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Benyttelsesgrad: ny indikator for brug af bogsamlinger
Anita L. Thiesen og Kamilla Jensen Husen
Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB)

Moderne biblioteker har stort fokus på brugen af samlinger. Brugen af 
trykte bøger opgøres ved tælling af antal udlån, og for e-bøger tælles 
antal Section Requests/SSR. Det har medført den udbredte opfattelse, 
at trykte bøger ikke bruges ret meget.

Men brugstallene kan ikke sammenlignes, alene fordi vi tæller to helt 
forskellige ting. Gør man det alligevel, vil e-bøgerne uvægerligt ligge 
højest. Det afspejler ikke forskel i brugen som sådan, men er en direkte 
konsekvens af tællemetoden.

Vi foreslår ”Benyttelsesgrad” som en ny indikator for brugen af en 
bogsamling. Denne indikator tillader sammenligning på tværs af 
formater, størrelse og fag.

Figur 4 viser benyttelses-
grad for tre delsamlinger 
som er stærkt selekterede. 

E-bøgerne i DawsonEra er 
købt på baggrund af 
reservationskø til en trykt 
udgave. Bemærk her, at 
44% af disse IKKE er brugt 
indenfor 12 måneder.

Figur 5 og 6 sammenligner den 1-årige og 5-årige benyttelsesgrad for 
nogle delsamlinger. Det er tydeligt, at brugen udvikler sig over tid og er 
mere ekstensiv (og uforudsigelig), end man vil se i løbet af 12 måneder.

Benyttelsesgrader for enkelte dele af en samling kan vise interessante 
forskelle i sammensætning og brug.

Benyttelsesgraden er den andel af en samling, som har været brugt 
indenfor en periode på fx 12 måneder. 

Introduktion

Figur 2 og 3 viser benyttelsesgrad for trykte delsamlinger under hhv. 
Humaniora og Naturvidenskab.

Samlingen Sprog Alment indeholder mange metode- og teoribøger. 
Brugen af øvrige sprogfag følger nogenlunde fagenes repræsentation 
på SDU.

Samlingen Matematik & Statistik indeholder kun grundbøger. Brugen af 
øvrige naturfag er næsten ens.

Mange aktiviteter på et universitetet forløber i intervaller af ½-3 års 
varighed. Det kan give forskydninger i både anskaffelse og brug af 
bogsamlingerne. Derfor kan det være nyttigt at vurdere brugen over 
andre perioder end 12 mdr.

Alle SDUB’s samlinger er kuraterede, dvs. udvalgt efter faglige kriterier. 
Hvis en samling er meget selektiv og fx kun indeholder lærebøger med 
høj efterspørgsel, vil vi forvente en høj benyttelsesgrad..

Benyttelsesratio er forholdet mellem to benyttelsesgrader af forskellig 
periode, her 5år/1år. Ratio viser, i hvor høj grad brugen ændrer sig over 
tid. Hvis de samme titler bruges år efter år, vil ratio være tæt på 1. 
Samlinger, som bruges mere ekstensivt og dynamisk, vil have højere 
ratio. Benyttelsesratio er angivet i figur 5 og 6.

1) Store samlinger af trykte bøger og e-bøger benyttes lige meget 
2) Benyttelsesgraden for en stor og bred samling er ca. 10-15% pr. år
3) Benyttelsesgraden er højere på Humaniora
4) Stærkt selekterede samlinger har en meget høj benyttelsesgrad
5) Benyttelsesgraden stiger over tid, men ikke lige meget for alle 

samlinger
6) Forholdet (ratio) mellem 5års/1års-benyttelsen viser, hvor hurtigt 

brugen ændrer sig

Figur 1 viser benyttelses-
grad for fire store og brede 
bogsamlinger. Brugen er 
sammenlignelig, omkring 
10% pr. år i gennemsnit. 
Sprog (trykt) har den højeste 
og Springer (digital) har den 
laveste benyttelsesgrad.

Springer indeholder mange 
ældre og tysksprogede e-
bøger, som benyttes mindre.
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