
F remtidens
B I B L I O T E K S R U M  O G  F O R M I D L I N G

- Erfaringskatalog
marts 2019



F R E M T I D E N S  B I B L I O T E K S R U M  O G  F O R M I D L I N G
Erfaringskatalog



KØBENHAVNS BIBLIOTEKER

SAMT AALBORG OG ROSKILDE BIBLIOTEKERNE

m
ar

ts
 2

01
9

F R E M T I D E N S  B I B L I O T E K S R U M  O G  F O R M I D L I N G

Layout og illustrationer: 

Rune Fjord Studio

Team:
Rune Fjord, Filipa Pita



6  - 7 

8  - 9

10

11

12  - 15

18  - 19

16  - 17

20  - 21

22  - 23

Forord

Forsøg

Værktøjskasse

Begreber fra markedsførings- og 
detailbranchen

Indledning

1

Generelle anbefalinger

Generelle overvejelser

Medvirkende biblioteker

Hovedkonklusioner

INDHOLD
 



24  - 27

28  - 31

32  - 37

38  - 45

46  - 56

57  - 63

64  - 68

69  - 75

Kompetencer

Organisering

Faglitteratur til voksne - Space management
Valby Bibliotek

Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider
Gadstrup og Ågerup Bibliotek

Indspillet musik - Click and collect
Københavns Hovedbibliotek

Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal
Aalborg Hovedbibliotek

Pop-up shops på biblioteket - I krimi-området 
og børnebiblioteket
Aalborg Hovedbibliotek

2

Visuel procesplan for udstillinger - Nå en bredere 
målgruppe med dine udstillinger
Roskilde Hovedbibliotek

Lokal og national produktkampagne - Impuls- og 
merlån
Aalborg Hovedbibliotek

Børnebogsforsøg - Brug af servicedesign på   
baggrund af brugerbehov
Valby Bibliotek

Bilag

76

77  - 78

3
79  - 86



6

Traditionelt har folkebibliotekerne løst deres opgave 
med at fremme oplysning og dannelse ved at udlåne 
bøger. Den grundlæggende idé var, at bedre adgang til 
bøger i sig selv ville fremme oplysningen i en tid med 
begrænset adgang til litteratur. Biblioteksloven fastslår 
derfor, at folkebiblioteket skal løse sin opgave ved at 
”stille til rådighed”. Der er fokus på at opbygge en sam-
ling af materialer og give adgang til den. Loven sætter 
således også rammer for valget af materialer, men ikke 
for formidlingen eller præsentationen af dem.

På den baggrund har bibliotekerne siden den første 
lovgivning i 1920 fokuseret på materialesamlingen 
og på at give nem adgang til samlingen gennem sys-
tematisk opstilling på åbne hylder. Biblioteksrummet 
blev præget af reoler, og borgerne kunne så at sige gå 
direkte ind på lageret og hente relevante bøger. Bib-
liotekaren var i nogen grad et tilbehør til samlingen, 
som kunne hjælpe borgeren med at finde den rette 
bog. Idéen om adgang som særligt værdiskabende og 
biblioteksrummet som et boglager er stadig tydelig i 
biblioteksindretningen.

Udviklingen på medieområdet indebærer, at bib-
liotekerne befinder sig i konkurrence om borgernes op-
mærksomhed. Der kommer stadig flere borgere i det 
fysiske bibliotek, men de låner færre bøger. Denne ud-
vikling betyder, at bibliotekernes centrale ressourcer: 
Mennesker, mursten og materialer måske skal anvendes 
på nye måder.

En omfattende national brugerundersøgelse fra 2016 
viste høj tilfredshed med biblioteker og identificerede 
tre områder, der kunne hæve tilfredsheden yderligere: 
Biblioteket som mødested, børnebiblioteket og bib-
lioteket som inspirationskilde.[i]

Det enkelte folkebibliotek kan altså med fordel kaste 
et kritisk blik på både indretningen af biblioteket, sam-
mensætningen af samlingen og på medarbejdernes 
kompetencer.

Måske skal det lokale bibliotek i mindre grad være et
universalbibliotek, der har alt på hylderne – som en mini-
udgave af hovedbiblioteket. Måske skal det i stedet 

FORORD
 

1
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[i] https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/National_bruger-_og_benchm
arkunders%C3%B8gelse_p%C3%A5_folkebiblioteksomr%C3%A5det_2016.

pdf
(side 75)

Nysgerrigheden og det kritiske blik kan med fordel 
understøttes af øget brug af data og en systematisk 
metodemæssig tilgang til udviklingen af samlingen og 
biblioteksrummet. Det rummer også et potentiale for 
bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer.

Når bibliotekets indretning og samling ikke længere 
opfattes som en statisk kulisse eller en facilitet, men 
som værktøjer til at fremme aktivitet og udlån, kom-
mer medarbejdernes faglighed i spil på nye måder.

Vi håber med dette erfaringskatalog at kunne bidrage 
til at skabe endnu mere inspirerende samlinger og bib-
lioteksrum for folkebibliotekerne.

være et profilbibliotek med en målrettet materialesa-
mling, som afspejler lokalsamfundets behov. Det er også 
muligt, at biblioteket ikke har indrettet børnebiblioteket, 
så det er let for forældre og børn af finde de gode børne-
bøger.  

Det afgørende er, at både ledere og medarbejdere for-
holder sig nysgerrigt over for alternativer og kritisk til 
bibliotekets indretning og sammensætning af samlingen.

https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/National_bruger-_og_benchmarkunders%C3%B8gelse_p%C3%A5_folkebiblioteksomr%C3%A5det_2016.pdf
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/National_bruger-_og_benchmarkunders%C3%B8gelse_p%C3%A5_folkebiblioteksomr%C3%A5det_2016.pdf
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/National_bruger-_og_benchmarkunders%C3%B8gelse_p%C3%A5_folkebiblioteksomr%C3%A5det_2016.pdf
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/National_bruger-_og_benchmarkunders%C3%B8gelse_p%C3%A5_folkebiblioteksomr%C3%A5det_2016.pdf
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Baggrund Organisering

“Hvis jeg sagde mit Netflix abonnement op, ville jeg 
måske låne mere.” Udtalelsen kommer fra en af de brug-
ere, der blev interviewet under projektet og illustrerer 
meget godt, at bibliotekerne befinder sig i en opmærk-
somhedsøkonomi. Her er den knappe ressource ikke 
længere adgang til information, men adgang til borg-
ernes opmærksomhed. Det betyder, at bibliotekerne 
er i hård konkurrence med mange andre informations-
kilder. Derfor er det ikke længere nok at stille mate-
rialer til rådighed. Brugerne skal også inspireres til at 
låne dem. I det perspektiv er det uhensigtsmæssigt, at 
biblioteksrummet stadig er domineret af lageragtige 
hyldekomplekser, som optager værdifulde kvadrat-
meter. Hvis de typiske opstillinger ikke skaber inspira-
tion eller udlån, skal pladsen bruges til noget andet, og 
materialerne præsenteres anderledes. 

Projektet er et udviklingspuljeprojekt under Slots- og 
Kulturstyrelsen. Projektet er styret og ejet af Køben-
havns Biblioteker med deltagelse af Aalborg og Roskilde 
Bibliotekerne. Til projektet har været knyttet en styre-
gruppe og projektgruppe med deltagere fra de tre kom-
muner. Projektet har kørt over to år med start i januar 
2016 og afslutning i december 2018. 

1
Anvende forskellige 

metoder til at indhente 
data om brugen af bib-

lioteksrummet og mate-
rialerne samt brugernes 

ønsker og behov.

INDLEDNING
 

Projektets  formål  er  at
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Formål

Formålet med projektet er at bevæge sig imod evi-
densbaseret formidling af fysiske materialer ved hjælp 
af metoder fra markedsførings- og detailbranchen. 
Metoderne skal bidrage til, at brugerne i højere grad 
præsenteres for materialer, der imødekommer deres 
ønsker og behov, samt at formidlingen sker på en så-
dan måde, at de får lyst til at låne flere materialer. 

Projektet har altså til formål at anvende fakta frem for 
fornemmelser. Når det er sagt, er forsøgene i projektet
udført af biblioteksmedarbejdere, ikke statistikere. Der-
udover har projektet været udfordret af forhold, som 
betyder, at der tages en række forbehold, hvad angår

de kvantitative data. Blandt andet overgik bibliotekerne 
i projektperioden til et nyt bibliotekssystem, hvis tal 
ikke er sammenlignelige med tallene fra det gamle bib-
liotekssystem. Derudover har man ikke har haft adgang 
til lige så mange data som i det gamle system, hvorfor 
der er blevet tilkøbt data fra udbyderen af biblioteks-
systemet. Dette kan man læse mere om under afsnittet 
“Begrænsninger ved de kvantitative data” i bilaget. 
Projektets indsigter kan dog stadig anvendes i arbejdet 
med fremtidens biblioteksrum og formidling.

2

3

Bidrage til, at der ved 
hjælp af de indhentede 

data træffes databaserede 
beslutninger om brugen af 
pladsen og indretningen af 

rummet.

Undersøge, hvorvidt man 
ved hjælp af bedre udnyt-
telse af pladsen og mere 

inspirerende indretning af 
rummet kan øge udlånet af 

fysiske materialer.
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1

2

3

4

5

6

7

8

Faglitteratur til voksne

Forsideforsøg

Indspillet musik

Udstillingsforsøg

Pop-up shops på biblioteket

Visuel procesplan for udstillinger

Lokal og national produktkampagne

Børnebogsforsøg

Space management

Færre emner, flere forsider 

Click and collect

Tidsforbrug og udlånstal

I krimi-området og børnebiblioteket

Nå en bredere målgruppe med din udstillinger

Impuls- og merlån

Brug af servicedesign på baggrund af brugerbehov

Projektet består af otte forskellige forsøg på København og Aalborg Hovedbibliotek samt på Valby, Roskilde, Gadstrup og Ågerup 
Bibliotek. Under hvert forsøg beskrives dets formål, hvordan det mere konkret er udført, hvilke metoder, der er anvendt, og 
endelig skitseres forsøgets resultater. De otte forsøg er som følger:   

FORSØG
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VÆRKTØJSKASSE 

I forsøgene er anvendt forskellige værktøjer, herunder forskellige metoder, datakilder og visualiseringsværktøjer. Nedenfor 
fremgår en oversigt, mens de enkelte værktøjer forklares nærmere i bilaget.

METODER1 2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Servicedesign

Kunderejser

Interviews

Spørgeskemaundersøgelser/surveys

Observationer

Shadowing

Work along

Prototyping

BibDok

DATAKILDER

1
2

Targit - Biblioteksstatistik

IMS - Intelligent Materialestyring

VISUALISERINGSVÆRKTØJER

1
2
3
4
5
6

Mapping

Mønstergenkendelse

Idésudoku

Excel

SurveyXact

PowerBI
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Formålet med projektet er som nævnt at bevæge sig 
imod evidensbaseret formidling af fysiske materialer 
ved hjælp af principper og metoder fra markedsførings- 
og detailbranchen.

BEGREBER FRA 
 MARKEDSFØRINGS- OG DETAILBRANCHEN 
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Inden for store dele af detail- og servicebranchen ar-
bejder man i dag med et udefra og ind-perspektiv, 
hvor kundens behov er i centrum, og hvor løsninger 
designes med udgangspunkt i forbrugeradfærd. Inde-
fra og ud betegner således den modsatte tilgang, 
hvor man designer løsninger ud fra en intern logik. 
Udefra og ind hænger tæt sammen med kunderejse-
konceptet, hvor kundens ageren kortlægges, hvorefter 
oplevelsen tilpasses, så den bedre matcher det, virk-
somheden stræber efter. 

Space management vil sige, at udnyttelsen af en for-
retnings fysiske kvadratmeter optimeres med henblik 
på øget profit samt med henblik på at skabe en logisk, 
bekvem og inspirerende grænseflade mellem produkt 
og kunde. Når man arbejder med space management 
på biblioteket, arbejder man med at prioritere de 
materialer, der præsenteres på publikumskvadratme-
terne. Det vil samtidig sige, at man arbejder med, hvilke 
materialer, der stilles på lager og derfor udelukkende 
præsenteres på hjemmesiden. Det handler grund-
læggende om at udnytte bibliotekets fysiske kvadrat-
meter strategisk med henblik på at øge udlånet.

UDEFRA OG IND

SPACE MANAGEMENT
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Begrebet omhandler, hvordan mængden af en given 
vare påvirker salget. I materialeudstillinger benyttes 
dette, når mange eksemplarer af samme titel udstilles. 
Det giver et indtryk af overflod og signalerer til brug-
erne, at de gerne må tage en bog fra udstillingen.

Pop-up shops vinder mere og mere frem i detailhand-
len i takt med, at kunderne efterspørger andre oplev-
elser, end onlinehandel kan tilbyde. En pop-up shop 
er en butik, der typisk er placeret, hvor der i forvejen 
er meget trafik (A-placering). Formålet med pop-up 
shoppen er at overraske med indhold, der ikke normalt 
ville forekomme på stedet eller i sammenhængen. Det 
vigtigste aspekt ved pop-up shoppen er, at den kun 
eksisterer i en begrænset periode. Netop derfor bliv-
er den specielt interessant. På biblioteket kan pop-up 
shop-konceptet anvendes til at skabe hype omkring 
mindre efterspurgte genrer, kombinationer og materi-
aletyper på nøje udvalgte placeringer, hvor der normalt 
cirkulerer mange mennesker.

VARER SÆLGER VARER

POP-UP SHOP

I detailhandelen arbejder man med tiltag, der tilskynd-
er kunden til mersalg af samme vare, en anden og mere 
profitskabende vare eller varer, som kunden ikke havde 
planlagt at købe. Når man måler på, om tiltagene har 
effekt, ser man på basket size, der betegner det antal 
varer, som en kunde køber ved én handel. Når vi på 
biblioteket laver impulsskabende tiltag, er det umid-
delbart for at øge brugerens udlån sammenlignet med 
normalt. Det er dog i endnu højere grad et spørgsmål 
om at øge brugerens kendskab til bibliotekets bredde i 
materialetyper og genrer, så der ikke bare lånes mere 
men også bredere.

