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Indledning 

Bibliotek.dk skiftede i november 2013 hovedversion. Fra november 2012 indtil skiftet 
kunne brugerne bruge en beta-version som i løbet af 2013 langsomt ændredes efter 
brugerundersøgelser og fik nye funktioner. 
Fordi både 2012 og 2013 er år hvor brugerne har fordelt sig på flere grænseflader, har vi 
valgt ikke at lave den sædvanlige generelle undersøgelse, men fokuseret på 
undersøgelser og test af den nye grænseflade. 
 
I stedet publiceres nogle tal fra Webtrends som måler en række data som fx brugernes 
udstyr, besøgsfrekvens og -tidspunkt m.v. samt besøgstal. Sådanne tal plejer at indgå 
som en del af den publicerede rapport om brugerundersøgelsen. 
De tal der præsenteres først handler om www.bibliotek.dk. 
Til sidst i rapporten er der statistik fra m.bibliotek.dk. 
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Besøg og besøgsmønster 

Statistik for november og december er ikke valid, da skiftet af hovedsite kan give forkerte 
tal for en del af november måned. 
 
Antal besøg 2013 (se forbehold ovenfor): 3.874.000 
 
Den gennemsnitlige besøgstid er 7,2 minutter. ”Det ta’r kun 5 minutter, men du bliver 
faktisk lidt længere”. 
 
Hvor mange brugere har bibliotek.dk? 
I løbet af 2013 har bibliotek.dk i alt haft 1,518 mio. besøgende. Med de forbehold der skal 
tages for hvordan et webanalyseredskab kan identificere om en bruger er den samme eller 
en ny bruger (én bruger kan bruge flere forskellige computere, andre brugere kan dele én 
computer) kan nok konkluderes at der er omkring 1 million faste brugere på bibliotek.dk. 
 
Besøg fra udlandet udgør ca. 9,5% af besøgene. 
 
Flere statistikker kan ses på http://www.danbib.dk/index.php?doc=bibdkstatistik 
 
 
Dags- og ugemønster 
Tal fra Webtrends om hvordan antal hits på bibliotek.dk fordeler sig på dagen og ugen. 
 
Ugemønster for november 2013 
 

 
Mønstret er som tidligere: faldende antal hits gennem ugen med lørdag som den dag der 
har færrest hits. 
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Dagsmønster for hits november 2013 
 

 
Mønstret er som tidligere med 10-15 som den travleste periode (kl. 11-12 som peak for 
hele 2013), og 19-22 som travlest om aftenen. 
 
Andre statistikker kan ses på: http://danbib.dk/index.php?doc=bibdkstatistik 
 
 

Hvilke søgesider? 

Almindelig søgning, visning og bestilling er naturligvis de allerhyppigst brugte søgesider. 
Men det er interessant hvordan de mere specielle sider bruges. 
Nedenstående er antal visninger i hovedparten af 2013 (antal for november og december 
måned er ikke komplette) 
 
Bøger              661.105 
Film                 433.418 
Musik              417.482 
Artikler            196.988 
Emneoversigt 173.581 
Noder       68.484 
Net      60.239 
Spil      51.300 
 
Brugerne kan naturligvis finde alle materialer ved at bruge den generelle side, men tallene 
viser at fokusering og eksponering af særlige muligheder på en specialsøgeside er nyttigt 
for brugerne. 
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Antal bestillinger 

Der er i 2013 sendt 1,578 mill. bestillinger fra bibliotek.dk. 6,4% af disse er sendt til 
forskningsbiblioteker (som afhentningsbibliotek), resten sendes til folkebiblioteker.  
Men en del af bestillingerne som ønskes afhentet på et folkebibliotek skaffes fra 
forskningsbiblioteker. 
67,8% af bestillingerne afsendt i 2013 bliver automatiseret – efter de regler som 
afhentningsbiblioteket har sat op for deres bestillinger. 
Hertil kommer 15.982 bestillinger afgivet i Videnskabelige artikler (Statsbibliotekets service 
som man kan bestille i via bibliotek.dk). 
Yderligere oplysninger kan ses på: http://danbib.dk/index.php?doc=bibdkstatistik#bestilling 

 

Hvor kommer brugerne fra? 

