelse: Thomas Lauterbach, tlf. 39 17 30 56, tce@dst.dk  
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