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FORORD

TradiƟonelt Śar folkeďiďliotekerne lƆst deres opgaǀe
med at fremme oplysning og dannelse ǀed at udlĊne
ďƆger͘ en grundlčggende idĠ ǀar, at ďedre adgang Ɵl
ďƆger i sig selǀ ǀille fremme oplysningen i en Ɵd med
ďegrčnset adgang Ɵl liƩeratur͘ iďlioteksloǀen fastslĊr
derfor, at folkeďiďlioteket skal lƆse sin opgaǀe ǀed at
͟sƟlle Ɵl rĊdigŚed͘͟ er er fokus pĊ at opďygge en samling af materialer og giǀe adgang Ɵl den͘ Loǀen sčƩer
sĊledes ogsĊ rammer for ǀalget af materialer, men ikke
for formidlingen eller prčsentaƟonen af dem͘
PĊ den ďaggrund Śar ďiďliotekerne siden den fƆrste
loǀgiǀning i 1920 fokuseret pĊ materialesamlingen
og pĊ at giǀe nem adgang Ɵl samlingen gennem systemaƟsk opsƟlling pĊ Ċďne Śylder͘ iďlioteksrummet
ďleǀ prčget af reoler, og ďorgerne kunne sĊ at sige gĊ
direkte ind pĊ lageret og Śente releǀante ďƆger͘ iďliotekaren ǀar i nogen grad et ƟlďeŚƆr Ɵl samlingen,
som kunne Śjčlpe ďorgeren med at Įnde den reƩe
ďog͘ /dĠen om adgang som sčrligt ǀčrdiskaďende og
ďiďlioteksrummet som et ďoglager er stadig tydelig i
ďiďlioteksindretningen͘

6

hdǀiklingen pĊ medieomrĊdet indeďčrer, at ďiďliotekerne ďeĮnder sig i konkurrenĐe om ďorgernes opmčrksomŚed͘ er kommer stadig Ňere ďorgere i det
fysiske ďiďliotek, men de lĊner fčrre ďƆger͘ enne udǀikling ďetyder, at ďiďliotekernes Đentrale ressourĐer:
Dennesker, mursten og materialer mĊske skal anǀendes
pĊ nye mĊder͘
En omfaƩende naƟonal ďrugerundersƆgelse fra 2016
ǀiste ŚƆj ƟlfredsŚed med ďiďlioteker og idenƟĮĐerede
tre omrĊder, der kunne Śčǀe ƟlfredsŚeden yderligere:
iďlioteket som mƆdested, ďƆrneďiďlioteket og ďiďlioteket som inspiraƟonskilde͘i
et enkelte folkeďiďliotek kan altsĊ med fordel kaste
et kriƟsk ďlik pĊ ďĊde indretningen af ďiďlioteket, sammensčtningen af samlingen og pĊ medarďejdernes
kompetenĐer͘
DĊske skal det lokale ďiďliotek i mindre grad ǀčre et
uniǀersalďiďliotek, der Śar alt pĊ Śylderne – som en miniudgaǀe af Śoǀedďiďlioteket͘ DĊske skal det i stedet

ǀčre et proĮlďiďliotek med en mĊlreƩet materialesamling, som afspejler lokalsamfundets ďeŚoǀ͘ et er ogsĊ
muligt, at ďiďlioteket ikke Śar indreƩet ďƆrneďiďlioteket,
sĊ det er let for forčldre og ďƆrn af Įnde de gode ďƆrneďƆger͘

EysgerrigŚeden og det kriƟske ďlik kan med fordel
understƆƩes af Ɔget ďrug af data og en systemaƟsk
metodemčssig Ɵlgang Ɵl udǀiklingen af samlingen og
ďiďlioteksrummet͘ et rummer ogsĊ et potenƟale for
ďedre udnyƩelse af medarďejdernes kompetenĐer͘

et afgƆrende er, at ďĊde ledere og medarďejdere forŚolder sig nysgerrigt oǀer for alternaƟǀer og kriƟsk Ɵl
ďiďliotekets indretning og sammensčtning af samlingen͘