Oplysninger fra Webtrends 4. kvartal 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resten fordeler sig på tusindvis af forskellige url’er, med de største biblioteker, Filmstriben  
og Biblioteksvagten blandt toptyve. 
 
Brugere der kommer fra søgemaskiner har hyppigt søgt efter varianter af ordet bibliotek: 
bibliotek.dk, biblioteket, bibliotekerne, biblioteker.dk, biliotek.dk, biblo.dk, biobibliotek.dk, 
bbliotek, bivliotek, bibleotek, biblitek, bibiotek.dk, bibleotek.dk, biblio osv – imponerende 
mange varianter. 
Dernæst har mange søgt en konkret titel, og enkelte emner dukker op i statistikken som fx 
svenske krimiserier og engelske krimiserier.  
 

 
Videreklik til Biblioteksvagten 
Der blev klikket videre til Biblioteksvagte 15.866 gange i 2013. 
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Antal registrerede brugere 
Man kan bruge bibliotek.dk uden at være registreret bruger, men det er mere besværligt. 
På det nye bibliotek.dk kan man ikke gemme data i cookie (af sikkerhedsgrunde), så dér 
er det endnu mere besværligt uden login. Login er nødvendigt hvis man vil bruge fx 
Infomedia-links eller give materialer stjerner eller omtale. 
 
Det gamle bibliotek.dk: 
215.273 registrerede brugere 
Brugere som har sammenkoblet deres bibliotek.dk-login: 
NemId: 31.753 
WAYF (Where are you from): 5030 
 
Det nye bibliotek.dk: Brugernes login fra det gamle bibliotek.dk kan genbruges, men ikke 
alle har været inde endnu.  

 

Styresystem, browser m.m. 

Statistiske oplysninger fra Webtrends – oktober kvartal 2013. 
Bemærk at disse tal handler om www.bibliotek.dk – sidst i rapporten er der tal om 
mobilversionen m.bibliotek.dk. 
 
Systemoplysninger om brugerne 
 
Styresystem 
57% har Windowssystemer (et fald fra 97% på 5 år). 
39% har Apple/Mac – de 11% ipad/iphone 
2,57% har Google Android og 0,77% Linux. 
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Browsere 
Her er angivet tal for 3. kvartal – først fra old.bibliotek.dk – så fra den nye version. 
Når tallene især for Internet Explorer er så forskellige, skyldes det nok bl.a. at den nye 
version kun understøtter IE fra version 9 og op. (Version 9 kom i slutningen af 2010). 
 
35% - 33% bruger Safari 
29% - 19% (et fald fra 86% på fem år) bruger Internet Explorer  
23% - 25% bruger Chrome. 
10% - 9% bruger Firefox 
 
 
Det gamle bibliotek.dk 4. kvartal 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det nye bibliotek.dk 4. kvartal 2013 (bemærk at der ikke bruges samme farver som 
ovenfor!) 
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Mobilversionen af bibliotek.dk – m.bibliotek.dk 

Tal fra Webtrends for 2013. 
 
Hvor kommer brugerne fra? 
84% af brugerne kalder m.bibliotek.dk direkte. 
 
Besøg 
Besøg 44.708 
Besøgende 17.505 
 
Styresystem 
62% Apple iOS 
33% Google Android 
Knap 3% diverse Windows-systemer 
 
Skærmopløsning 
Mere end 50% af brugerne af m.bibliotek.dk har en skærmopløsning på 320x480 (hvilket 
betyder at det er ikke Iphone-4 og -5 der dominerer – de har højere skærmopløsning). 
 
Besøgte sider 
Søgning, visning, login og lånerstatus er de mest brugte funktioner. 
 
Downloadede apps 
Iphone: 7724 (tal fra 1.10. – nyere tal ikke tilgængeligt) 
Android: 4074 