Begrebet A-placering drejer sig om, hvordan varens 
placering i butikken har betydning for salget. En vare 
sælger mere med en A-placering end med en B-pla-
cering og mere med en B-placering end en C-placering. 
I biblioteksregi drejer A-placering sig om at identifi-
cere den plads i biblioteket, hvor udstillinger placeres 
optimalt i forhold til synlighed og dermed udlån. A-
placeringen afhænger af indretningen på det enkelte 
bibliotek, men vil altid befinde sig tæt på publikums-
arealer med stor trafik. Eksempelvis ved indgangen, 
tæt på betjeningen eller ved reserveringshylderne.

MERSALG OG ØGET BASKET SIZE

A-PLACERING



15

I detailhandlen arbejder man strategisk med produkt-
kampagner, hvor man offensivt  sætter fokus på ét eller 
flere produkter i en tidsafgrænset periode. Formålet er 
at sælge mest muligt af bestemte produkter gennem 
unik iscenesættelse og eksponering. På biblioteket 
kan det omsættes til at lave udstillinger over bestemte 
temaer, hvor materialerne iscenesættes og kombi-
neres med aktiviteter og formidling.

I detailhandlen arbejder man ud fra erkendelsen, at 
tid er penge for forbrugeren. Return on Time Invest-
ed refererer til, hvorvidt en given aktivitet er den tid 
værd, som man skal investere i den. Denne vurdering 
udspringer af en generel oplevelse af, at man har min-
dre tid nu end tidligere. Formidling i biblioteksrum-
met – herunder f.eks. skilte til materiale-udstillinger 
– skal derfor sikre, at brugeren hurtigt kan navigere i 
de mange tilbud og vurdere, hvilke der er relevante for 
den enkelte. 

PRODUKTKAMPAGNE

RETURN ON TIME INVESTED
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GENERELLE OVERVEJELSER 
 

På de følgende sider finder du generelle anbefalinger 
til at arbejde med forsøgenes metoder. Desuden kan 
du læse forsøgenes væsentligste konklusioner. Forsøg 
såvel som resultater er beskrevet i flere detaljer fra 
side 24, men inden du når dertil, er det værd at for-
holde sig til følgende overvejelser.

Vil man arbejde databaseret med bibliotekets samling 
og gå systematisk til værks med evaluering af formid-
lingen i det fysiske biblioteksrum, kræver det nye ar-
bejdsgange og tankeprocesser af personalet.

Bibliotekerne har til tider frygtet, at data og statistik 
alene ville danne grundlag for valg og fravalg, og at 
bibliotekspersonalets faglighed og kompetencer ville 
træde i baggrunden eller helt blive ignoreret. Det er 
heldigvis ikke tilfældet, og det viser resultaterne fra 
dette projekt med al tydelighed. For at kunne arbej-
de systematisk med formidlingen i biblioteksrummet, 
kan data ikke stå alene lige så vel som faglighed, er-
faring, kompetencer og mavefornemmelser heller ikke 
kan. Det er i koblingen mellem faglighed og data, at vi 
bedst ser, hvordan vores formidling fungerer. Desuden 
bidrager denne kobling til, at medarbejderne kan tage 
et større ansvar for samlingen og udlånet på en mere 
kvalificeret baggrund.

Det er vanskeligt og tidskrævende at skaffe de data, 
der er behov for, og det kræver, at medarbejdernes
værktøjskasse rummer de rette kvalitative og kvanti-
tative metoder. Kun sådan kan der foretages brugbare 
evalueringer. Projektet har tydeliggjort, at disse værk-
tøjer er anvendelige i undersøgelsen af formidlingen, og 
at det giver mening, selvom vi stadig har behov for at 
øve os.

Når bibliotekerne laver databaserede undersøgelser, 
er et tværfagligt samarbejde nødvendigt. Dette er til-
fældet, fordi man ikke kan forvente, at de samme med-
arbejdere er gode til at lave en indbydende udstilling 
i biblioteksrummet, stå for undersøgelsesdesign, ud-
forme statistikker og foretage brugerinterviews. Derfor 
er det essentielt, at et tværgående ledelsesmæssigt 
fokus rammesætter og organiserer arbejdet på tværs af 
bibliotekernes organisation.

Katalogets forsøg og resultater skal ikke ses som en-
degyldige facitter. De skal ses som et skridt mod en ny 
tilgang til databaseret formidling, og som starten på 
en kontinuerlig proces. Resultaterne giver os pejlinger, 
som gør os nysgerrige på nye veje og sammenhænge, 
der skal undersøges. Vi har fået nogle svar, men der er 
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opstået lige så mange nye spørgsmål, og sådan vil pro-
cessen fortsætte. Nogle spørgsmål kan vi kun besvare 
ved at foretage forsøg over længere tid, end projektet 
tillod. Eksempelvis vil tiden vise, om brugernes præfe-
rencer ændrer sig over tid, og om man kan vænne brug-
erne til nye tiltag over en periode. Vi kan næsten ikke 
vente med at arbejde videre og forædle de processer 
og metoder, som vi har taget hul på i projektperioden.
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GENERELLE ANBEFALINGER

Vær helt skarp på, hvad formålet for din undersøgelse 
er. På den måde kan du lettere konkludere og evaluere 
på undersøgelsen efterfølgende. Desuden er et tydeligt 
formål værdifuldt i dialogen med kolleger og brugere, da 
du bedre kan kommunikere, hvad du undersøger, hvor-
dan du har prioriteret og hvorfor.

AFKLARET FORMÅL

KENDSKAB TIL MÅLGRUPPE

På baggrund af forsøgene gives følgende generelle an-
befalinger til arbejdet med evidensbaseret formidling.

Beslut tidligt, hvilken målgruppe, du vil ramme. Ved at 
kende målgruppens adfærd og behov kan du bedre mål-
rette din undersøgelse. F.eks. kan du lettere vælge et 
passende indhold for en udstilling. Med kendskab til din 
målgruppe, kan du endvidere planlægge dine bruger-
undersøgelser, så du ikke bruger unødvendige timer på 
observation i tidsrum, hvor brugerne ikke besøger bib-
lioteket.
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Overvej, hvordan du bedst formulerer dine inter-
viewspørgsmål. Det kan være vanskeligt at udforme 
spørgsmålene, så de giver mening for respondenterne, 
uden uklare formuleringer og indforståetheder. Test 
gerne spørgsmålene inden undersøgelsen går i gang og 
få evt. ekstern hjælp, hvis du fortsat er i problemer.

Giv dig god til at teste. Tendenser viser sig ofte først ef-
ter længere tid, og det er en løbende proces at udvikle 
prototyper. Derudover tager det gerne længere tid at 
behandle data, end man regner med.  Brug derfor god 
tid på begge faser af forsøget. Vær desuden obs på at 
indsamle sammenlignelige data over tid.

Sørg for at skilte tydeligt og i det rette omfang. Skiltning 
fremhæves ofte som værdifuldt af brugerne, idet det 
hjælper dem til at orientere sig i biblioteksrummet. Alt 
for mange skilte har dog den modsatte effekt. Du bør 
derfor overveje, om skiltning er den rette metode i den 
konkrete situation.

Sørg for at have en sum af idéer til spontane udstil-
linger i tilfælde af, at en udstilling skal ned før tid. Hold 
dig også for øje, at udstillingen helst ikke må se for pæn 
ud. Er den for ordentlig, tror brugerne, at de skal lade 
den være. Det er desuden værd at bemærke, at ikke 
alle medarbejdere har samme blik for udstillinger. Tal 
derfor med dine kolleger om, hvilke materialer der eg-
ner sig.

FORMULERING AF INTERVIEWSPØRGSMÅL

SÆT GOD TID AF SKILTNING

A-PLACERING
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HOVEDKONKLUSIONER

Brugerne er i høj grad visuelt orienteret. 
Dvs. at de foretrækker forsider frem for 
bogrygge, samt at de lægger vægt på hur-
tigt at kunne afkode, hvorvidt en udstilling 
er interessant for dem. F.eks. via skiltning 
og let overskuelig opstilling.

En reduceret og kurateret samling af faglit-
teratur opleves som mere inspirerende af 
brugerne og får på trods af færre emner og 
materialer ikke udlånet til at falde.

Udstillinger med selekteret materiale, der 
har samme emne, lader til at betale sig.

Skiftende udstillinger låner ikke nødven-
digvis bedre ud end faste opstillinger på en 
A-placering, men kan skabe aktuel, inspir-
erende og visuelt appellerende formidling.

Herunder følger de væsentligste konklusioner på tværs 
af forsøgene. En mere detaljeret beskrivelse findes 
under det enkelte forsøgs resultater.
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Iscenesættelse og oplevelsesinstallationer 
i forbindelse med kampagner kan være 
med til at sætte en stemning og tiltrække 
brugere, men bidrager i sig selv ikke til at 
højne udlån.

7 Børnebibliotekets primære brugere er 
forældre i følgeskab med børn, og derfor 
skal opstillingerne og formidlingen i høj 
grad henvende sig til dem. F.eks. hjælpe 
dem på vej med aldersniveau, læseniveau 
eller opstilling efter hovedperson.

6 Pop-up shops låner mest ud, når de fun-
gerer som almindelige udstillinger. Dvs. 
når de udstiller bøger med relation til 
omgivelserne. F.eks. true crime-bøger i 
et krimi-område. Dog kan pop-up shops 
bevidstgøre brugerne om materialer, de 
ikke selv ville have opsøgt. Dvs. at pop-up 
shops kan øge bredden i udlånet.

8 Den kan være vanskeligt at flytte brugerne 
af musiksamlingen til click and collect.
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MEDVIRKENDE BIBLIOTEKER

  Befolkningstal i Ågerup på 2.584 
  i 2017

  18.206 besøgende i 2017

  Ca. 15.500 udlån i 2017

  Areal på 165 m2

VALBY 
 Bibliotek

ÅGERUP
 Bibliotek

  Befolkningstal i Gadstrup på 2.604  
  i 2017

  16.569 besøgende i 2017

  Ca. 13.000 udlån i 2017

  Areal på 250 m2

GADSTRUP
 Bibliotek

  Biblioteket har flydende samling,  
  men gør ikke brug af styringssys- 
  temet IMS

 Biblioteket har flydende samling,  
 men gør ikke brug af styringssys 
 temet IMS

  Befolkningstal i Valby på 56.000 
  i 2017

  325.000 besøgende i 2017

  208.000 udlån fra januar til og med  
  oktober 2017. Overgangen til det  
  nye bibliotekssystem gør, at der   
  ikke er data for hele året

  Areal på 770 m2

Biblioteket har flydende samling og 
gør brug af styringssystemet IMS



23

  Befolkningstal i Indre By på 55.000   
  i 2017

  839.000 besøgende i 2017

  303.000 udlån fra januar til og med 
  oktober 2017. Overgangen til det  
  nye bibliotekssystem gør, at der  
  ikke er data for hele året

  Areal på 10.000 m2

 Biblioteket har flydende samling og 
 gør brug af styringssystemet IMS

  Befolkningstal i Roskilde, Trekro-  
  ner og Himmelev på ca. 50.000

  430.519 besøgende i 2017

  Årligt udlånes ca. 500.000

  Areal på 2350 m2

KØBENHAVN
 Hovedbibliotek

ROSKILDE
 Bibliotek

  Biblioteket har flydende samling,  
  men gør ikke brug af styringssys- 
  temet IMS

  Befolkningstal i Aalborg Midtby 
  på 12.000  

  852.000 besøgende i 2017

  Årligt udlånes ca. 413.000

  Areal på 11.000 m2

 

AALBORG
 Hovedbibliotek

 Biblioteket har flydende samling,   
 men gør brug af styringssystemet  
 IMS
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FØR SAMLINGEN BLEV MINDSKET

FÆRRE EMNER PRÆSENTERET FRONTVENDT

Formål

Målgruppe

Formålet med forsøget har været at øge udlånet af fag-
litteratur til voksne vha. af en anderledes præsenta-
tion, hvor hele emner af faglitteraturen blev fjernet fra 
bibliotekets publikumsareal. Der er således tale om et 
opgør med universaltankegangen, hvor biblioteket skal 
have alle faggrupper repræsenteret. Samtidig testede 
forsøget, hvilken præsentation brugerne foretrækker, 
når de søger inspiration til hjemlån: klassisk opstilling 
med bogrygge eller flere bogforsider.

Undersøgelser forud for forsøget viste, at af de 49 ads-
purgte brugere af voksen-faglitteratur, var 63% kvinder 
og 37% mænd. Størstedelen af brugerne var over 50 år, 
skarpt efterfulgt af 20-29 årige. Sidstnævnte målgrup-
pe består sandsynligvis hovedsageligt af studerende.

FAGLITTERATUR TIL VOKSNE
  SPACE MANAGEMENT

Valby Bibliotek
  Faglitteratur til voksne  - Space management 

FÆRRE EMNER PRÆSENTERET MED BOGRYGGE
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10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år

6%

37%

4%
10%

18% 16%
8%

Beskrivelse af forsøget

Forud for forsøget bad man brugere af voksen-faglitte-
raturen på Valby Bibliotek om at svare på spørgsmålet: 
Hvad kunne få dig til at låne mere? Undersøgelsen viste, 
at et flertal efterlyste flere bogudstillinger og -forsider. 
Man valgte på baggrund heraf at opdele forsøget i to 
delforsøg. 