EĊr ďiďliotekets indretning og samling ikke lčngere
opfaƩes som en staƟsk kulisse eller en faĐilitet, men
som ǀčrktƆjer Ɵl at fremme akƟǀitet og udlĊn, kommer medarďejdernes fagligŚed i spil pĊ nye mĊder͘
si ŚĊďer med deƩe erfaringskatalog at kunne ďidrage
Ɵl at skaďe endnu mere inspirerende samlinger og ďiďlioteksrum for folkeďiďliotekerne͘

i ŚƩps:ͬͬkum͘dkͬuploadsͬtǆͺtemplaǀoilaͬEaƟonalͺďruger-ͺogͺďenĐŚm
arkundersй3йϴgelseͺpй3йϱͺfolkeďiďlioteksomrй3йϱdetͺ2016͘
pdf
;side 7ϱͿ
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INDLEDNING
Baggrund

Organisering

͞,ǀis jeg sagde mit Eeƞliǆ aďonnement op, ǀille jeg
mĊske lĊne mere͘͟ hdtalelsen kommer fra en af de ďrugere, der ďleǀ interǀieǁet under projektet og illustrerer
meget godt, at ďiďliotekerne ďeĮnder sig i en opmčrksomŚedsƆkonomi͘ ,er er den knappe ressourĐe ikke
lčngere adgang Ɵl informaƟon, men adgang Ɵl ďorgernes opmčrksomŚed͘ et ďetyder, at ďiďliotekerne
er i ŚĊrd konkurrenĐe med mange andre informaƟonskilder͘ erfor er det ikke lčngere nok at sƟlle materialer Ɵl rĊdigŚed͘ rugerne skal ogsĊ inspireres Ɵl at
lĊne dem͘ / det perspekƟǀ er det uŚensigtsmčssigt, at
ďiďlioteksrummet stadig er domineret af lageragƟge
Śyldekomplekser, som optager ǀčrdifulde kǀadratmeter͘ ,ǀis de typiske opsƟllinger ikke skaďer inspiraƟon eller udlĊn, skal pladsen ďruges Ɵl noget andet, og
materialerne prčsenteres anderledes͘

Projektet er et udǀiklingspuljeprojekt under Slots- og
<ulturstyrelsen͘ Projektet er styret og ejet af <ƆďenŚaǀns iďlioteker med deltagelse af alďorg og Roskilde
iďliotekerne͘ Til projektet Śar ǀčret knyƩet en styregruppe og projektgruppe med deltagere fra de tre kommuner͘ Projektet Śar kƆrt oǀer to Ċr med start i januar
2016 og afslutning i deĐemďer 201ϴ͘
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1
nǀende forskellige
metoder Ɵl at indŚente
data om ďrugen af ďiďlioteksrummet og materialerne samt ďrugernes
Ɔnsker og ďeŚoǀ͘

FormĊl
FormĊlet med projektet er at ďeǀčge sig imod eǀidensďaseret formidling af fysiske materialer ǀed Śjčlp
af metoder fra markedsfƆrings- og detailďranĐŚen͘
Detoderne skal ďidrage Ɵl, at ďrugerne i ŚƆjere grad
prčsenteres for materialer, der imƆdekommer deres
Ɔnsker og ďeŚoǀ, samt at formidlingen sker pĊ en sĊdan mĊde, at de fĊr lyst Ɵl at lĊne Ňere materialer͘
Projektet Śar altsĊ Ɵl formĊl at anǀende fakta frem for
fornemmelser͘ EĊr det er sagt, er forsƆgene i projektet
udfƆrt af ďiďlioteksmedarďejdere, ikke staƟsƟkere͘ erudoǀer Śar projektet ǀčret udfordret af forŚold, som
ďetyder, at der tages en rčkke forďeŚold, Śǀad angĊr

2
idrage Ɵl, at der ǀed
Śjčlp af de indŚentede
data trčīes dataďaserede
ďeslutninger om ďrugen af
pladsen og indretningen af
rummet͘

de kǀanƟtaƟǀe data͘ landt andet oǀergik ďiďliotekerne
i projektperioden Ɵl et nyt ďiďliotekssystem, Śǀis tal
ikke er sammenlignelige med tallene fra det gamle ďiďliotekssystem͘ erudoǀer Śar man ikke Śar ŚaŌ adgang
Ɵl lige sĊ mange data som i det gamle system, Śǀorfor
der er ďleǀet ƟlkƆďt data fra udďyderen af ďiďliotekssystemet͘ eƩe kan man lčse mere om under afsniƩet
͞egrčnsninger ǀed de kǀanƟtaƟǀe data͟ i ďilaget͘
Projektets indsigter kan dog stadig anǀendes i arďejdet
med fremƟdens ďiďlioteksrum og formidling͘

