
Brugertest, Aviskiosken, 25 brugere i alt 

 
 
 

  
 
 

1. test – test af idéerne: 

 
Prototype 1: 
 



 
 

1. bruger: Kvinde i 50’erne, biblioteksbruger 
Havde ikke hørt om PressReader 
  
Arendse forklarer konceptet. Giver det mening? 
  
”Ja, absolut. Men er der flere forskellige aviser, man kan vælge imellem?” 
  
Arendse forklarer, at der ligger flere aviser under de forskellige lande. 
  
Hvad tænker du? 
  
”Smart. Men hvordan skal man kunne skelne mellem avisernes politiske ståsted? Og om det er en tabloid 
eller seriøs avis? Der mangler kontekst”. 
  
Ideen med at få overblik over andre landes nyheder? 
  
”Hvordan skal jeg forholde mig kritisk ift. avisernes tilhørsforhold. Dem kender jeg i Danmark, men ikke i 
Australien eller i Bolivia. Det er ikke i sig selv et kvalitetsstempel, at det er et tilbud fra biblioteket (selv om 
det er vigtigt at det er i biblioteket).” 
  
”Interfacet er fint og rigtig fint med globussen, som man kan røre. Pirrer nysgerrigheden.” 
  
Sproget: 
  
”Kan man selv vælge sprog? Jeg kan jo ikke læse tyrkisk, så det vil ikke være interessant for mig.” 
  

2. bruger: Studerende mand, ca. 30 år. Salg og marketing, fra Slovakiet 
Bruger særligt biblioteket til ophold og studier 
Kendte ikke PressReader 
  
Arendse forklarer konceptet. Han ville blive nysgerrig ift. hvor prototypen står (v. cafeen). Ville give mening, 
hvis man lavede et lounge-område omkring installationen, fordi det ville være godt for en gruppe. 
  
”Ville særligt være nyttigt for migranter og folk, der skal ud at rejse”. 
  
Medievaner: 
  
”Twitter og Facebook. Bruger ikke aviser. Kritisk overfor slovakiske nyhedsmedier pga. øst-vest 
problematik. Krig i Ukraine (han var imod Rusland). 
  
Danske nyheder: 
  
”Taler med danskere eller læser overskrifter i gaderummet fra BT eller Politiken. Kan ikke selv læse danske 
aviser, fordi han ikke er sproglig stærk nok.” 



  
Engelsksprogede nyheder: 
”Kun hvis det drejede sig om emner, som interesserede ham, ex. kaffe” 
  
Nysgerrighed: 
  
”Globussen en rigtig god idé. Gjorde ham nysgerrig.” 
  
Forklaring på PressReader: 
  
”Brillant ressource tool. Roser Den Sorte Diamant.” 
  

3. & 4. bruger: To kvinder med små børn, i 30’erne 
Kendte ikke PressReader, men bruger bibliotekets tilbud 
  
Arendse forklarer konceptet. 
  
”Genial idé. Globussen en rigtig god idé. Vækker nysgerrigheden. Kunne få svært at få tid til at undersøge 
installationen med små børn, men med større børn, ville det være oplagt. Hvilke aviser drejer det sig om? 
Politik eller sladder? 
Folk ville undersøge installationen, men folk går jo på nettet med deres iPhones for at få sine nyheder og 
TV2. Jeg har boet i udlandet, men jeg orienterer mig ikke i nyheder fra det land.” 
  
Ideen med at få nyheder fra andre dele af verden: 
  
”God idé og passer til bibliotekets rolle – det burde jo være på biblioteket.” 
  

5. bruger: Mand, ca. 60 år, biblioteksbruger, avislæser 
Kendte ikke PressReader 
  
Manden forsøger først at dreje globussen, inden vi når at interagere. 
Globussen havde gjort ham nysgerrig. Han blev hængende, mens vi forestod interviewet med kvinderne. 
  
Orienterer sig i nyheder på nettet. Weekendavisen fra biblioteket (+ the Economist?) 
  
Koncept om at få andre landes nyheder: 
  
”Rigtig god idé”. 
  
Spørger ind til, om man kan læse alle aviserne inde i PressReader. 
  
Han var den eneste, der helt sikkert ville bruge PressReader. 
  
  



Prototype 2: 

 

 
  

6. bruger: Studerende kvinde (under 20 år), 
7. bruger: studerende mand (under 20 år), 
8. bruger: kvinde i 50’erne, biblioteksbruger (ophold og brug af PC’erne. Læser ikke så godt) 

  
Ingen kendte PressReader. 
  
Det lød spændende og som godt tilbud. God idé. 
Ingen ville konvertere til PressReader nødvendigvis, men idéen med at kortet var interaktivt var 
overraskende og rigtig god. 
Ingen lagde rigtig mærke til tavlen. Placering? 
Trykaktiv skærm – virke pirrende. 
  