I begge forsøg reducerede man samlingen af faglit-
teratur med ca. 70%, idet udvalgte emner blev fjernet 
for på den måde at give mere plads til de emner, som 
brugerne efterspurgte på det fysiske bibliotek. I arbej-
det med at reducere samlingen blev udlånsdata, dvs. 
udlåns- og reserveringsprocenter, analyseret på hver 
hovedgruppe fra 00 til 99 i DK5, som er det fælles op-
stillings- og klassifikationssystem for de danske folke- 
og skolebiblioteker. En lav udlånsprocent blev define- 

ret som et udlån på mindre end 40% af Valby Biblioteks
bestand af hovedgruppen, og en høj reserveringspro-
cent blev defineret som over 40% af klassemærkets 
udlån på Valby Bibliotek. Disse materialer blev i forsøgs-
perioden placeret på et midlertidigt lager. 

Efter samlingen var reduceret, blev forsøget splittet 
op i to. En periode, hvor fagbogssamlingen primært 
blev præsenteret med frontvendte forsider, og en 
periode, hvor samlingen primært blev præsenteret 
med bogrygge. I forbindelse med den nye opstilling 
af fagbøgerne blev alle fritstående reoler fjernet, så 
kun de væghængte reoler var tilbage. På den frigjorte 
plads blev der placeret et udstillingsmodul. Forsøget 
med forsider versus bogrygge relaterer sig kun til de 
væghængte reoler.

Valby Bibliotek
  Faglitteratur til voksne  - Space management 

Brugere af voksen-faglitteraturen
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Metoder R E S U LTAT E R

Til at måle effekten af den mindskede samling har man 
anvendt udtræk på udlånsdata henholdsvis før og un-
der reduktionen. Herved har man kunnet se, hvorvidt 
udlånet af faglitteraturen steg eller faldt i forsøgsperi-
oden. Som før nævnt var det dog ikke muligt at få sam-
menlignelige data, da bibliotekssystemet blev ændret 
undervejs. I stedet sammenlignede man udlånspro-
centen for de grupper af materialer, der blev i publi-
kumsarealet på Valby Bibliotek med den tilsvarende 
udlånsprocent for hele Københavns Kommunes bib-
lioteker.

Til at måle effekten af bogrygge versus forsider er der 
desuden anvendt anonyme observationer og opføl-
gende interviews før og under forsøget. Desuden er 
henvendelser til den vagthavende bibliotekar blevet 
registreret, hvis de  vedrørte det ændrede tilbud af fag-
litteratur.  

Undersøgelsen viste, at brugerne ikke i højere grad 
end før forsøget oplevede at komme forgæves efter 
en specifik bog, den reducerede faglitteratursamling til 
trods. Derudover var den gennemsnitlige udlånsprocent 
i Valby på 43% efter forsøget for de grupper, der blev i 
publikumsarealet. Til sammenligning var den gennem-
snitlig 26% på alle Københavns biblioteker. Data tyder 
altså på, at det er lykkedes at øge udlånet på voksen-
faglitteraturen.

Undersøgelserne viste desuden, at brugerne foretræk-
ker bogforsider frem for bogrygge, når de søger inspira-
tion på det fysiske bibliotek. Dette kom både til udtryk i 
interviews samt i observation af brugernes færden. Flere 
svarede, at de fik lyst til at ose, når bøgerne overvejende 
blev præsenteret med forsider fremfor bogrygge, og i 
perioden med bogrygge viste observationer, at markant 
færre personer standsede op sammenlignet med peri-
oden med frontvendte forsider.

Valby Bibliotek
  Faglitteratur til voksne  - Space management 
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23%

27%

27%

7%

35%

En væsentlig erkendelse i forsøget blev også, at der 
kan være et misforhold mellem organisationens og 
brugernes oplevelse. Forud for forsøget forventede 
personalet på Valby Bibliotek overvejende negativ 
respons fra brugerne i forhold til mindskningen af fag-
litteraturen. Henvendelsesregistreringen viste imid-
lertid, at den nye indretning fik en overraskende 
positiv modtagelse med 85% positive eller neutrale 
brugerhenvendelser ud af i alt 47 henvendelser til 
den vagthavende bibliotekar. Denne erkendelse er et 
godt eksempel på forskellen mellem en intern logik 
og brugerens oplevelse.

Forsider

Kombination

Bogrygge

Intet svar

Valby Bibliotek
  Faglitteratur til voksne  - Space management 
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FORSIDEFORSØG
  FÆRRE EMNER, FLERE FORSIDER

Formål

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget

Formålet med forsøget har været at undersøge, om 
kuratering og frontvendt præsentation af faglitteratur 
for voksne skaber mere inspiration og dermed flere 
udlån end den traditionelle universalsamling med la-
geropstilling. Forsøget har haft fokus på at udnytte bib-
liotekets sparsomme antal kvadratmeter optimalt, dvs. 
space management, og relaterer sig på den måde til 
fagbogsforsøget på Valby Bibliotek. 

diverse delopstillinger, som måtte befinde sig an-
dre steder i biblioteket end på de hylder, der indgik i 
forsøget.

De materialer, der indgik i forsøget, blev præsenteret 
på en visuelt indbydende og overskuelig måde, dvs. em-
neopdelt med forsiden udad og tydelig skiltning.

Udvælgelsen af materialer var baseret på en analyse af 
udlåns- og reserveringsdata på klassemærkeniveau fra 
bibliotekssystemet DDELibra fra april 2016-marts 2017.
 

Målgruppen har været voksne og unge brugere af Gad-
strup og Ågerup Bibliotek.

I forsøgsperioden, som strakte sig over henholdsvis 
seks og otte måneder på Ågerup og Gadstrup Bibliotek, 
blev faglitteraturen for voksne reduceret med 40-50%. 
Faglitteratur er her defineret som materialer opstillet i 
voksenafdelingen med DK5-numre. Herfra er undtaget 
82.00-88.00, 77.70, 79.41, lydbøger, tidsskrifter samt

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
  Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider
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SPORT & FRITID

BIOGRAFIER
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steget i perioden. Pga. nyt bibliotekssystem i april 2017 
har det ikke været muligt at sammenligne de månedlige 
udlåns- og reserveringstal med året før. Derfor er der 
sammenlignet med tal fra DDELibra i samme måneder 
i 2016 samt udlånstal for månederne op til forsøgenes 
start.

Det skal påpeges, at dataene er behæftet med en del 
usikkerhed, da det ikke er optimalt at sammenligne på 
tværs af måneder og bibliotekssystemer, og da udlåns-
tallene er små.

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider

Metoder

Som metodisk ramme for dataindsamlingen, blev 
virkningsevalueringsmetoden BibDok anvendt. BibDok 
giver mulighed for at opnå indblik i, hvorfor forsøg vir-
ker/ikke virker, og der arbejdes med begreberne: grund-
læggende antagelse om virkning, resultat og effekt. 

Gennem interviews udført i den betjente åbningstid, 
blev brugernes oplevelse af den nye opstilling under-
søgt med fokus på, hvorvidt brugerne blev inspireret 
til at låne mere, end de kom for, og om de blev over-
raskede over det kuraterede udvalg af faglitteratur. I alt 
blev der gennemført 16 semistrukturerede interviews.

Som supplement til de kvalitative interviews, blev der 
brugt spørgeskemaer til at undersøge, om brugerne 
reelt kiggede på fagbøger under deres biblioteksbesøg. 
Spørgeskemaerne lå fremme til besvarelse i hele åb-
ningstiden, hvorfor der må tages forbehold for, at be-
svarelserne ikke er repræsentative. Der var i alt 71 be-
svarelser.

Udlåns- og reserveringstal leveret af Systematic for 
perioden 1. januar-31. december, har desuden afdæk-
ket, hvorvidt udlån og reserveringer er faldet eller
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virker nemmere at finde noget. Mere overskueligt og 
meget mere inspirerende.” 
- Bruger, Ågerup

“Jeg synes, måden det er sat op på, er overskuelig og 
spændende og inspirerende…” 
- Bruger, Ågerup

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider

For det første oplevede brugerne den nye udstilling 
som visuelt appellerende, indbydende og flot.

”Det er lækkert med de farvestrålende forsider og den 
tydelige, farverige skiltning.” 
- Bruger, Ågerup

”Det er flot med forsider. Man ser bøgerne bedre.” 
- Bruger, Gadstrup

”Det er inspirerende. Jeg er meget visuelt orienteret. 
Forsiderne giver mig lyst til at kigge i bøgerne.” 
- Bruger, Gadstrup

1

For det andet gav de udtryk for, at emneinddelingen 
var nem at finde rundt i, og at det derfor var nemt at 
danne sig et overblik.

”Jeg synes, opstillingen er mere overskuelig og smart. 
Det er nemt at bruge overskrifterne, når man skal 
finde noget”. 
- Bruger, Ågerup

”Jeg synes godt om præsentationen af bøgerne. Det

2

For det tredje bemærkede en del, at de lettere fik øje 
på materialerne pga. forsiderne og dermed blev fristet 
til at kigge en ekstra gang.

”Jeg har netop taget en bog pga. forsiden. Ellers ville jeg 
ikke have fundet den”. 
- Bruger, Ågerup

”Forsiden på denne her fangede mig. Jeg ville jo ikke 
have lagt mærke til forsiden, hvis den ikke havde stået 
på jeres visnings-hylder.” 
- Bruger, Gadstrup

“Jeg læser ikke meget faglitteratur, men er flere gange 
blevet fristet af forsiderne til hjemlån...”
- Bruger, Ågerup

3

De interviewede i både Ågerup og Gadstrup tilkendegav, at de oplevede den nye opstilling som inspirerende. I brugernes udsagn 
kunne der identificeres tre tydelige mønstre. 

R E S U LTAT E R



De kvalitative data vidnede altså om et meget tydeligt 
mønster hos brugerne: De er visuelt orienterede, inspi-
reres af forsider frem for bogrygge, og de tiltales af nem 
og overskuelig opstilling af fagbøger. 

Den grundlæggende antagelse; at mere inspiration leder 
til flere udlån kan ikke direkte udledes af forsøget, men 
der er indikationer herpå. Med forbehold for oven-
nævnte metodiske usikkerheder, kunne der spores en 
svag stigning i antal udlån af voksen-faglitteratur på 
både Gadstrup og Ågerup Bibliotek. Dette til trods for, at 
bestanden var reduceret med 40-50%. Tal for opfyldte 
reserveringer fra april 2018 og frem viste et uændret re-
servationsmønster og dermed tydede intet på, at brug-
erne reserverede mere pga. reduktionen i samlingen. 

Forsøget har vist, at kuratering og frontvendt præsenta-
tion af faglitteratur for voksne skaber mere inspiration 
end den traditionelle universalsamling med lageropstil-
ling. Dette er et stærkt argument for at bevæge sig væk 
fra universalsamlingen og hen imod en samling, der af-
spejler lokalbefolkningens behov – i hvert fald på mindre 
biblioteker. Hensigten med og motivationen for opstil-
lingen skal dog overvejende være at udnytte kvadratme-
terne til at skabe mest mulig inspiration for brugerne og 
kun sekundært at øge udlånet. 
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FØR

EFTER

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider
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Indspillet musik- Click & collect

INDSPILLET MUSIK 
  CLICK AND COLLECT

Formål

Målgruppe

Formålet med forsøget har været at kortlægge brugen 
af Københavns Hovedbiblioteks musikområde og brug-
ernes karakteristika. Dette med henblik på at flytte brug-
ergruppen fra fysisk adgang til samlingen til reserve-
ring via hjemmesiden. Inden for detailbranchen bedre 
kendt som click and collect.

Undersøgelser i forbindelse med forsøget viste, at brug-
ergruppen af musik primært var mænd over 50 år, der 
fortrinsvis lånte musik på CD. 

 - Mandlig musikbruger, 58 år, Københavns Hovedbibliotek

“Jeg er åben for inspiration men ikke som 
et tilbud, der står alene. Altid i relation til 
en tilgængelig musiksamling.” 

“Jeg kom for at læse nyheder og lytte til CD’er, 
da jeg ikke har en afspiller derhjemme.”

Til illustration gengives nedenfor en række 

udsagn fra de interviewede:

 - Mandlig musikbruger, 57 år, Københavns Hovedbibliotek

 - Mandlig musikbruger, 70 år, Københavns Hovedbibliotek

“Jeg har huller i min samling. Jeg finder dem 
her. De kan ikke streames eller købes mere. I 
har det, jeg ikke kan finde andre steder.” 
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Indspillet musik - Click & collect

Beskrivelse af forsøget

Forsøget bestod af tre elementer: 

De præliminære undersøgelser analyserede henholds-
vis brugen af samlingen og de primære brugeres 
karakteristika. Sideløbende hermed forberedte man 
flytningen af musiksamlingen til opbevaring på lager. 
Flytningen var ikke en konsekvens af undersøgelserne, 
men indretningen af de frigivne kvadratmeter blev 
hjulpet på vej af data fra undersøgelserne.

Efter flytningen oprettede man en alternativ præsenta-
tion af indspillet musik suppleret med bøger inden for 
emnet. F.eks. musikbiografier. Der blev opstillet udstil-
lingsmøbler og -podier i området med et markant min-
dre udvalg af musik, og to siddende lyttepladser blev 
afløst af én stående lytteplads.

1

2

3

 

To præliminære undersøgelser

En flytning af musiksamlingen til lager

En opfølgning på flytningen
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Metoder

Forsøget har benyttet analyse af udlånsdata  til at af-
dække brugen af musiksamlingen før og efter flytning-
en. Det har ikke være muligt at få sammenlignelige 
data, men der er anvendt udlånsprocenter fra det gam-
le bibliotekssystem som afsæt, og for 2018 har man set 
på udlånsprocenten for henholdsvis Hovedbiblioteket 
og hele Københavns Kommune i perioden august-ok-
tober 2018. 

Til undersøgelsen af brugerne har man anvendt ano-
nyme observationer og opfølgende interviews før og 
efter flytningen. Derudover er henvendelser til vagt-
havende personale blevet registreret, hvis de vedrørte 
det ændrede musiktilbud. Det primære formål med 
observationer og interviews har været at afdække, 
hvem kernebrugerne er. Dette illustreres på næste side 
gennem en typisk brugerrejser. Et væsentligt forbehold 
ved brugerundersøgelserne er, at der var meget få 
besøgende i musikområdet. Det betød, at det ikke var 
muligt at indhente en større, repræsentativ mængde 
svar indenfor den afsatte tid, som var 10 timer.