3
hndersƆge, Śǀorǀidt man
ǀed Śjčlp af ďedre udnyttelse af pladsen og mere
inspirerende indretning af
rummet kan Ɔge udlĊnet af
fysiske materialer͘
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FORSØG

Projektet ďestĊr af oƩe forskellige forsƆg pĊ <ƆďenŚaǀn og alďorg ,oǀedďiďliotek samt pĊ salďy, Roskilde, 'adstrup og gerup
iďliotek͘ hnder Śǀert forsƆg ďeskriǀes dets formĊl, Śǀordan det mere konkret er udfƆrt, Śǀilke metoder, der er anǀendt, og
endelig skitseres forsƆgets resultater͘ e oƩe forsƆg er som fƆlger:
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1

Faglitteratur til voksne

2

Forsideforsøg

3

Indspillet musik

4

Udstillingsforsøg

Space management

Færre emner͕ Ňere forsider

Click and collect

Tidsforbrug og udlĊnstal

ϱ

Wop-up shops pĊ biblioteket

6

Visuel procesplan for udstillinger

7
ϴ

I krimi-omrĊdet og børnebiblioteket

NĊ en bredere mĊlgruppe med din udsƟllinger

Lokal og national produktkampagne
Impuls- og merlĊn

Børnebogsforsøg
Brug af servicedesign pĊ baggrund af brugerbehov

VÆRKTØJSKASSE

/ forsƆgene er anǀendt forskellige ǀčrktƆjer, Śerunder forskellige metoder, datakilder og ǀisualiseringsǀčrktƆjer͘ Eedenfor
fremgĊr en oǀersigt, mens de enkelte ǀčrktƆjer forklares nčrmere i ďilaget͘

2

1

METODER

1

Targit - iďlioteksstaƟsƟk

1

SerǀiĐedesign

2

/DS - /ntelligent Daterialestyring

2

Kunderejser

3

/nterǀieǁs

4

SpƆrgeskemaundersƆgelserͬsurǀeys

5

KďserǀaƟoner

6

SŚadoǁing

7

Work along

8

Prototyping

9

iďok

3

DATAKILDER

VISUALISERINGSVÆRKTØJER

1

Mapping

2

MƆnstergenkendelse

3

/dĠsudoku

4

EǆĐel

5

SurǀeyyaĐt

6

Poǁer/
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BEGREBER FRA
MARKEDSFØRINGSͳ OG DETAILBRANCHEN

FormĊlet med projektet er som nčǀnt at ďeǀčge sig
imod eǀidensďaseret formidling af fysiske materialer
ǀed Śjčlp af prinĐipper og metoder fra markedsfƆringsog detailďranĐŚen͘
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UDEFRA OG IND
/nden for store dele af detail- og serǀiĐeďranĐŚen arďejder man i dag med et udefra og ind-perspekƟǀ,
Śǀor kundens ďeŚoǀ er i Đentrum, og Śǀor lƆsninger
designes med udgangspunkt i forďrugeradfčrd͘ /ndefra og ud ďetegner sĊledes den modsaƩe Ɵlgang,
Śǀor man designer lƆsninger ud fra en intern logik͘
hdefra og ind Śčnger tčt sammen med kunderejsekonĐeptet, Śǀor kundens ageren kortlčgges, ŚǀoreŌer
opleǀelsen Ɵlpasses, sĊ den ďedre matĐŚer det, ǀirksomŚeden strčďer eŌer͘