Bruger 6: 
Interaktivt kort bedre end det kort vi har hængende på væggen. 
Bruge det til at studere og kunne bladre tilbage i arkiverne. Ville kunne søge på forskellige perioder – 
Vietnamkrigen. 
Kunne kun læse dansk og engelsk, men syntes det virkede meget mere logisk, at der var nyheder fra andre 
lande, som var på landets eget sprog. Troværdigt. 
  
Bruger 7: 
Nysgerrighed. Interesserede sig for sprog. Ville gerne have det på originalsprog, selv om han ikke kunne 
læse det – vinklen bare med de forskellige kulturelle visuelle forskelligheder er spændende. 
Ikoner: Kortet skal være i farver og landet skal stå tydeligt. 
Det ville være godt, hvis der var små ikoner for hvert blad, man kunne trykke på. 



  
Bruger 8: 
Sproget: Selv om jeg ikke kan læse det, så får jeg nogle af ordene med. 
Dårlig til dansk, men havde været tyrkisk gift og havde rejst meget, kunne godt genkende nogle ord. 
Ville meget gerne trykke på noget, og så kom der forskellig data frem omkring landet og kontekst (placering 
lige under rejser?). 
 

2. Idé, Aviskiosken 

 

 

 
 

 
 

1. Test:  
 
Den første simple test af prototypen blev udført den 21. august omkring klokken 09.30 på Ballerup 
Bibliotek.  
Tre separate brugertests og interviews blev foretaget. Deltagerne var tilfældige borgere på biblioteket. 
 



Prototypen bestod ved testen af en interaktiv app på en tablet, hvorpå fem forskellige tidsskrifters forsider 
var blevet opdelt i tre, og blandet tilfældigt (Se billedet nedenfor). 
Hvis brugeren samlede en hel forside ved at swipe de enkelte dele til højre og venstre, ville app’en åbne 
det pågældende tidsskrift på Pressreader’s hjemmeside. 
 

 
Screenshot fra prototypen 

 
1. Ældre herre 

a. Hjemmegående pensionist 
b. Kender ikke til bibliotekets digitale tilbud (inklusive Pressreader) 
c. Fik demonstreret interaktionen - prøvede ikke selv 
d. “Kan ikke bruge det til noget” 
e. Ser ikke sig selv som målgruppen (for både installation og Pressreader) 
f. Læser gratis nyheder på nettet (blandt andet Ekstra Bladet) 
g. Hvis mødt med betalingsmur eller login gider han ikke 
h. Vil kun sidde derhjemme og læse tidsskrifter 
i. Ville ikke interagere med installation 

 
2. Kvinde (ca. 40) 
a. Kender forskellige digitale tilbud - ikke Pressreader 



Interagerer selv med prototypen 
Trykker lidt tilfældigt og mister hurtigt tålmodigheden, da der ikke sker noget (får derefter 

demonstreret og forklaret konceptet) 
Ville tænke at det var lidt interessant, hvis hun så udstillingen 

Ville ikke selv interagere, men hendes datter ville “helt sikkert!” 
Tænker at Pressreader er et godt tilbud for hende, også på biblioteket 
Kommer på biblioteket for at slappe af og læse en gang imellem 

Kommer også for at arbejde 
 

3.Gruppe på 4 personer (Uni-studerende?) 

Nogle kender e-Reolen og Filmstriben 
Kender ikke Pressreader 
Ville meget gerne bruge Pressreader 

Bliver mødt med prototypen, men er usikre på interaktionen 
Synes ikke prototypen fungerer uden konteksten 

Ville måske ikke tænke videre over installationen uden bedre kontekst 
Side-note: én i gruppen var hyppig bruger af e-reolen, og så ikke login-portalen som det 
store problem, men syntes det var lidt træls at skulle oprettes på sit nye bibliotek for at 

kunne logge ind efter flytning 
 

Opsummerende overvejelser: 

Selve interaktions-muligheden skal være mere tydelig. Småjusteringer er skitseret og Mikael 
vil få dem implementeret i prototypen snarest, så en ny test kan køres 
Det er vigtigt at installationen kan bruges af børn også, da nogle forældre måske ikke selv 

ville interagere, men vil blive opmærksomme på tilbuddene igennem deres børns interaktion 
Selvom den pensionerede testdeltager ikke så sig selv som målgruppen for Pressreader, 

læste han alligevel sine nyheder på gratis portaler derhjemme. Sådanne brugere skal gøres 
tydeligt opmærksomme på, at det ikke kun er på biblioteket at man kan bruge disse tiltag. 