Københavns Hovedbibliotek

R E S U LTAT E R

Udlånsdata før flytningen viste, at der var lav efterspørg-
sel på særligt CD’er og musik-DVD’er. Udlånsprocenten 
for CD’er på Københavns Hovedbibliotek var således 
helt nede på 11% i 2017. Efter flytningen var Hovedbib-
liotekets gennemsnitlige udlånsprocent for voksen-CD-
samlingen fra august-oktober 2018 på 6%, mens tallet 
for alle Københavns biblioteker var på 12%. Det tyder 
på, at det ikke er lykkedes at flytte brugerne til click and 
collect som ønsket. En længere, sammenlignelig periode 
er dog nødvendig, før der kan drages endelige konklu-
sioner. 

Brugerundersøgelser før flytningen afslørede to meget 
specifikke kernebrugere af musikområdet: Mænd på 
50+ og lyttepladsbrugere. Nedenfor følger en kort karak-
teristik af brugergrupperne samt illustrationer af typiske 
brugerrejser. Disse er udarbejdet på baggrund af 30 do-
kumenterede observationer i musikområdet i perioden 
januar-februar 2018.

Indspillet musik- Click & collect
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Mænd på 50+ er karakteriseret ved at føle sig hjem-
mevante i musikområdet. Derudover besøger de toi-
lettet og har både et ønske om at finde noget specifikt 
og uventet, når der bladres i CD’erne. 

Går til WC

Vælger CD

og en anden sektion

Går til CD’erne

Går til lytteplads

Går derfra med 5 CD’er

Kigger oppe

Lytter

Kigger nede

Kigger i én sektion

Indspillet musik - Click & collect

Brugerrejse for mand på 50+



Finder et par CD’er

Lyden hakker

Høretelefoner ved 
lytteplads er blevet 

stjålet

Finder en anden lytte-
plads. Lytter til musik.

Er ret beruset.

Pakker sammen Skal tisse

Skifter CD

Efterlader CD’er

36

Lyttepladsbrugerne er mænd, der kommer for at lytte til musik og gå på toilettet. Med andre 
ord kommer de ikke på biblioteket for at låne materialer med hjem. En stor andel af lytte-
pladsbrugerne er desuden kendetegnet ved – for biblioteket – uhensigtsmæssig adfærd. F.eks. 
alkoholindtag og/eller længerevarende ophold pga. hjemløshed. 

Efter den nye indretning blev en ny brugergruppe tiltrukket i form af  yngre mænd i alderen 30-
40 år – på bekostning af den mandlige kernebruger på 50+. Man fandt dog også ud af, at det 
mindre, kuraterede udvalg ikke øgede interessen for musikområdet. Således var der fortsat få 
brugere i perioden april-juni 2018.

Københavns Hovedbibliotek
Indspillet musik- Click & collect

Brugerrejse for lyttepladsbruger
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Forsøget med at flytte bibliotekets samling af indspillet musik på lager har således afprøvet én type 
løsningsmodel med henblik på at nudge kernebrugeren til click and collect og frigive kostbare kvadrat-
meter. Modtagelsen hos musikområdets brugere har forventeligt ikke været overvejende positiv, men 
lidt overraskende heller ikke overvejende negativ. 50/50 jf. henvendelsesregistreringen, som i alt talte 21 
henvendelser de første fire uger efter flytningen af indspillet musik.

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år

40%

27%

7%

20%

0%0%
7%

Københavns Hovedbibliotek

Brugere af musiksamlingen efter nyindretningen

Indspillet musik - Click & collect
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UDSTILLINGSFORSØG
  TIDSFORBRUG OG UDLÅNSTAL

Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

Formål

Beskrivelse af forsøget

Målgruppe

Metoder

Formålet med forsøget har været at afdække, om ud-
stillinger med et højere ressourceforbrug genererer et 
større udlån end udstillinger med lavere ressourcefor-
brug, da det formodes, at udstillinger “sælger” bedre, 
hvis der arbejdes bevidst med et nøje selekteret ind-
hold, pæn opstilling, dekoration og fremadvendte for-
sider. 

Forsøget blev udført vha. fire udstillinger, som er 
beskrevet nærmere nedenfor. Hver udstilling varede 
14 dage, hvor de udstillede bøger var opsat på galleri-
hylder på en A-placering ved siden af en afleverings-
automat.

Voksne brugere på Aalborg Hovedbibliotek.

Tidsforbruget til selektering af materialer og opsætning 
af de fire udstillinger blev registreret i et skema. Udlåns-
tal fra de fire perioder blev udtrukket fra IMS statistik-
modul. Ved forsøgets afslutning blev udlånstallene fra 
IMS sammenholdt med tidsforbruget. 



U D S T I L L I N
G

E R

Til den nøje selekterede udstilling valgte man både 
skøn- og faglitterære materialer inden for emnet kær-
lighed. Kærlighed blev valgt ud fra en tanke om, at em-
net er aktuelt og appellerer bredt på tværs voksenlivet, 
uanset om man tilhører den yngre eller ældre andel. 
Materialerne blev vurderet enkeltvis ud fra deres rela-
tion til emnet, kvalitet og forsidens appel. På udstilling-
en blev materialerne placeret med forsiderne frem, og 
der blev lavet pæne bogstakke på podier. Udstillingens 
emne blev understøttet med rekvisitter. Emnets over-
skrift blev desuden præsenteret på en ophængt plakat 
i ramme.

De tilfældigt selekterede materialer blev taget fra 
bogvogne med nyligt afleveret materiale. For at sikre  
at der var diversitet i emnerne, blev de fem forreste 
materialer udvalgt fra seks tilfældige bogvogne. På ud-
stillingen blev materialerne placeret med forsiderne 
frem, og der blev lavet pæne bogstakke på podier.  
Udstillingen havde ingen rekvisitter, og den tilhørende 
plakat havde overskriften: læs mig.

 Udstilling                                      1
Nøje selekteret. Pæn opstilling.

 Udstilling                                      2
Tilfældigt selekteret. Pæn opstilling.

39Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal



U D S T I L L I N
G

E R

Til den nøje selekterede udstilling valgte man både 
skøn- og faglitterære materialer inden for emnet kær-
lighed.  Materialerne blev vurderet enkeltvis ud fra de-
res relation til emnet, kvalitet og forsidens appel. Ma-
terialerne blev sat tilfældigt op på gallerihylderne. På 
podiet blev der lagt tilfældige bogstakke. Udstillingen 
havde ingen rekvisitter, og den tilhørende plakat havde 
overskriften: kærlighed.

De tilfældigt udvalgte materialer blev taget fra 
bogvogne med nyligt afleveret materiale. For at sikre 
diversitet i emnerne blev de fem forreste materialer 
udvalgt fra seks tilfældige bogvogne. Materialerne 
blev sat tilfældigt op på gallerihylderne. På podiet blev 
der lagt tilfældige bogstakke. Udstillingen havde ingen 
rekvisitter, og den tilhørende plakat havde overskrift-
en: læs mig.

 Udstilling                                      3
Nøje selekteret. Rodet opstilling.

 Udstilling                                      4
Tilfældigt selekteret. Rodet opstilling.

40 Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal



41Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

NØJE SELEKTERET. PÆN OPSTILLING.

TILFÆLDIGT SELEKTERET. PÆN OPSTILLING.



42 Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

Metoder

Tidsforbruget til selektering af materialer og opsæt-
ning af de fire udstillinger blev registreret i et skema. 
Udlånstal fra de fire perioder blev udtrukket fra IMS 
statistikmodul. Ved forsøgets afslutning blev udlånstal-
lene fra IMS sammenholdt med tidsforbruget. 

R E S U LTAT E R

Tidsforbruget til opstillingsarbejdet viste sig at være ca. 
det samme på alle fire udstillinger. Forskellen på at stille 
noget pænt eller tilfældigt op på en gallerihylde var så 
godt som ikke eksisterende. Tiden brugt på at udvælge 
materialer bevidst eller tilfældigt var derimod ret for-
skellig. Efterfølgende blev resultaterne derfor grupperet 
alene efter, om der var brugt tid på selektering eller ej. 
Se skemaet på næste side.
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Uge 33-34
Uge 37-38

44.233 besøg
410 min.

200 min. 200 min. 62 5677

280 min. 101 9778

Uge 35-36
Uge 39-40

44.093 besøg

FORSØG Perioder og 
besøgstal

Tidsforbrug:
Selektion af 
materialer

Tidsforbrug:
Opstilling og 
vedligehold

Antal materialer 
sat op ved 

periodens start

Antal materialer 
fyldt op i 

udstillingsperi-
oden

Antal materialer 
direkte udlånt

Forsøg 1+3
Nøje selekteret

Pænt/tilfældigt udstillet

Forsøg 2+4
Tilfældigt selekteret

Pænt/tilfældigt udstillet

Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

Tallene indikerede, at selekterede materialer med et fælles emne blev udlånt næsten dobbelt så meget som tilfældigt udvalgte 
materialer. Udlånsmæssigt er der derfor belæg for at bruge ressourcer på tematiske udstillinger med kvalitativ udvælgelse af 
materialer. 

Tidsforbrug og udlånstal



44

Helt naturligt blev der dog anvendt dobbelt så meget tid på de selekterede 
udstillinger som på de tilfældigt selekteret. Dette hang ikke kun sammen 
med udvælgelsesarbejdet ved udstillingens start men var relateret til 
de selekterede udstillingers bedre udlån. Således krævede det mere tid i 
forhold til vedligehold og  indsamling af materialer.

Nøje selekteret - 
pænt/tilfældigt udstillet

Tilfældigt selekteret - 
pænt/tilfældigt udstillet
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Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

Materialer direkte udlånt
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Det kan i øvrigt bemærkes, at den nøje selekterede 
udstilling med rekvisitter ikke genererede flere udlån 
pr. besøg end samme udstilling uden rekvisitter. Ifølge 
resultaterne har rekvisitter således ikke en effekt på 
udlånet i sig selv. De kan imidlertid have andre formål 
såsom tiltrækningskraft, æstetik eller som stemnings-
understøttende elementer.

Idet der ikke opstår forskel i tidsforbrug på en rodet 
kontra en pæn udstilling, giver forsøget anledning til at 
tro, at gallerihylder ikke er velegnede til undersøgelsen. 
Man kan derfor overveje at udføre forsøget igen på ud-
stillingsmøbler, hvor tidsforskellen forventes at være 
større. Det vil måske give et mere nuanceret og realis-
tisk billede af tidsforbruget målt mod udlånstal.

I fremtiden kunne man desuden undersøge, hvorvidt 
mængden af materialer er afgørende for, om brugerne 
”tør” låne fra udstillingen, samt hvilken effekt rekvisit-
ter mere konkret har for udlånet. Sidst men ikke mindst 
kunne man undersøge, om skiltning har en effekt i 
forhold til at øge udlån på en udstilling. Noget tyder på, 
at skiltning hjælper brugere til at afkode emners rele-
vans, så de fastholdes i længere tid og ender med at 
låne fra udstillingen.

Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal
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POP-UP SHOPS PÅ BIBLIOTEKET
  I KRIMI-OMRÅDET OG BØRNEBIBLIOTEKET

Aalborg Hovedbibliotek
Pop-up shops på biblioteket - I krimi området og børnebiblioteket

Formål med begge forsøg

Metoder anvendt i begge forsøg

Formålet med forsøgene var at undersøge, om detail-
handlens koncept pop-up shop kan bruges til at øge 
antal og bredde i udlånet. Samtidig blev det undersøgt, 
om det er muligt at identificere komplementærproduk-
ter til målgruppen og placeringen.

For at undersøge effekten af de to pop-up shops blev 
udlånsstatistik fra IMS anvendt. De to forsøg er ikke 
sammenlignet med hinanden, men de otte emner i 
Gerningsstedet er indbyrdes sammenlignet, mens de 
fire emner i børnebiblioteket er sammenlignet.

For at underbygge resultaterne fra IMS-udstillingsmo-
dulet blev der trukket statistik fra bibliotekssystemet 
Cicero. Udtrækket illustrerede udlånet af materialerne 
i forsøgsperioderne og en tilsvarende periode, hvor 
materialerne ikke var udstillet. Tallene blev brugt til at 
afdække, om der er større udlån, når materialer “pop-
per up” i biblioteket frem for i deres normale kontekst. 
Her må dog tages forbehold for tallenes validitet, da 
Aalborg Bibliotekerne har flydende bestand. Mate-
rialerne i sammenligningsperioden kan derfor have 
befundet sig på andre filialer eller ikke have været til-
gængelige for udlån.

Der er udført to forsøg, ét i krimi-området kaldet Ger-
ningsstedet og ét i børnebiblioteket. Forsøgene har an-
vendt samme metoder.

Brugernes bevægelsesmønstre og adfærd i rummet 
blev kortlagt ved hjælp af observationer, mapping og 
interviews. På den måde blev interessen for de to pop-
up shops afdækket, og det blev tydeligt, om brugerne 
tog materialer fra udstillingen. Alle brugere, der tog 
materialer fra udstillingen, blev interviewet med hen-
blik på at undersøge deres holdninger til og oplevelse 
af de to pop-up shops. Forud for interviewene blev der 
udarbejdet en interviewguide og udført pilottest.
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Pop-up shops på biblioteket - I krimi området

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget

Krimi-områdets brugere er udelukkende voksne. Der 
er en lille overvægt af kvinder og gennemsnitsalderen 
er 50+.

Gerningsstedet er et afgrænset område af Aalborg 
Hovedbibliotek, hvor al krimi- og spændingslitteratur 
er samlet. Området har sit eget udstillingspodie, som 
har en A-placering, hvor der altid er krimi- og spænd-
ingsudstillinger.