SPACE MANAGEMENT
SpaĐe management ǀil sige, at udnyƩelsen af en forretnings fysiske kǀadratmeter opƟmeres med Śenďlik
pĊ Ɔget proĮt samt med Śenďlik pĊ at skaďe en logisk,
ďekǀem og inspirerende grčnseŇade mellem produkt
og kunde͘ EĊr man arďejder med spaĐe management
pĊ ďiďlioteket, arďejder man med at prioritere de
materialer, der prčsenteres pĊ puďlikumskǀadratmeterne͘ et ǀil samƟdig sige, at man arďejder med, Śǀilke
materialer, der sƟlles pĊ lager og derfor udelukkende
prčsenteres pĊ Śjemmesiden͘ et Śandler grundlčggende om at udnyƩe ďiďliotekets fysiske kǀadratmeter strategisk med Śenďlik pĊ at Ɔge udlĊnet͘
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MERSALG OG ØGET BASKET SIZE
/ detailŚandelen arďejder man med Ɵltag, der Ɵlskynder kunden Ɵl mersalg af samme ǀare, en anden og mere
proĮtskaďende ǀare eller ǀarer, som kunden ikke Śaǀde
planlagt at kƆďe͘ EĊr man mĊler pĊ, om Ɵltagene Śar
eīekt, ser man pĊ ďasket siǌe, der ďetegner det antal
ǀarer, som en kunde kƆďer ǀed Ġn Śandel͘ EĊr ǀi pĊ
ďiďlioteket laǀer impulsskaďende Ɵltag, er det umiddelďart for at Ɔge ďrugerens udlĊn sammenlignet med
normalt͘ et er dog i endnu ŚƆjere grad et spƆrgsmĊl
om at Ɔge ďrugerens kendskaď Ɵl ďiďliotekets ďredde i
materialetyper og genrer, sĊ der ikke ďare lĊnes mere
men ogsĊ ďredere͘

POPͳUP SHOP
Pop-up sŚops ǀinder mere og mere frem i detailŚandlen i takt med, at kunderne eŌerspƆrger andre opleǀelser, end onlineŚandel kan Ɵlďyde͘ En pop-up sŚop
er en ďuƟk, der typisk er plaĐeret, Śǀor der i forǀejen
er meget traĮk ;-plaĐeringͿ͘ FormĊlet med pop-up
sŚoppen er at oǀerraske med indŚold, der ikke normalt
ǀille forekomme pĊ stedet eller i sammenŚčngen͘ et
ǀigƟgste aspekt ǀed pop-up sŚoppen er, at den kun
eksisterer i en ďegrčnset periode͘ Eetop derfor ďliǀer den speĐielt interessant͘ PĊ ďiďlioteket kan pop-up
sŚop-konĐeptet anǀendes Ɵl at skaďe Śype omkring
mindre eŌerspurgte genrer, komďinaƟoner og materialetyper pĊ nƆje udǀalgte plaĐeringer, Śǀor der normalt
Đirkulerer mange mennesker͘

AͳPLACERING
egreďet -plaĐering drejer sig om, Śǀordan ǀarens
plaĐering i ďuƟkken Śar ďetydning for salget͘ En ǀare
sčlger mere med en -plaĐering end med en -plaĐering og mere med en -plaĐering end en -plaĐering͘
/ ďiďlioteksregi drejer -plaĐering sig om at idenƟĮĐere den plads i ďiďlioteket, Śǀor udsƟllinger plaĐeres
opƟmalt i forŚold Ɵl synligŚed og dermed udlĊn͘ plaĐeringen aĬčnger af indretningen pĊ det enkelte
ďiďliotek, men ǀil alƟd ďeĮnde sig tčt pĊ puďlikumsarealer med stor traĮk͘ Eksempelǀis ǀed indgangen,
tčt pĊ ďetjeningen eller ǀed reserǀeringsŚylderne͘
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VARER SÆLGER VARER
egreďet omŚandler, Śǀordan mčngden af en giǀen
ǀare pĊǀirker salget͘ / materialeudsƟllinger ďenyƩes
deƩe, nĊr mange eksemplarer af samme Ɵtel udsƟlles͘
et giǀer et indtryk af oǀerŇod og signalerer Ɵl ďrugerne, at de gerne mĊ tage en ďog fra udsƟllingen͘

PRODUKTKAMPAGNE
/ detailŚandlen arďejder man strategisk med produktkampagner, Śǀor man oīensiǀt sčƩer fokus pĊ Ġt eller
Ňere produkter i en Ɵdsafgrčnset periode͘ FormĊlet er
at sčlge mest muligt af ďestemte produkter gennem
unik isĐenesčƩelse og eksponering͘ PĊ ďiďlioteket
kan det omsčƩes Ɵl at laǀe udsƟllinger oǀer ďestemte
temaer, Śǀor materialerne isĐenesčƩes og komďineres med akƟǀiteter og formidling͘