  



 Test, 2. idé, Aviskiosken 
 
Kvinde, studerende, omkring 23 år, ny bruger af Ballerup Bibliotek 
 
Hun præsenteres kort for test-konceptet og vises derefter iPad’en. 
 
“Gør man noget ved den?” 
Hun trykker på skærmen og samler hurtigt en hel forside. 
“Aj, hvor er det smart. Koster det noget?” 
 
Hun får at vide, at PressReader er gratis. 
 
“Aj, hvor er det smart. Jeg kender ikke PressReader. Der var forskellige billeder på forsiden, vil det sige, at 
der er flere blade? Hvis man kan læse videre i bladet, så vil det måske være lidt forstyrrende at stå op. Men 
som inspiration er det rigtig fint. Kan folk se, hvad man kigger på?” 
 
Hun bliver forklaret, at vi vil sætte iPads  og puffer ved siden af med forskellige magasiner. 
 
Det ville jeg helt klart blive nysgerrig på og gå hen til. 
Det anede jeg ikke, fandtes. Det er fedt. Og rigtig godt, hvis man kan blive oplyst om at det findes og så 
sætte sig ned og læse mere. 
Er der en app til det ligesom e-Reolen?” 
 
Mand, 65 år, udlænding, af serbisk oprindelse, sidder og læser en serbisk avis i skønlitteratur-
afdelingen (IT-analfabet) 
 
Manden bliver forklaret test-designet, men forstår ikke hvad vi mener. 
Vi forsøger at forklare ham det igen, men han forstår det stadig ikke. 
Vi viser ham skærmen med interfacet. 
Han trykker på skærmen, men siger så: “Jeg foretrækker den fysiske avis, også selv om der måske ligger 
mange serbiske aviser på skærmen.” 
 
Kvinde, omkring 55 år, fra Thailand oprindeligt, sidder og læser et dameblad i magasin-afdelingen 
(PC-bruger) 
 
Hun bliver forklaret test-designet og trykker på skærmen. 
“Hvad skal jeg mere?” 
Hun trykker videre. 
“Hvad går det ud på? Skal jeg bladre videre? Nå, sådan.” Hun samler en hel forside. 
 
“Jeg kan godt lide det fysiske - måske er det min generation. Måske er det her mere noget for nogen i 
20’erne, for de yngre? Skal det erstatte de fysiske blade?” 
 
Da vi forklarer, at det er et supplement til de fysiske blade, siger hun: 
 
“men hvis der er nogen blade, som ikke findes fysisk, så er det en rigtig god idé. Man skal jo følge med 
tiden. Ligger der også noget på thai? Eller måske amerikansk Vogue? 
Åh, det er en rigtig god idé. Det anede jeg ikke eksisterede.” 
 
Kvinde, sjælden bruger af biblioteket, omkring 40 år (PC-bruger) 
 
Hun bliver forklaret test-designet og trykker på skærmen. Der sker ikke noget, efter et par gange begynder 
hun at swipe. 
“Jeg synes godt nok, det er rodet det her. Ok. så skete der noget.” Hun samler en hel forside. 
 
“Jeg kan ikke lide skærmen, som den var. Hvis der ikke er en overskrift, så fanger det mig ikke. Så virker 
det rodet, men sådan er vi jo så forskellige. 
Men hvis der var noget forklaring, så ville det nok fange mig”. 
 



Opsummerende overvejelser 
 

 Rullende stop (ligesom et lykkehjul) 
 Timer ift. inaktivitet, så skal der nulstilles 
 Browseren skal nok låses, så brugerne ikke begynder at browse andre 

steder hen. 
 Pop-up, der forklarer, at ens læsning ikke bliver logget nogen steder (når 

hele forsiden er samlet, imens der forbindes til PressReader) 
 Der skal lægges vægt på, at PressReader er et ekstra tilbud og ikke 

erstatter de fysiske magasiner i teksten på kassen 
 
 



 
  



 Test, 2. idé, Aviskiosken, foretaget d. 30-11-17 
 

Første testdeltager: 
 

Ung kvinde. Midt-tyverne? 
 
Læser Vogue, Eurowoman og andre 

 
Fandt hurtigt ud af swipe-funktionen 

 
Kunne ikke umiddelbart se pointen i installationen, men blødte lidt op, da vi snakkede om at 
ændre teksten på siderne lidt 

 
Kunne måske godt finde på at oprette sig efter at have interageret med en sådan installation 

 
Foreslog muligheden for at kunne skanne noget for at oprette sig (fx QR-koder) 
 

 
 

Anden testdeltager: 
 

Midaldrende kvinde. Lidt accent. 
 
Læser ikke magasiner 

 
Ville ikke læse plakaterne på siden 

 
Finder hurtigt ud af swipe-funktionen, men giver hurtigt op igen. (Lidt uinteresseret) 
 

Synes ideen med at komme ind på websiden er ok 
 

 
Tredje testdeltager: 
 

Ældre herre. 
 