Pop-up shoppen blev afprøvet på udstillingspodiet med 
otte udstillinger, hver af to ugers varighed. Emnerne for 
udstillingerne var meget forskelligartede. Nogle havde 
tæt emnemæssig relation til krimigenren, f.eks. “True 
Crime”, andre havde ingen relation, f.eks. “Friluftsliv” 
og “Grønne fingre”. Alle udstillinger blev udstyret med 
et A3-skilt med en overskrift, der tydeliggjorde emnet.

POP-UP SHOP   BIBLIOTEKETS KRIMI-OMRÅDE

96 personers færden i Gerningsstedet blev observeret i 
60 timer de 16 uger, hvor forsøgene stod på. Personer, 
der blev set tage materiale fra Gerningsstedet, blev efter-
følgende interviewet. Der blev i alt interviewet 51 per-
soner, og af dem havde 20 taget materiale fra pop-up 
shoppen.

Interviewundersøgelsen viste, at 53% af respondent-
erne i Gerningsstedet kommer på biblioteket for at blive 
inspireret til nye materialer, og 45% går efter et specifikt 
materiale. 

35% af respondenterne tog flere eller andre materialer 
med hjem end planlagt. 70% af disse svarede, at de ikke 
ville have fundet de pågældende materialer, hvis de selv 
skulle have opsøgt dem i samlingen. 19% sagde, at pop-
up udstillingen fik dem til at låne mere.

I forsøget med denne pop-up shop er der således belæg 
for at tro, at den enkelte brugers antal af lån kan øges, og 
bredden af udlånet udvides.

R E S U LTAT E R
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Pop-up shops på biblioteket - I krimi området

POP-UP SHOPS I KRIMI-OMRÅDET
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Flere

Andre

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

35%

14%

51%

Aalborg Hovedbibliotek
Pop-up shops på biblioteket - I krimi området

Har du flere eller andre materialer med hjem i dag end planlagt?

Udlånsstatistikken viste, at lægges udlånstallene for alle perioder med pop-up shops 
sammen, er udlånet 2,3 gange højere end en sammenlignelig periode, hvor materialerne 
ikke var udstillet. Især emnerne “True crime”, “Grønne fingre” og “1. del af en serie” viste 
sig at have højere udlån på pop-up shops. I gennemsnit lånte disse tre emner 5,3 gange 
mere ud på pop-up shoppen. Søjlediagrammet på næste side viser udlånene fra de for-
skellige forsøg. 
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Samtidigt blev det undersøgt, om nogle emner eller materialer kan identificeres som komplementærprodukter til målgrup-
pen og placeringen. IMS-statistikken viste, at alle forsøg havde flere udlån – undtagen emnet “Friluftsliv”. Pop-up shop med 
krimi-relatererede materialer som “True Crime” og “1. del af en serie” havde højest udlån. Hermed er der belæg for at tro, at 
materialetyper som disse udgør komplementærprodukter til krimi-området. 
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POP-UP SHOP   BØRNEBIBLIOTEKET

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget

Børnebibliotekets voksne brugere med børn.

Børnebiblioteket er et selvstændigt rum på biblioteket, 
som er indrettet med inspirationsrum, hvor bøgerne 
primært står med forsiderne frem. I rummet er der 
udelukkende materialer for børn i alderen 0-12 år. Pop-
up shoppen blev placeret i skellet mellem småbørns-
området og området til større børn, således at den ene 
side var en del af småbørnsområdet og den anden side 
vendte ud mod gangarealet i området til de større børn. 
Endvidere var den placeret tæt på børnebibliotekets 
indgang og en udlånsautomat, dvs. en A-placering. Fy-
sisk bestod pop-up shoppen af to reoler med skråhylder 
på begge sider, så alle materialer havde forsiderne 
udad. 

Der blev gennemført fire pop-up shops med forskellige 
emner, hver af to ugers varighed. Nogle pop-up shops 

havde emnemæssig relation til børnebiblioteket, andre
havde slet ingen relation til omgivelserne. Samti-
dig bestod nogle pop-up shops af lettilgængelige og 
bladrevenlige materialer, mens andet krævede mere 
fordybelse og bedre tid. Hvert emne var tydeligt skiltet.

Aalborg Hovedbibliotek
Pop-up shops på biblioteket - Børnebiblioteket

51
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R E S U LTAT E R
Der blev observeret i 72 timer i de otte uger, hvor 
forsøgene blev gennemført. Her blev 279 voksnes 
interesse for og adfærd omkring pop-up shoppen 
kortlagt og analyseret. Der blev udført 15 interviews.

Observationer og interviews viste, at mindre end 
halvdelen af voksne i børnebiblioteket var opmærk-
somme på og lånte fra pop-up shoppen. Kun 10% så 
nærmere på materialerne, mens hele 99% ikke lånte

materialer fra pop-up shoppen. Den relativt lave in-
teresse kan skyldes, at forældrene i højere grad er 
fokuseret på deres børn og materialer til dem, når de 
besøger børnebiblioteket. Derudover er børnebib-
lioteket et sted med mange visuelle indtryk, hvor for-
sider, skærme og udstillinger kæmper om opmærk-
somheden.

Aalborg Hovedbibliotek
Pop-up shops på biblioteket - Børnebiblioteket

POP-UP SHOPS I BØRNEBIBLIOTEKET



Ser gæsten reol 1 og 2?
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Fra den mest populære pop-up shop blev der udlånt 31 bøger, og i forhold til de konkrete udlån, svarede samtlige respon-
denter, at de ikke på forhånd havde besluttet at låne denne type materialer. 71% fortalte desuden, at de ikke plejede at låne 
denne type materialer. Selvom de kvantitative data peger på, at pop-up shoppen ikke har den store effekt, peger de kvalita-
tive interviews altså modsat på et potentiale i forhold til at øge bredden og antallet af udlån for voksne i børnebiblioteket. 

(Her svares også ja, hvis gæsten kun kaster et blik på reol 1 og 2)

Ja - kun reol 1

Ja - kun reol 2

Nej - ser slet ikke  i retning af 
reol 1 og 2

Ja - både reol 1-2

Kan ikke vurderes
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Aalborg Hovedbibliotek
Pop-up shops på biblioteket - Børnebiblioteket



Hvor mange materialer låner du med hjem fra udstillingen?
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Aalborg Hovedbibliotek
Pop-up shops på biblioteket - Børnebiblioteket
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Udlånstal fra de fire pop-up shops i børnebiblioteket

55

Ved hjælp af udlånstal fra IMS blev det undersøgt, hvilke emner og materialetyper, der lånte mest ud og derved 
viste sig bedst egnet til udstilling i børnebiblioteket. De pop-up shops, der vakte størst interesse, var kend-
etegnet ved at være: bladrevenlige, have relation til livet i en børnefamilie og ikke nødvendigvis kræve tid og 
fordybelse. Romaner for voksne viste sig eksempelvis ikke at vække interesse. På den baggrund kan man argu-
mentere for, at materialer med emnerne “Madlavning”, “Børns opvækst”, “Opdragelse”, “Læring” og “Trivsel”, 
er særligt egnede til udstilling i børnebiblioteket og dermed fungerer som komplementærprodukter.

Tidskrifter Børnerelation Kogebøger Skønliteratur
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56 Aalborg Hovedbibliotek
Pop-up shops på biblioteket - I krimi området og børnebiblioteket

R E S U LTAT E R  F R A  B E G G E  F O R S Ø G

Ser man på de samlede resultater for de to pop-up- 
forsøg, kan det konkluderes, at konceptet ikke er lige 
velegnet i alle sammenhænge. I børnebiblioteket klarer 
pop-up shoppen sig nemlig væsentligt dårligere end i 
krimiområdet. Ønsker man at gå videre med forsøget 
kunne det derfor være interessant at undersøge, hvor 
i biblioteksrummet pop-up shops skaber størst effekt. 

Det kunne desuden være interessant at afprøve pop-
up shop-konceptet ud fra en anden præmis, hvor for-
målet ikke knyttes til udlån, men f.eks. til oplysning om 
bibliotekets digitale tilbud. Med inspiration fra Aalborg, 
hvor værtskabet er en del af bibliotekets DNA, vil det 
desuden være oplagt at teste pop-up shoppens effekt, 
når den står uformidlet sammenlignet med en periode, 
hvor den formidles aktivt af personalet.
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VISUEL PROCESPLAN FOR UDSTILLINGER
  NÅ EN BREDERE MÅLGRUPPE MED DINE UDSTILLINGER   
 

Formål

Beskrivelse af forsøget 

Målgruppe

Formålet med forsøget har primært været at udar-
bejde en visuel procesplan, som gør det muligt at ar-
bejde strategisk og organisatorisk med materialeud-
stillinger. Nærmere bestemt, hvordan de forskellige 
aspekter i arbejdet med udstillinger kan organiseres 
i en sammenhængende proces. F.eks. valg af emner, 
udstillingsteknik og SoMe. Det antages, at mere struk-
tur omkring udstillingsarbejdet giver en mere effektiv 
planlægning og gennemførelse af udstillingerne samt 
mere relevante udstillinger. Forsøgets sekundære for-
mål har været at ramme en bredere målgruppe med 
materialeudstillinger på A-placeringer end hidtil, samt 
at undersøge, hvorvidt skiftende udstillinger opleves 
som mere inspirerende end statiske udstillinger.

På A-placeringen stod tidligere seks udstillingstårne 
med hver sin statiske emneopstilling, der var uændret 
gennem mange år. Der var tale om “Slægt og historie”, 
“Klassikere”, “Krop og sind”, “Børn og forældre”, 14 dag-
es bøger og nye bøger. Tårnene genererede høje udlån 
og krævede minimal arbejdsindsats, men formodningen 
om, at de primært tiltrak en målgruppe af kvinder over 
50 år, blev bekræftet ved observationer og interviews.

Under forsøget blev blev der opstillet fire nye udstil-
lingsøer på A-placeringen. Én med skiftende udstillinger 
udvalgt af børnebibliotekaren og henvendt til børne-
familier over 30. To med skiftende udstillinger målrettet

familier over 30, studerende og individualisten baseret
på segmentanalysen fra rapporten “Fremtidens Bib-
lioteker – målgruppebaseret viden til biblioteks-
udvikling”. 

Forsøget har tilstræbt at skabe udstillinger, der rammer 
forskellige segmenter på forskellige tidspunkter og der-
for samlet set er relevante for en bredere målgruppe
end hidtil. Udstillingerne har været målrettet børne-

Roskilde Hovedbibliotek
Visuel procesplan for udstillinger - Nå en bredere målgruppe med dine udstillinger
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voksne brugergrupper og andre udvalgte segmenter. 
Fjerde og sidste udstillingsø benyttede detailhandlens  
begreb ”Varer sælger varer”, hvor mange eksemplarer  
af samme titel blev lagt frem under overskriften “Fik 
du læst?”. Tydelig skiltning med en iøjnefaldende over-
skrift og en forklarende undertekst blev placeret ved 
hver udstilling. 

Udstillingsperioderne var fortløbende, og udstillings-
øerne stod aldrig tomme. I perioden 3. maj-22. okto-
ber 2018 var der 34 forskellige udstillinger på de fire 
øer plus yderligere 13 i bibliotekets forhal, hvor der i 
løbet af projektperioden var etableret en ekstra udstil-
lingsplads.

FØR

Roskilde Hovedbibliotek
Visuel procesplan for udstillinger - Nå en bredere målgruppe med dine udstillinger

Metoder

Der blev benyttet observationer til at undersøge, om 
de skiftende udstillinger ramte en bredere målgruppe 
end tidligere. Der blev observeret 104 personer over 7 
timer fordelt på forskellige ugedage og primært i efter-
middagstimerne. 

EFTER
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Herudover blev der udført semistrukturerede inter-
views med henblik på at afdække, hvorvidt brugerne 
oplevede de skiftende udstillinger som mere inspire-
rende end de statiske. 

Gennem forsøget høstede projektgruppen erfaringer 
med de forskellige aspekter af udstillingsarbejdet. I for-
længelse heraf blev der udviklet en visuel procesplan, 
der illustrerer, hvordan aspekterne med fordel kan or-
ganiseres i relation til hinanden.

Roskilde Hovedbibliotek
Visuel procesplan for udstillinger - Nå en bredere målgruppe med dine udstillinger
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INPUT PLANLÆG UDFØR
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Roskilde Hovedbibliotek
Visuel procesplan for udstillinger - Nå en bredere målgruppe med dine udstillinger

Det er muligt at få modellen i A3 format 
ved henvendelse til Roskilde Bibliotekerne.

Procesplan
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Afslutningsvis vurderes det, om udstillingerne på et 
senere tidspunkt kan opsættes på et eller flere af lo-
kalbibliotekerne. For at sikre udstillingernes aktualitet 
og relevans indhenter udstillingsgruppen inspiration 
fra inputcirklen, og i udførelsescirklen illustreres de 
konkrete arbejdsgange, der knytter sig til opsætning og 
vedligeholdelse af en materialeudstilling.

Procesplanens tre cirkler indeholder forskellige aspek-
ter, som de udstillingsansvarlige må forholde sig til: in-
put fra omverdenen, planlægning og praktisk udførelse. 

Inputcirklen befinder sig yderst og danner baggrund 
for al udstillingsvirksomhed, da input fra omverdenen 
er en forudsætning for aktuelle og relevante udstil-
linger. Den midterste cirkel er planlægningscirklen, hvor 
det konkrete arbejde med bl.a. målgruppeovervejelser 
begynder. Det praktiske arbejde, der udføres hver gang 
en udstilling sættes op, ses i den inderste cirkel: ud-
førelsescirklen. Procesplanen tydeliggør de mange og 
differentierede arbejdsopgaver, der er forbundet med 
at lave udstillinger, og dermed ressourcetrækket.

Procesplanen læses med start i planlægningscirklen, 
hvor forskellige planlægningsaspekter og deres ræk-
kefølge er oplistet. Først skal målgruppen specificeres. 
Herefter danner idégenerering grundlag for udvælg-
else af emner til udstillingerne. Dernæst udformes 
tekst til skilte, og der koordineres med PR-ansvarlige 
omkring formidling på hjemmeside, skærme og SoMe. 