RETURN ON TIME INVESTED
/ detailŚandlen arďejder man ud fra erkendelsen, at
Ɵd er penge for forďrugeren͘ Return on Time /nǀested refererer Ɵl, Śǀorǀidt en giǀen akƟǀitet er den Ɵd
ǀčrd, som man skal inǀestere i den͘ enne ǀurdering
udspringer af en generel opleǀelse af, at man Śar mindre Ɵd nu end Ɵdligere͘ Formidling i ďiďlioteksrummet – Śerunder f͘eks͘ skilte Ɵl materiale-udsƟllinger
– skal derfor sikre, at ďrugeren ŚurƟgt kan naǀigere i
de mange Ɵlďud og ǀurdere, Śǀilke der er releǀante for
den enkelte͘

1ϱ

GENERELLE OVERVEJELSER

PĊ de fƆlgende sider Įnder du generelle anďefalinger
Ɵl at arďejde med forsƆgenes metoder͘ esuden kan
du lčse forsƆgenes ǀčsentligste konklusioner͘ ForsƆg
sĊǀel som resultater er ďeskreǀet i Ňere detaljer fra
side 24, men inden du nĊr derƟl, er det ǀčrd at forŚolde sig Ɵl fƆlgende oǀerǀejelser͘
sil man arďejde dataďaseret med ďiďliotekets samling
og gĊ systemaƟsk Ɵl ǀčrks med eǀaluering af formidlingen i det fysiske ďiďlioteksrum, krčǀer det nye arďejdsgange og tankeproĐesser af personalet͘
iďliotekerne Śar Ɵl Ɵder frygtet, at data og staƟsƟk
alene ǀille danne grundlag for ǀalg og fraǀalg, og at
ďiďliotekspersonalets fagligŚed og kompetenĐer ǀille
trčde i ďaggrunden eller Śelt ďliǀe ignoreret͘ et er
Śeldigǀis ikke Ɵlfčldet, og det ǀiser resultaterne fra
deƩe projekt med al tydeligŚed͘ For at kunne arďejde systemaƟsk med formidlingen i ďiďlioteksrummet,
kan data ikke stĊ alene lige sĊ ǀel som fagligŚed, erfaring, kompetenĐer og maǀefornemmelser Śeller ikke
kan͘ et er i koďlingen mellem fagligŚed og data, at ǀi
ďedst ser, Śǀordan ǀores formidling fungerer͘ esuden
ďidrager denne koďling Ɵl, at medarďejderne kan tage
et stƆrre ansǀar for samlingen og udlĊnet pĊ en mere
kǀaliĮĐeret ďaggrund͘
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et er ǀanskeligt og Ɵdskrčǀende at skaīe de data,
der er ďeŚoǀ for, og det krčǀer, at medarďejdernes
ǀčrktƆjskasse rummer de reƩe kǀalitaƟǀe og kǀanƟtaƟǀe metoder͘ Kun sĊdan kan der foretages ďrugďare
eǀalueringer͘ Projektet Śar tydeliggjort, at disse ǀčrktƆjer er anǀendelige i undersƆgelsen af formidlingen, og
at det giǀer mening, selǀom ǀi stadig Śar ďeŚoǀ for at
Ɔǀe os͘
EĊr ďiďliotekerne laǀer dataďaserede undersƆgelser,
er et tǀčrfagligt samarďejde nƆdǀendigt͘ eƩe er Ɵlfčldet, fordi man ikke kan forǀente, at de samme medarďejdere er gode Ɵl at laǀe en indďydende udsƟlling
i ďiďlioteksrummet, stĊ for undersƆgelsesdesign, udforme staƟsƟkker og foretage ďrugerinterǀieǁs͘ erfor
er det essenƟelt, at et tǀčrgĊende ledelsesmčssigt
fokus rammesčƩer og organiserer arďejdet pĊ tǀčrs af
ďiďliotekernes organisaƟon͘
Katalogets forsƆg og resultater skal ikke ses som endegyldige faĐiƩer͘ e skal ses som et skridt mod en ny
Ɵlgang Ɵl dataďaseret formidling, og som starten pĊ
en konƟnuerlig proĐes͘ Resultaterne giǀer os pejlinger,
som gƆr os nysgerrige pĊ nye ǀeje og sammenŚčnge,
der skal undersƆges͘ si Śar fĊet nogle sǀar, men der er