Kalder det tidsskrifter. 
 
Vil helst kun læse de fysiske. Tror ikke han kunne finde på at læse på en tablet. 

 
Ser på skærmene og tænker at det er fjernsyn. (Ikke interaktive) 

 
 
Fjerde testdeltager: 

 
Ung kvinde. Tung accent, så der skiftes mellem dansk og engelsk. 

 
Står længe og er usikker over interaktionen på skærmen. Tør lidt mere, efter at hun får vist, 
hvordan det virker. 

 
 

Åben over for muligheden for at kunne læse det samlede magasin direkte på skærmen. 
 
Tænker at der er for meget tekst på plakaterne, og har desuden brug for en engelsk udgave. 

 
Undrer sig lidt over pointen med installationen. 

 



 
 

 
Diverse tanker: 

 
- Det er vigtigt at plakaterne findes på både dansk og engelsk på de biblioteker, der har 

mange tosprogede (fx Ballerup) – der kan være en af hver og et ikon øverst i hjørnet 

med et flag for at indikere, at der findes en anden tekst også? 
 

- Det er ligeså vigtigt at man har muligheden for at vælge at få information på engelsk 
på swipe-skærmen 
 

- Det kunne være en god ide med QR-kode på plakaten. Det er ikke sikkert folk vil bruge 
det, men det kan give et mere tydeligt call-to-action 

 
- Instrukser på, hvordan man opretter sig kunne gives på en afrivnings-slip 

 

- Denne slip kunne evt. fungere på samme måde som nummer-automater på apoteker, 
eller lign. Altså ved at der stikker en slip ud af maskinen, og så snart den rives af, 

kommer der en ny frem 
 

- Vi skal undersøge hvilken ordlyd folk foretrækker: Blade, magasiner eller tidsskrifter 
 

- Swipe på skærmen skal animeres. I prototypen hopper den fra billede til billede, men 

det giver en mere lækker brugeroplevelse, hvis der er noget ”animation” i 
bevægelserne. 

 
- Ligesom en QR-kode ville være en god idé, kunne det også være en god idé at 

opfordre folk til at tage et billede af linket til hjemmesiden (til oprettelse som bruger af 

RB Digital) 
 

- Hvis installationen står lidt klemt mellem reolerne (det vil den komme til at gøre nogle 
gange), så er det nødvendigt visuelt at gøre opmærksom på, at der er noget på 
installationens andre sider også (evt. visuelt overlap fra den ene side til den anden? 

 
- Det vil hjælpe rigtig meget på synligheden af installationen, hvis der kommer lys 

indefra og ud. 
 

- Lyd vil virke forstyrrende. 

 
 

- Det vil være godt at kunne skifte forsiderne løbende (evt. på SD-kort). 
 
 

 Iteration, prototype 2, Aviskiosken 



 
 
 

 
Test foretaget d. 26/01-2018 

 
Mand (start 40’erne) 
Starter interaktionen helt intuitivt. 

Kender ikke bibliotekets tjenester; ”Måske har jeg benyttet mig af Filmstriben en enkelt gang, 
men så er det flere år siden.” 

”Sådan en installation ville give mig lyst til at benytte jeres digitale tjenester, helt klart, men 
med mindre, jeg var helt klar over, hvilken tjeneste, I forsøger at promovere, så ville jeg nok 
ikke prøve puslespillet. Der er så mange af sådan nogle skærme over det hele efterhånden. 

Hvis jeg må give jer et råd, så ville jeg nok gøre forklaringen lidt tydeligere, så det bliver 
lettere at afkode, hvad I reklamerer for.” 

 
Ung kvinde (18-19 år) 
Samler sømløst en forside. Læser teksten. 

Hun kender Filmstriben, men læser ingen blade eller magasiner; ”men jeg ville helt klart 
overveje at gøre det, hvis jeg bare kan installere en app. Så kunne jeg læse det i toget.” 

 
Ung kvinde (18 år) 

”Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal? Ser ikonerne og samler en forside”. 
Kender Filmstriben, men bruger den kun til skoleopgaver. Kender ikke RB Digital og læser 
ingen magasiner. Ville måske bruge RB Digital-app’en. 

 
Overvejelser efter undersøgelsen: 

 



 Installationen skal gøres rund, så det er lettere afkodeligt, når man står foran 
skærmen, at der også er tekst på installationen. 

 Vigtigt med symboler, der indikerer at man skal swipe 
 Tydeligere tekst 

 Vigtigt at kunne komme ind at læse det magasin, man har samlet – ellers bliver 
interaktionen uden pointe. 

  