Roskilde Hovedbibliotek
Visuel procesplan for udstillinger - Nå en bredere målgruppe med dine udstillinger
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R E S U LTAT E R

Formodningen om, at mere struktur omkring udstil-
lingsarbejdet giver en mere effektiv planlægning og ud-
førelse viste sig at holde stik, og forsøget har resulteret 
i en visuel procesplan, der metodisk synliggør, hvordan 
udstillingsarbejdet med fordel kan organiseres.

Gennemsnitligt kigger langt flere personer på udstil-
lingerne i dag sammenlignet med tidligere. Konkret er 
der tale om 7,4 personer pr. halve time sammenholdt 
med 2,6 personer pr. halve time tidligere. Antallet af 
personer, der tager en bog, er dog forblevet det samme, 
nemlig 1,8 personer pr. halve time.

Antallet af personer under 50 år, der kigger på udstil-
lingerne, er steget med 19,7%. Dermed rammes en bre-
dere målgruppe aldersmæssigt. I forhold til køn er det 
stadig primært kvinder, 74%, der tiltrækkes af udstil-
lingerne. Det er dog ikke overraskende, da den primære 
brugergruppe på bibliotekerne er kvinder.
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Interviewpersonerne tillægger det desuden stor værdi, 
at de hurtigt kan afkode, hvorvidt en udstilling er inte-
ressant for dem eller ej, og dermed, om det er den tid 
værd, de skal investere i den. Dette fokus på ”Return On 
Time Invested” karakteriserer den moderne forbruger-
adfærd. Mange af de interviewede giver udtryk for, at 
de hurtigt og nemt kan vurdere udstillingens relevans 
ud fra skiltene og de frontvendte forsider:

Langt størstedelen af de interviewede fortæller, at de 
oplever de skiftende udstillinger som inspirerende, og 
at udstillingsøerne er en klar forbedring i forhold til de 
tidligere, statiske opstillinger: 

”Det virker godt med skiltningen, for den gør, at man 
hurtigt kan orientere sig i emnerne.”
 - Kvinde, 45 år

”Skiltet med “Genistreger” fangede mig. Jeg kan godt 
lide tegneserier og graphic novels og blev nysgerrig. 
Det er en meget fed udstilling. Det er fedt, at de bliver 
præsenteret.”
- Mand, 20 år

”Det er inspirerende. Jeg er meget visuelt orienteret. 
Forsiderne giver mig lyst til at kigge i bøgerne.” 
 - Dreng, 11 år

”Jeg plejer at kigge på udstillingerne, fordi de er et  
godt blikfang. Man får øje på dem. Det er bedre end 
før, fordi det er mere visuelt appellerende.”
 - Kvinde, 51 år

”Man får øjnene op for andre genrer og typer af bøger, 
end man plejer at læse. Jeg bliver godt inspireret.”
- Kvinde, 51 år
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Formål

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget

Formålet med forsøget har været at afdække, om store 
produktkampagner i form af temaudstillinger kan in-
spirere brugeren til at impulslåne bredere og mere.  
Samtidig undersøges det, hvorvidt det har betydning 
for udlånet, at en produktkampagne gennemføres 
lokalt kontra nationalt. Det forventes, at nationale 
kampagner udlåner mere end lokale pga. den øgede 
eksponering via flere kanaler.

Målgruppen for forsøget var alle brugere, som besøg-
te Aalborg Hovedbibliotek, men med et overvejende 
fokus på familier.

På en A-placering ved hovedindgangen har Aalborg 
Hovedbibliotek friholdt ca. 80 m2, hvor nationale og 
lokale produktkampagner formidles og iscenesættes 
med aktiviteter og oplevelsesinstallationer.  I forsøget 
er to produktkampagner blevet gennemført og testet i
dette område, begge med et naturvidenskabeligt fokus, 
men med henholdsvis lokalt og nationalt ophæng. 

Den lokale produktkampagne havde emnet “Ulykker” 
som fokus. Kampagnen kørte på Hovedbiblioteket 
i Aalborg i samarbejde med Universitarium, som er 
Aalborg Universitets naturvidenskabelige formidlings-
koncept, og den blev eksponeret på bibliotekets egen 
hjemmeside, på sociale medier, i lokalpressen og via 
Universitariums guider.

Den nationale produktkampagne havde emnet “Kod-
ning”. Kampagnen var en del af Bibliotekernes Tema-
samarbejde, hvor Danmarks biblioteker samarbejder 
på tværs af landet med større nationale partnere, 
f.eks. Danmarks Radio, om et aktuelt og debatskab-
ende emne. Under kampagnen kørte temaet “Kodning” 
på bibliotekerne i 65 kommuner og blev eksponeret via 
Danmarks Radios kanaler og deres Ultra: bit-initiativ. I 
Ultra:bit arbejder DR og folkeskolerne på at bringe kod-
ning ind i undervisningen af landets 4. klasser. Ud over 
denne eksponering fik temaet opmærksomhed i den lo-
kale og nationale presse samt på bibliotekers og øvrige 
samarbejdspartneres hjemmesider og sociale medier. 
De øvrige samarbejdspartnere var App Academy, Cod-
ing Pirates og Scratch.    

Aalborg Hovedbibliotek
Lokal og national produktkampagne  - Impuls- og merlån

LOKAL OG NATIONAL PRODUKTKAMPAGNE
  IMPULS- OG MERLÅN
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Produktkampagnerne bestod af materialer, skærme 
med relateret information og bannere samt oplev-
elsesinstallationer, som brugerne kunne prøve, trykke 
på og røre ved. Udstillingerne blev tolket bredt, hvor-
for der indgik både børne- og voksenmaterialer, fiktion, 
forskellige materialetyper, f.eks. film, samt fagbøger 
med en vis indholdsmæssig bredde.

De to kampagner indeholdt ca. samme antal materialer 
og blev eksponeret på samme type udstillingsmøbler. 
Udlånstal blev målt på tre sammenlignelige, sammen-
hængende uger.

Metoder

De brugere, der tog materiale fra udstillingen, blev
efterfølgende interviewet, og svarene registreret i 
analyseværktøjet Survey Exact. Forud for interviewene 
var spørgerammen blevet pilottestet og forsynet med 
en observationsguide.

I testperioden indsamlede IMS-udstillingsmodul mate-
rialer til udstillingerne på baggrund af udvalgte kriterier 
og emner. IMS blev også benyttet til at trække udlåns-
statistik på udstillingen. Udlånsstatistikken var den 
primære kilde til at besvare, om en national produkt-
kampagne har højere udlån end en lokal.

Udlånsstatistik fra Cicero blev anvendt til at måle udlån-
stal på materialer. Således kunne udlån fra kampag-
nerne sammenlignes med udlån, når materialerne stod 
på deres almindelige placering. Her må der tages for-
behold for tallenes validitet, da Aalborg Bibliotekerne 
har flydende bestand. Materialerne i sammenlignings-
perioden kan derfor have befundet sig på andre fili-
aler eller ikke have været tilgængelige for udlån.

Til undersøgelsen blev anvendt dataudtræk fra IMS 
statistikmodul, udlånsstatistik fra Cicero, mapping og 
interviews til at afdække brugernes færden og oplev-
else af produktkampagnerne. I tre sammenhængende 
dage blev brugernes bevægelsesmønstre kortlagt i tids-
rummet fra kl. 8.30-18.00 for at se, hvorvidt de viste 
interesse for henholdsvis oplevelsesinstallationerne og 
tre udstillingshuse med materialer. Desuden blev det 
afdækket, om brugerne tog materiale fra udstillingen. 

Aalborg Hovedbibliotek
Lokal og national produktkampagne  - Impuls- og merlån
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BILLEDER FRA LOKAL TEMAUDSTILLING MED EMNET “ULYKKER” BILLEDER FRA NATIONAL TEMAUDSTILLING MED EMNET “KODNING”
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Aalborg Hovedbibliotek
Lokal og national produktkampagne  - Impuls- og merlån

BILLEDER FRA NATIONAL TEMAUDSTILLING MED EMNET “KODNING”
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I den lokale produktkampagne blev der mappet 229 respon-
denter og indsamlet tre interviews, mens der i den natio-
nale produktkampagne blev mappet 324 respondenter og 
indsamlet syv interviews. Resultaterne fra observationer og 
mapping viste ens resultater for begge produktkampagner. 
Nemlig at cirka 2/3 af respondenterne gjorde ophold i ud-
stillingsområdet. Begge produktkampagner tiltrak desuden 
en bred vifte af brugere i alle aldre og især oplevelsesinstal-
lationerne var populære og skabte trafik i udstillingsområdet. 
Skærmene med fakta om emnerne havde derimod ikke den 
store tiltrækningskraft. 

Udlånstallene viste, at de materialer, der indgik i produkt-
kampagnerne, i gennemsnit havde mere end dobbelt så højt 
udlån i udstillingsperioderne, som i en tilsvarende periode, 
hvor materialerne ikke var udstillede. Data fra IMS udstil-
lingsmodul viste imidlertid ingen signifikant forskel mellem 
den lokale og den nationale produktkampagnes udlån.

På baggrund af resultaterne er det vanskeligt at konkludere, 
hvorvidt kampagnens lokale/nationale karakter havde betyd-
ning for udlånet, samt hvorvidt udlånene skyldtes kampag-
nerne eller alene det faktum, at titlerne var udstillede. For 
det første blev der gennemført meget få interviews. Derfor er 
der kun en lille datamængde til at belyse udlånene. En nær-

mere afdækning, hvor flere brugere interviewes – ikke kun 
dem, der tager materiale – kunne have givet et mere nuan-
ceret billede af effekten.

For det andet kan emnet for den nationale kampagne have 
påvirket resultatet. I forbindelse med kampagnen “Historien 
om Danmark” på Københavns Biblioteker vakte emnet stor 
interesse hos befolkningen, og der var en tydelig korrela-
tion mellem udlån og medieeksponering. I sammenligning 
hermed er “Kodning” både vanskeligere tilgængeligt og ap-
pellerer til et meget smallere udsnit af befolkningen. Endvi-
dere fik “Kodning”-kampagnen ikke samme brede dækning 
på DR’s kanaler som “Historien om Danmark”, der havde 
egen tilknyttet serie osv. Derfor kunne det give god mening at 
foretage samme undersøgelse på et emne, som udfoldes på 
flere mainstream kanaler. 

I forhold til fremtidige undersøgelser kunne det desuden være 
interessant at teste, hvilke formidlingsformer, der er bedst 
egnet til store temaudstillinger. F.eks. boghandlerstakke, for-
sider frem eller personligt salg.  Herunder kunne man også 
teste oplevelsesinstallationernes rolle i forhold til udlån. Hvad 
sker der f.eks., hvis der laves en udstilling på en A-placering 
uden elementer, som brugerne kan interagere med, og hvor 
emnet kun formidles via et skilt?

Aalborg Hovedbibliotek
Lokal og national produktkampagne  - Impuls- og merlån

R E S U LTAT E R
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Formål

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget    

Formålet med forsøget har været at afdække bør-
nebibliotekets primære brugere og deres anvendelse 
af samlingen samt anvende den opnåede viden til at 
designe brugervenlige og inspirerende opstillinger af 
børnebibliotekets samling. 

formidling af børnebibliotekets samling. Både i form af 
inspirerende udstillinger og en mere intuitiv opstilling 
af samlingen. Denne testperiode forløb over to uger og 
foregik via fremstilling af ni prototyper.

Til sidst blev prototyperne evalueret, og der blev 
konkluderet på, hvilke der havde størst effekt.

Målgruppen var børnebibliotekets primære brugere, 
dog med undtagelse af skoler og institutioner.

Forsøget er udført i tre faser. Først blev det under-
søgt, hvilke brugergrupper, der primært benyttede 
børnebiblioteket, samt deres specifikke anvendelse af 
samlingen, herunder behov og udfordringer. Der blev 
lagt stor vægt på, at denne undersøgelsesfase foregik 
over en længere periode på ca. 4 måneder, da formålet 
med forsøget var at opnå størst mulig viden om 
brugernes adfærd. Herefter blev den opnåede 
viden om brugerne anvendt til at designe målrettet 

Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov

BØRNEBOGSFORSØG
  BRUG AF SERVICEDESIGN PÅ BAGGRUND AF BRUGERBEHOV   
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IDÉ-SUDOKU

Metoder

Forsøget har gjort brug af metoden servicedesign. 
Denne metode anvender et udefra og udefra og ind-
perspektiv og har således altid brugeren i fokus. Der 
opereres med tre faser: discover, design og deploy. 
Discover- og designfasen beskrives i dette afsnit, mens 
deployfasen beskrives under afsnittet om forsøgets 
resultater. 

Discoverfasen er en undersøgelsesfase, hvor man be-
stræber sig på at være åben og sætte sig ind i kundeop-
levelsen. Her er det muligt at få indsigt i de udfordring-
er, som brugerne måtte have i forhold til opstillinger, 
eller hvilke touchpoints, dvs. berøringspunkter, de 
finder særligt interessante. I denne fase er shadowing 
og mapping blevet benyttet til at kortlægge brugen af 
rummet. Desuden er der anvendt interviews og work 
along. Ved interviews er både brugere og tre børnebib-
liotekarer blevet inddraget. Ved work along er bib-
liotekarerne blevet fulgt på en udlånsvagt. 

Designfasen er en idé- og udførelsesfase, hvor der 
brainstormes og testes. Her idégenereres på de ønsker 
og udfordringer, som observationerne peger på. I dette 
tilfælde har man benyttet værktøjet mønstergenkend-
else og idésudoku. De bedste idéer blev udvalgt, og der 
blev produceret en prototype på hver. Brugerne blev

derefter observeret og interviewet på ny for på den 
måde at opnå viden om prototypernes værdi og funk-
tionalitet. 

På baggrund af den opnåede viden om brugerne, blev 
der designet ni prototyper. Hver prototype gennemgås 
på de følgende sider med udgangspunkt i de bag-
vedliggende data og indsigter fra forsøgets discover-
fase. Protoyperne kan også anses som resultater, men 
er for læsevenlighedens skyld placeret her.