opstĊet lige sĊ mange nye spƆrgsmĊl, og sĊdan ǀil proĐessen fortsčƩe͘ Eogle spƆrgsmĊl kan ǀi kun ďesǀare
ǀed at foretage forsƆg oǀer lčngere Ɵd, end projektet
Ɵllod͘ Eksempelǀis ǀil Ɵden ǀise, om ďrugernes prčferenĐer čndrer sig oǀer Ɵd, og om man kan ǀčnne ďrugerne Ɵl nye Ɵltag oǀer en periode͘ si kan nčsten ikke
ǀente med at arďejde ǀidere og forčdle de proĐesser
og metoder, som ǀi Śar taget Śul pĊ i projektperioden͘
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GENERELLE ANBEFALINGER

PĊ ďaggrund af forsƆgene giǀes fƆlgende generelle anďefalinger Ɵl arďejdet med eǀidensďaseret formidling͘

AFKLARET FORMÅL
sčr Śelt skarp pĊ, Śǀad formĊlet for din undersƆgelse
er͘ PĊ den mĊde kan du leƩere konkludere og eǀaluere
pĊ undersƆgelsen eŌerfƆlgende͘ esuden er et tydeligt
formĊl ǀčrdifuldt i dialogen med kolleger og ďrugere, da
du ďedre kan kommunikere, Śǀad du undersƆger, Śǀordan du Śar prioriteret og Śǀorfor͘

KENDSKAB TIL MÅLGRUPPE
eslut Ɵdligt, Śǀilken mĊlgruppe, du ǀil ramme͘ sed at
kende mĊlgruppens adfčrd og ďeŚoǀ kan du ďedre mĊlreƩe din undersƆgelse͘ F͘eks͘ kan du leƩere ǀčlge et
passende indŚold for en udsƟlling͘ Med kendskaď Ɵl din
mĊlgruppe, kan du endǀidere planlčgge dine ďrugerundersƆgelser, sĊ du ikke ďruger unƆdǀendige Ɵmer pĊ
oďserǀaƟon i Ɵdsrum, Śǀor ďrugerne ikke ďesƆger ďiďlioteket͘
1ϴ

FORMULERING AF INTERVIEWSPØRGSMÅL
Kǀerǀej, Śǀordan du ďedst formulerer dine interǀieǁspƆrgsmĊl͘ et kan ǀčre ǀanskeligt at udforme
spƆrgsmĊlene, sĊ de giǀer mening for respondenterne,
uden uklare formuleringer og indforstĊetŚeder͘ Test
gerne spƆrgsmĊlene inden undersƆgelsen gĊr i gang og
fĊ eǀt͘ ekstern Śjčlp, Śǀis du fortsat er i proďlemer͘

SÆT GOD TID AF
'iǀ dig god Ɵl at teste͘ Tendenser ǀiser sig oŌe fƆrst efter lčngere Ɵd, og det er en lƆďende proĐes at udǀikle
prototyper͘ erudoǀer tager det gerne lčngere Ɵd at
ďeŚandle data, end man regner med͘ rug derfor god
Ɵd pĊ ďegge faser af forsƆget͘ sčr desuden oďs pĊ at
indsamle sammenlignelige data oǀer Ɵd͘

AͳPLACERING
SƆrg for at Śaǀe en sum af idĠer Ɵl spontane udsƟllinger i Ɵlfčlde af, at en udsƟlling skal ned fƆr Ɵd͘ ,old
dig ogsĊ for Ɔje, at udsƟllingen Śelst ikke mĊ se for pčn
ud͘ Er den for ordentlig, tror ďrugerne, at de skal lade
den ǀčre͘ et er desuden ǀčrd at ďemčrke, at ikke
alle medarďejdere Śar samme ďlik for udsƟllinger͘ Tal
derfor med dine kolleger om, Śǀilke materialer der egner sig͘

SKILTNING
SƆrg for at skilte tydeligt og i det reƩe omfang͘ Skiltning
fremŚčǀes oŌe som ǀčrdifuldt af ďrugerne, idet det
Śjčlper dem Ɵl at orientere sig i ďiďlioteksrummet͘ lt
for mange skilte Śar dog den modsaƩe eīekt͘ u ďƆr
derfor oǀerǀeje, om skiltning er den reƩe metode i den
konkrete situaƟon͘
19