MØNSTERGENKENDELSE

Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov
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   Emneord i faglitteraturen

 

   Skiltning af alder

 

   Inddeling på emner, der
   tiltaler børn og voksne

 Prototype  1  Prototype  2  Prototype  3 

Brugerne har svært ved at afkode 
opstillingen af faglitteratur og går 
generelt efter emner frem for sig-
naturer. Derfor blev skilte med 
emneord placeret i fagbøgerne. 
Særligt i populære grupper som 
f.eks. “Kodning” og “Sport”.

Brugerne foretrækker emneind-
deling til de små børn, idet 
placering af materialer efter 
biblioteksfaglige principper gør 
det svært at gennemskue op-
stillingerne i småbørnsområdet. 
Derfor blev de mest efterspurg-
te emner i billedbøgerne ud-
valgt, bl.a. “Transport”, “Følel-
ser” og “Godnat”. Derefter blev 
bøgerne placeret efter disse 
emner, og inddelingen blev ty-
deliggjort med piktogrammer 
og emneord.

Aldersinddeling var meget efter-
spurgt hos forældrene. Derfor blev 
der produceret et skilt til småbørns-
rummet for børn i alderen 0-6 år, 
samt et skilt til ung/Young Adult-
bøger for 13-15-årige. Der er dog 
visse udfordringer heri, idet børns 
læseniveau ikke nødvendigvis er 
koblet til alder. Derfor kan alders-
inddelingen risikere at være mis-
ledende. Alligevel kan det anbe-
fales at arbejde med flere og mere 
detaljerede aldersinddelinger, da 
det er et tiltag, som giver mening 
for brugerne.

“Det er svært at forstå
opstillingen i faglitteraturen.” 

- Mor, 40 år

“Alder er vigtig.”

12 ud af 14 brugere er tilfredse

6 ud af 6 brugere er tilfredse

2 ud af 2 brugere er tilfredse

- Mor, 37 år

Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov
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   Inddeling af bøger efter
   kendte figurer

 

   Serieoversigt

 

   Legetøj

 Prototype  4  Prototype  5  Prototype  6 

Brugerne forventer, at Alfons Åberg 
står under A. Børnene søger det 
velkendte, og genkendelsens glæde 
er stor. Derfor blev de mest efter-
spurgte og kendte figurer udvalgt, 
f.eks. Rasmus Klump og Cirkeline. 
De blev bl.a. samlet i stakke med et 
billede at figuren.

Ifølge rapporten “Børns læse-
vaner 2017” foretrækker børn 
serier. Derfor blev der produce-
ret serieoversigter til hylden, 
hvor serien var opstillet. Se-
rieskiltet kan hjælpe brugeren til 
at få overblik over rækkefølgen 
og evt. forfattere.

Legen fylder meget for barnet i bib-
lioteksbesøget, og legemiljø nævnes
ofte af forældrene som et behov,
men ikke som et formål med 
besøget. Børnene siger, at besøget 
bliver sjovere, forældrene at det 
bliver nemmere. Derfor blev der ind-
købt legetøj til biblioteket. Overvej 
gerne placeringen af legemiljøet. 
Hvis det placeres tæt på bøgerne, 
kan forældrene plukke bøger, 
imens børnene leger. Omvendt kan 
det opleves som en udfordring og 
fjerne børnenes fokus fra bøgerne.

“Jeg ville ønske, at man samlede

“Legetøj støtter interessen.”

emner, f.eks Alfons Åberg.” 
- Mor, 32 år

- Bedstefar, 76 år 

Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov

2 ud af 2 brugere er neutrale

12 ud af 15 brugere er tilfredse

8 ud af 8 brugere er tilfredse 
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   Nyt læsemiljø

 Prototype  7 

Observationerne viste, at sidde-
pladserne er vigtige touchpoints, 
som ofte benyttes til oplæsning. 
Derfor blev der indrettet sidde-
pladser egnet til oplæsning med 
god belysning.

“Det er svært at være forældre

“Hvis der var nogle sjovere

her, savner sofa og hygge.” 

bøger, ville jeg låne mere.”

- Mor, 32 år

 

   Ny opstilling af sjove bøger

 Prototype  8 

Ifølge rapporten “Børns læsevaner 
2017” er sjove bøger den genre, 
som flest børn i 3.-7.klasse vælger 
at læse, på trods af, at den ikke har 
sin egen opstilling på biblioteket. 
En ny opstilling af sjove bøger blev 
således oprettet for at indfri et øns-
ke hos både brugere og børnebib-
liotekarer. Man kan i den forbindelse 
overveje, om opstillinger som f.eks. 
krimi er tidssvarende, eller om 
de kan erstattes med sjove bøger.

- Pige, 10 år 

 

   Udstillingsbord på A-placering

 Prototype  9

Brugerne opfatter udstillinger som 
noget særligt, da der her er tale om 
udvalgt litteratur. Derfor blev et ud-
stillingsbord med børnebøger op-
stillet på en A-placering. Udvalget 
skal være enkelt, så brugerne ikke 
skal træffe for mange valg. Forsider 
drager og bidrager til det hurtige 
valg.

“Udstillinger virker! 
Det er dem, vi tager.” 

- Mor, 30 år

Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov

9 ud 10 brugere er tilfredse

4 ud af 4 brugere er tilfredse

5 ud af 7 brugere er tilfredse
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Forsøget har givet følgende kvantitative data om brug-
erne af børnebiblioteket:

● 86% er voksne ifølge med børn

● 69% er kvinder, 31% mænd

● 56% er piger, 33 % drenge og 11% ukendt køn (90%  
    af de voksne er mellem 30-49 år)

● 35% af børnene er mellem 0-4 år, 33% er 5-8 år, 27% 
    er 9-12 år og 3% er over 12 år. Et af børnene, svar-
    ende til 2% kender vi ikke alderen på

● 69% besøger som minimum biblioteket en gang om  
    måneden

● Formålet med besøget er for de flestes vedkom-
    mende at finde bøger at låne, dernæst at aflevere 
    bøger og endeligt at afhente reserveringer  

Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov



skiltning for at gøre samlingen mere brugervenlig. Rum-
met skal opmuntre til ro og fordybelse med indretning 
af læsemiljø, der egner sig til højtlæsning. 

Derudover skal der være mulighed for leg, så foræl-
drene kan koncentrere sig om at finde bøger. Leg kan 
dog også være så distraherende for børnene, at de 
ikke interesserer sig for bøgerne, så overvej, om le-
gen skal være i et andet område. Udstillinger skal in-
spirere og give mulighed for at træffe det hurtige valg.

På baggrund af ovenstående data kan det konkluderes, 
at det i langt de fleste tilfælde er de voksne, der finder 
og låner bøgerne. Dette er vigtig viden i forhold til ind-
retning og opstilling i biblioteksrummet. Det skal med 
andre ord være nemmere for de voksne at finde de ma-
terialer, de søger. 

Dette understøttes af de prototyper, der scorede højest 
i brugertilfredshed. Disse hjalp nemlig i høj grad de 
voksne til bedre at kunne navigere i rummet i kraft af 
f.eks. aldersinddeling, emneord i billedbøger og indde-
ling efter hovedperson. Generelt bør det bemærkes, at 
alle ni prototyper scorede højt, hvilket viser, at det kan 
betale sig at arbejde med udefra og ind-perspektivet.

Børnebibliotekets opstillinger og formidling skal altså 
primært henvende sig til forældrene, der søger bøger 
til børn i en bestemt aldersgruppe, specifikt emne eller 
læseniveau. Børnebiblioteket kan med fordel tydelig-
gøre aldersinddeling og emner både via indretning og

75Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov
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- Kendskab til detailbranchens fagudtryk, og hvorfor det  
  giver mening at arbejde med disse.
- Forretningsforståelse, dvs. forstå sammenhængen mel-
   lem samling, faglighed, salg og brugere.
- Produktkendskab – Hvilke varer har vi på hylderne?
- Kendskab til målgruppen.
- “Customer is King”, dvs. have forståelse for og kunne  an- 
   vende udefra og ind-perspektivet.

- Rumforståelse/rumlig intelligens.

- Indsigt i metode og analyse.
- Analytisk tilgang – Kunne balancere mellem hårde data og
   sund fornuft.
- Refleksion og fokus – Hvad er formålet, målgruppen m.m.? 
- Kunne praktisere “Learning by doing” gennem en cirkulær
   proces: planlæg – udfør – indsaml data – justér.
- Kunne evaluere – Hvordan kan vi bruge denne erfaring?
   Resultatet kan være en øjenåbner, der medfører, at man
   må ændre på det, man troede var en succes.

- Besidde evnen til at overskue hele processen fra analyse
  og idéudvikling til implementering og evaluering.

- Mod til at ændre på tingene, også når det stikker i bib-
  liotekarens hjerte.
- Have øje for vigtigheden af den interne kommunikation.
  Benyt en kommunikationsplan.
- Fleksibel, dvs. evne at agere hurtigt på relevante ting i 
  omverdenen eller på ting, der ikke fungerer.

Detail-kompetencer Æstetiske kompetencer

Metodiske kompetencer

Fremtidens kompetencer

Forandringskompetencer

KOMPETENCER

Projektdeltagerne har i projektperioden gjort sig en masse erfaringer med opstilling af materialer og indretning af bibliotekerne 
ved hjælp af data. De er imidlertid også blevet klogere på, hvilke kompetencer, der kræves for at udvikle og drive fremtidens 
biblioteksrum. I forlængelse heraf fremgår nedenfor en liste med de kompetencer, som deltagerne enten har opnået i forbin-
delse med forsøgene eller har måttet indhente for at lykkes med dem. Forhåbentlig kan I drage nytte af dem, hvis I er blevet 
inspireret til at forsøge jer med nye tiltag i biblioteksrummet. 
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ORGANISERING

Hvordan organiserer man indretningen af og formid-
lingen i biblioteksrummet bedst muligt? Skal der an-
sættes en dekoratør, en scenograf, eller skal biblioteks-
medarbejderne tilegne sig evner inden for indretning 
og formidling gennem kompetenceudvikling? 

Ud fra et ledelsesmæssig perspektiv, dvs. set gennem 
styregruppens øjne, er der brug for inspiration fra an-
dre fagligheder end den almindelige biblioteksmedar-
bejders. Biblioteksmedarbejderen kan tilegne sig visse 
indretnings- og formidlingskompetencer, men øn-
sker man udstillinger på højde med dem i butikkerne, 
kræver det en anden faglighed.

Hvis materialerne for alvor skal i spil, kræver det des-
uden, at der samarbejdes på tværs. Indkøberne og 
logistikafdelingen kan med fordel inddrages i både 
idégenereringen og dataindsamlingen i rummet. 
Eksempelvis ved at deltage i mapping eller foretage in-
terviews. 
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Mere specifikt anbefales følgende:

• Der skal være en dedikeret udstillingsansvarlig, som
   bruger alle eller de fleste timer på eksponering.

• Den udstillingsansvarlige kan med fordel være an-
   svarlig for udstillinger på alle kommunens biblioteker
   for at sikre ensartethed og genbrug.

• Der skal være en lille gruppe, som arbejder med ud-
    stillinger. Sørg for tværfaglighed, så de repræsenterer
   både materialeindkøb, digital formidling, børn m.m.,
   men lav ikke gruppen for stor. 

• Det er vigtigt, at der også er et medlem af gruppen, 
    som har dedikeret ansvar for materialerne. Ekspone-   
   ring må aldrig have for meget fokus på form og for
    lidt på indhold. Der kan med fordel laves en skablon,
   hvor formål, målgruppe og “varer”, der skal sælges,
    defineres.

• Det vil være godt, hvis udstillingsgruppen kan dedi-
    kere hele dage til eksponering sammen. 

• Driften skal indtænkes. Hvem følger op, fylder op og 
   justerer, hvis en udstilling ikke virker efter hensigten?

• En udstilling betragtes som en kanal. Der skal skabes 
  en formel struktur, som samler alle bibliotekets ka-
  naler, dvs. aktiviteter, arrangementer, hjemmeside,      
   skærme, lyd m.m. Gruppen kan være sammensat af 
   en aktivitetskoordinator, digital koordinator, ekspone-  
    ringsansvarlig, og der bør være et tæt samarbejde
   med kommunikationsfolkene.

• Der skal tænkes i samspil mellem rum og gæster. Ved
   udstillinger skal det overvejes, om ønsket er interak- 
    tion, inspiration, information eller refleksion.



B I L A G
F R E M T I D E N S  B I B L I O T E K S R U M  O G  F O R M I D L I N G

- Erfaringskatalog
marts 2019
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Indledning

Værktøjskasse

I bilaget forklares de forskellige værktøjer, som er an-
vendt i forsøgene. Derudover gennemgås de begræns-
ninger ved de kvantitative data, som vi er stødt på 
undervejs i projektet, og som betyder, at der må tages 
forbehold for visse forsøgsresultater.

I forsøgene har vi både benyttet os af kvalitative og 
kvantitative data. Kvalitative data opnås bl.a. gen-
nem interviews og fortæller om de fænomener, som 
ikke kan tælles eller måles. De er detaljerede og giver 
indgående kendskab til få personer eller en helheds-
forståelse af specifikke forhold. De kvalitative data sva-
rer med andre ord på, hvorfor og hvordan. Der kan dog 
ikke uden videre generaliseres ud fra kvalitative data. 

Kvantitative data indhentes bl.a. ved hjælp af spørge-
skemaer og udgør derim od data, som kan tælles eller 
måles. De skaber overblik, da de optræder i ensartet 
form og udgør en mere generel viden om større grup-
per af mennesker. De kvantitative data svarer på, hvad, 
hvor og hvor meget. De to tilgange skal ikke betragtes 
som konkurrerende, men supplerende, idet de kan
bidrage med forskellige data om samme fænomen. 

Nedenfor gennemgås de værktøjer, som er anvendt 
i forsøgene til at indsamle og visualisere begge typer 
data.

METODER
Service Design
Servicedesign er en praktisk og kreativ designmetode, 
der kan anvendes til at udvikle attraktive, effektive og 
anderledes serviceydelser. Metoden kan med andre 
ord bruges til at optimere brugerfladen mellem udby-
der og slutbruger, i dette tilfælde biblioteket og brug-
eren. 

Der indgår tre faser i servicedesign: discover-, design- 
og deployfasen. I discoverfasen indsamles viden om 
kundens behov. Metoderne til at opnå den viden kan 
være shadowing, interviews, work along og kunde-
rejser. I design-fasen designes der nye serviceydelser 
ud fra de behov, som discoverfasen har klarlagt. Værk-
tøjerne hertil er eksempelvis idé-sudoku, brainstorm-
ing og prototyping. I deployfasen implementeres for-
andringerne med forankring og evaluering i fokus.

BILAG
 FREMTIDENS BIBLIOTEKSRUM OG FORMIDLING
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Kunderejser
Kunderejser er en visualisering af kundens kronolo-
giske oplevelse i forbindelse med en konkret service 
eller ydelse. Målet er at få indsigt i kundeoplevelsen og 
samtidig få identificeret forskellige touchpoints. Touch-
points er de punkter, hvor virksomheden og kunden er 
i kontakt med hinanden. 

Kunderejser bruges både til at beskrive den nuværende 
oplevelse, den ønskede fremtidige oplevelse og den 
fornyede oplevelse, efter der er designet en ny løsning. 
I nogle sammenhænge betegnes de også som bruger-
rejser, men dette afhænger blot af konteksten. F.eks. 
butikskunde overfor biblioteksbruger.

Interviews
En del af forsøgene i erfaringskataloget har anvendt in-
terviews som metode til dataindsamling. Formålet har 
været at undersøge brugernes adfærd, holdninger til 
og oplevelser i forbindelse med de forskellige forsøg. 

Der opereres i forsøgene primært med strukturerede 
interviews, hvor der benyttes en interviewguide i sam-
talen med brugerne. Målet er, at alle respondenter
stilles de samme spørgsmål, på samme måde, i en

bestemt rækkefølge og med ens svarmuligheder. 
Spørgsmålene er derfor meget specifikke. 

Spørgeskemaundersøgelser/surveys
Spørgeskemaer dækker over brug af fastlagte og stan-
dardiserede spørgsmål, der hver gang præsenteres på 
samme måde for respondenterne. Formålet hermed 
er at nå et bredt udsnit af de personer, som man er 
interesseret i at vide mere om. Spørgeskemaunder-
søgelser undersøger normalt forholdsvis få ting om et 
relativt stort antal personer. 

Observationer
Observationer er iagttagelser af, hvordan mennesker 
bevæger sig på et konkret tidspunkt og sted. Der er 
fokus på at aflæse og observere, hvordan brugerne 
bevæger sig og interagerer med det materielle miljø. 
F.eks. hvad gæsterne rører ved, hvilke andre handlinger, 
de foretager, og hvilke mønstre, de bevæger sig i. Ob-
servationer kan således bidrage til nye erkendelser af, 
hvilke steder, opstillinger, udstillinger og møbler, der er 
interessante for gæsterne. 
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Shadowing
Shadowing er en metode til at få ny viden om sine brug-
ere. Her skygger man brugeren og ser, hvad vedkom-
mende faktisk gør og ikke gør, frem for hvad brugeren 
siger, han/hun gør. Fordelen ved metoden er, at man 
kommer tæt på brugerens faktiske adfærd, oplevelser, 
daglige rutiner og udfordringer. Dermed får man en 
bedre indsigt i, hvordan brugeren anvender og oplever 
en serviceydelse. Shadowing kan både bruges til at få 
tidlig indsigt og senere i processen.

Work along
Work along er en metode, hvor man arbejder side om 
side med personalet på et område. Det vil typisk være 
frontpersonalet. Altså dem, der arbejder i direkte kon-
takt med brugerne. Formålet med work along er at få 
en realistisk indsigt i medarbejdernes kontaktpunkter 
med brugerne. Metoden kan med fordel bruges tidligt 
i processen.

Prototyping
Prototyping er en kreativ proces, hvor der genereres 
en ufærdig, som oftest fysisk, testversion af et produkt 
eller en service. Formålet er at afprøve en idé eller et 
design. Prototypen kan nemlig give et ærligt billede af,

om brugeren forstår at anvende løsningen. Eller endnu
vigtigere om brugeren finder løsningen værdifuld. Se-
nere i forløbet kan man udvikle prototypen og gøre den 
mere detaljeret. Jo mere tid man har til at teste, jo mere 
viden har man mulighed for at indsamle. 

BibDok
BibDok er en form for virkningsevaluering og kan hjælpe 
med at klarlægge, om en bestemt indsats, f.eks. et ar-
rangement eller en udstilling, virker efter hensigten. 
Grundtanken i BibDok er, at man kan sandsynliggøre 
brugerrettede resultater og effekter ved at kortlægge 
de elementer, der er i en indsats og undersøge, hvor-
dan elementerne tilsammen bidrager til at opnå det 
ønskede resultat. Ved at bruge BibDok kan man således 
få be- eller afkræftet, om en indsats virker. Dette gøres 
ved at opstille en antagelse om virkning, som testes ved 
at udarbejde indikatorer for alle de centrale elementer i 
indsatsen. I BibDok bruges både kvalitative og kvantita-
tive metoder til at undersøge de valgte indikatorer.

De centrale begreber i BibDok er: indsats, resultat, ef-
fekt og grundlæggende antagelse om virkning. Indsat-
sen er den konkrete opgave, det konkrete arrangement, 
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en udlånsvagt eller lignende. Resultatet er produktet 
af indsatsen. Dvs. det vi kan se, når vi er færdige. Ef-
fekten er den ændring/forskel, som indsatsen gør over 
tid  for brugerne, og den grundlæggende antagelse om 
virkning er en hypotese om sammenhængen mellem 
indsats, resultat og effekt. Dvs. dét, som gør forskellen, 
og som får vores indsats til at give resultat og effekt. 

BibDok er udviklet særligt til bibliotekerne, og metoden 
imødekommer vores behov for at kunne sandsynlig-
gøre brugerrettede resultater og effekter i et felt, hvor 
klassiske kvantitative effektmålinger ikke kan bruges.

DATAKILDER
Targit – Biblioteksstatistik
Targit er et statistik-rapporteringsmodul. I modulet 
kan tilgås biblioteksdata, som er gjort tilgængelige af 
IT-leverandøren Systematic. Rapporterne kan trækkes 
på filial-, afdelings-, opstillings- og delopstillingsniveau 
med mulighed for at filtrere efter f.eks. materialetype, 

materialestatus, DK5 og musikgenrer. Vi har i projektet 
haft adgang til følgende rapporter: antal udlån, direkte 
udlån, fratagne og opfyldte reservationer samt behold-
ning.

IMS – Intelligent Materialestyring
IMS er et specialiseret materialestyringssystem, der kan 
holde styr på placeringen og fordelingen af bibliotekets 
materialer på et meget detaljeret niveau, samt struk-
turere fremfindingsordrer til filialer. IMS kan tillige ska-
be overblik i form af rapporter til både daglig opfølgning 
og mere overordnet ledelsesinformation. 

Til IMS er udviklet et udstillingsmodul, hvor det er mu-
ligt at definere udstillingsgrupper. Dvs. materialekan-
didater til udstillinger, udstillingsforløb med placering, 
start/sluttidspunkt og min/max antal materialer. IMS 
udstillingsforløbet styrer indsamling og løbende opfyld-
ning til udstillinger. Under og efter en udstilling kan der 
trækkes statistik på udstillingen, så man kan se, hvilke 
materialer, der har indgået, hvor mange materialer, der 
er lånt ud i udstillingsperioden, og hvor mange, der er 
fjernet af andre årsager. Statistikken kan ligeledes vise 
udlånsprocenten i forhold til tilgængelige materialer på 
udstillingen.

Link til BibDok site: http://bibdok.dk/

Link til introfil til BibDok: https://www.youtube.com/watch?v=anpeobrbPX0

http://bibdok.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=anpeobrbPX0
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VISUALISERINGSVÆRKTØJER
Mapping
Som visualiseringsværktøj har mapping til formål at 
kortlægge brugernes adfærd i et rum og omkring ud-
valgte touch points, f.eks. bestemte udstillinger. Man 
illustrerer brugernes bevægemønster og adfærd ved at 
tegne deres færden ind på et fysisk kort, samt ved at 
markere hvilke touchpoints, som brugeren gør ophold 
ved. Således kortlægges, hvilke touchpoints, der er 
mest populære, og dermed bør vægtes højere end 
andre. Resultaterne kan bidrage med både kvalitative 
og kvantitative data samt nye erkendelser, som kan 
kalde på ændringer af indretningen i rummet. 

Mønstergenkendelse
Mønstergenkendelse er en metode til at kortlægge, 
hvilke behov brugerne udtrykker, og hvor ofte de 
forekommer. Der foretages med andre ord en sys-
tematisering af brugernes tilkendegivelser for at skabe 
overblik over de temaer, der går igen.

Idé-sudoku
Idé-sudoku anvendes til systematisk brainstorming. Su-
dokuformen indkredser både de gode idéer, folder dem 
ud og giver anledning til at få endnu flere. Metoden

benyttes ved at placere en problemformulering i su-
dokuens midte. Herfra spørger man “Hvordan løser 
jeg dette problem?” Løsningsforslag og -idéer placeres 
dernæst i de ni felter rundt om problemformulering-
en, det er dog ikke nødvendigt at fylde alle felter ud. 
Dernæst flyttes alle idéer et felt længere ud for at give 
plads til brainstorming rundt om de nye idéer. På dette 
niveau spørges “Hvad gør jeg?” Der skal med andre ord 
gives konkrete løsningsforslag til de genererede idéer. 
Ideelt set skal løsningerne være så håndgribelige, at 
man går fra processen med en klar idé om, hvad der nu 
skal gøres. 

Excel
Excel er i projektet primært anvendt til at behandle rå-
data, men kan også anvendes til at fremstille visualise-
ringer såsom diagrammer og grafer.

SurveyXact
SurveyXact er hovedsageligt brugt som redskab til at 
indhente besvarelser i brugerundersøgelserne, men 
også som analyseredskab til visualisering af de indhent-
ede besvarelser.
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Som nævnt i erfaringskatalogets indledning, har vi 
oplevet en række begrænsninger ved de kvantitative 
data. Disse gennemgås nedenfor.

OVERGANG TIL NYT BIBLIOTEKSSYSTEM
Det har desværre været vanskeligt at sammenligne data 
fra det gamle bibliotekssystem DDELibra med data fra 
det nye system Cicero. I DDELibra talte man f.eks. opret-
tede reserveringer, i Cicero tæller man antal fratagne, 
dvs. fundne reserveringer. 

Efter overgangen til Cicero var der desuden fejl i forbin-
delse med opsamling af statistik i 2017. Dette hindrede 
udtræk af udlånstal fordelt på filialer og afdelinger. 
Dermed var det heller ikke muligt at skelne mellem 
børne- og voksen-materialer.

Desuden blev bestandsdata først tilgængelige som 
“øjebliksbilleder” ultimo juli 2018. Det har derfor ikke 
været muligt at få et billede af bestanden inden da. 

Da der ikke har været adgang til de for projektet inter-
essante data i statistikmodulet knyttet op på det fælles 
bibliotekssystem, har det været nødvendigt at tilkøbe 
biblioteksdata fra Systematic med det tilhørende rap-
porteringsmodul TARGIT. Modulet har været tidskræv-
ende at arbejde med.

FLYDENDE SAMLINGER
På biblioteker med flydende samlinger kan sammen-
sætningen af materialer ændres fra dag til dag. Det er 
desuden muligt at reservere materialer hjem, så sam-
lingen bliver større end bibliotekets normale bestand. 
Dette giver mulighed for en udlånsprocent på over 100.

EN VARM SOMMER
Projektets forsøgsperiode har været udfordret af en 
historisk varm sommer, som har haft konsekvenser for 
bibliotekernes besøgstal. Dette har betydet, at man har 
kunnet foretage færre observationer og interviews end

Begrænsninger ved de kvantitative data

PowerBI
PowerBI er et nyere visualiserings- og evaluerings-
redskab lanceret af Microsoft. Det kan, modsat de 
førnævnte tjenester, fremstille interaktive data, så man 
som bruger kan vælge information til og fra, alt efter 
hvilken information, man søger fra en undersøgelse.
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vanligt i denne periode, og at udlånet med al sandsyn-
lighed har været lavere, uagtet forsøgene i perioden 
maj-august 2018.

Til eksempel har det været ekstremt varmt på alle de 
selvbetjente biblioteker i Roskilde og især på Gadstrup 
Bibliotek, hvor ventilationsanlægget var defekt i peri-
oden 1.-27. juli. Her må det antages, at også varigheden 
af biblioteksbesøgene har været reduceret og dermed 
ikke tilskyndet til græsning og ophold på biblioteket.

UDSKIFTNING AF BESØGSTÆLLERE PÅ KØBENHAVNS 
BIBLIOTEKER
Da der er udskiftet besøgstællere på Københavns Bib-
lioteker hen over sommeren 2018, har det ikke været 
muligt at se på antal besøgende i denne periode.

OMLÆGNING AF MUSIKGENRER
Grundet DBCs beslutning om at lægge nogle musikgen-
rer ind under andre primo 2018, er det ikke muligt at 
sammenligne CD- og LP-udlån på genreniveau for 2017 
og 2018.

SMÅ UDLÅNSTAL
Meget små udlånstal i Gadstrup og Ågerup betyder, 
at små udsving i udlån kan medføre forholdsvis store 
ændringer i statistikken. For at tage forbehold herfor 
er forsøget dog udført identisk på begge bibliotek-
er. Mønstrene på begge biblioteker peger da også i 
samme retning.