HOVEDKONKLUSIONER

,erunder fƆlger de ǀčsentligste konklusioner pĊ tǀčrs
af forsƆgene͘ En mere detaljeret ďeskriǀelse Įndes
under det enkelte forsƆgs resultater͘

1

2

20

rugerne er i ŚƆj grad ǀisuelt orienteret͘
ǀs͘ at de foretrčkker forsider frem for
ďogrygge, samt at de lčgger ǀčgt pĊ ŚurƟgt at kunne aŅode, Śǀorǀidt en udsƟlling
er interessant for dem͘ F͘eks͘ ǀia skiltning
og let oǀerskuelig opsƟlling͘

hdsƟllinger med selekteret materiale, der
Śar samme emne, lader Ɵl at ďetale sig͘

3

4

En reduĐeret og kurateret samling af faglitteratur opleǀes som mere inspirerende af
ďrugerne og fĊr pĊ trods af fčrre emner og
materialer ikke udlĊnet Ɵl at falde͘

SkiŌende udsƟllinger lĊner ikke nƆdǀendigǀis ďedre ud end faste opsƟllinger pĊ en
-plaĐering, men kan skaďe aktuel, inspirerende og ǀisuelt appellerende formidling͘

5

6

/sĐenesčƩelse og opleǀelsesinstallaƟoner
i forďindelse med kampagner kan ǀčre
med Ɵl at sčƩe en stemning og Ɵltrčkke
ďrugere, men ďidrager i sig selǀ ikke Ɵl at
ŚƆjne udlĊn͘

Pop-up sŚops lĊner mest ud, nĊr de fungerer som almindelige udsƟllinger͘ ǀs͘
nĊr de udsƟller ďƆger med relaƟon Ɵl
omgiǀelserne͘ F͘eks͘ true Đrime-ďƆger i
et krimi-omrĊde͘ og kan pop-up sŚops
ďeǀidstgƆre ďrugerne om materialer, de
ikke selǀ ǀille Śaǀe opsƆgt͘ ǀs͘ at pop-up
sŚops kan Ɔge ďredden i udlĊnet͘

7

8

Ɔrneďiďliotekets primčre ďrugere er
forčldre i fƆlgeskaď med ďƆrn, og derfor
skal opsƟllingerne og formidlingen i ŚƆj
grad Śenǀende sig Ɵl dem͘ F͘eks͘ Śjčlpe
dem pĊ ǀej med aldersniǀeau, lčseniǀeau
eller opsƟlling eŌer Śoǀedperson͘

en kan ǀčre ǀanskeligt at ŇyƩe ďrugerne
af musiksamlingen Ɵl ĐliĐk and ĐolleĐt͘
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MEDVIRKENDE BIBLIOTEKER

VALBY

GADSTRUP

ÅGERUP

iďliotek

iďliotek

iďliotek

efolkningstal i salďy pĊ ϱ6͘000
i 2017

efolkningstal i 'adstrup pĊ 2͘604
i 2017

efolkningstal i gerup pĊ 2͘ϱϴ4
i 2017

32ϱ͘000 ďesƆgende i 2017

16͘ϱ69 ďesƆgende i 2017

1ϴ͘206 ďesƆgende i 2017

20ϴ͘000 udlĊn fra januar Ɵl og med
oktoďer 2017͘ Kǀergangen Ɵl det
nye ďiďliotekssystem gƆr, at der
ikke er data for Śele Ċret

a͘ 13͘000 udlĊn i 2017

a͘ 1ϱ͘ϱ00 udlĊn i 2017

real pĊ 2ϱ0 m2

real pĊ 16ϱ m2

iďlioteket Śar Ňydende samling,
men gƆr ikke ďrug af styringssys
temet /MS

iďlioteket Śar Ňydende samling,
men gƆr ikke ďrug af styringssystemet /MS

real pĊ 770 m2
iďlioteket Śar Ňydende samling og
gƆr ďrug af styringssystemet /MS
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KØBENHAVN

AALBORG

ROSKILDE

,oǀedďiďliotek

,oǀedďiďliotek

iďliotek

efolkningstal i /ndre y pĊ ϱϱ͘000
i 2017

efolkningstal i alďorg Midtďy
pĊ 12͘000

efolkningstal i Roskilde, Trekroner og ,immeleǀ pĊ Đa͘ ϱ0͘000

ϴ39͘000 ďesƆgende i 2017

ϴϱ2͘000 ďesƆgende i 2017

430͘ϱ19 ďesƆgende i 2017

rligt udlĊnes Đa͘ 413͘000

rligt udlĊnes Đa͘ ϱ00͘000

303͘000 udlĊn fra januar Ɵl og med
oktoďer 2017͘ Kǀergangen Ɵl det
nye ďiďliotekssystem gƆr, at der
ikke er data for Śele Ċret
real pĊ 10͘000 m2

real pĊ 11͘000 m2

real pĊ 23ϱ0 m2

iďlioteket Śar Ňydende samling,
men gƆr ďrug af styringssystemet
/MS

iďlioteket Śar Ňydende samling,
men gƆr ikke ďrug af styringssystemet /MS

iďlioteket Śar Ňydende samling og
gƆr ďrug af styringssystemet /MS
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2

FAGLIT TERATUR TIL VOKSNE
SPACE MANAGEMENT

FTR SML/E'EE LEs M/ESKET

FormĊl
FormĊlet med forsƆget Śar ǀčret at Ɔge udlĊnet af fagliƩeratur Ɵl ǀoksne ǀŚa͘ af en anderledes prčsentaƟon, Śǀor Śele emner af fagliƩeraturen ďleǀ łernet fra
ďiďliotekets puďlikumsareal͘ er er sĊledes tale om et
opgƆr med uniǀersaltankegangen, Śǀor ďiďlioteket skal
Śaǀe alle faggrupper reprčsenteret͘ SamƟdig testede
forsƆget, Śǀilken prčsentaƟon ďrugerne foretrčkker,
nĊr de sƆger inspiraƟon Ɵl ŚjemlĊn: klassisk opsƟlling
med ďogrygge eller Ňere ďogforsider͘

FRRE EMEER PRSEETERET FRKETsEET

MĊlgruppe
hndersƆgelser forud for forsƆget ǀiste, at af de 49 adspurgte ďrugere af ǀoksen-fagliƩeratur, ǀar 63й kǀinder
og 37й mčnd͘ StƆrstedelen af ďrugerne ǀar oǀer ϱ0 Ċr,
skarpt eŌerfulgt af 20-29 Ċrige͘ Sidstnčǀnte mĊlgruppe ďestĊr sandsynligǀis Śoǀedsageligt af studerende͘
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FRRE EMEER PRSEETERET ME K'Rz''E

Brugere af voksen-faglitteraturen

37%
18%
6%
10ͳ19 år

4%
20-29 år

30-39 år

10%

40-49 år

16%
8%

50-59 år

60-69 år

70-79 år

Beskrivelse af forsøget
Forud for forsƆget ďad man ďrugere af ǀoksen-fagliƩeraturen på salďy iďliotek om at sǀare på spƆrgsmålet:
,ǀad kunne få dig Ɵl at låne mere͍ hndersƆgelsen ǀiste,
at et Ňertal eŌerlyste Ňere ďogudsƟllinger og -forsider͘
Man ǀalgte på ďaggrund Śeraf at opdele forsƆget i to
delforsƆg͘
/ ďegge forsƆg reduĐerede man samlingen af faglitteratur med Đa͘ 70й, idet udǀalgte emner ďleǀ łernet
for på den måde at giǀe mere plads Ɵl de emner, som
ďrugerne eŌerspurgte på det fysiske ďiďliotek͘ / arďejdet med at reduĐere samlingen ďleǀ udlånsdata, dǀs͘
udlåns- og reserǀeringsproĐenter, analyseret på Śǀer
Śoǀedgruppe fra 00 Ɵl 99 i K5, som er det fčlles opsƟllings- og klassiĮkaƟonssystem for de danske folkeog skoleďiďlioteker͘ En laǀ udlånsproĐent ďleǀ deĮne-

ret som et udlån på mindre end 40й af salďy iďlioteks
ďestand af Śoǀedgruppen, og en ŚƆj reserǀeringsproĐent ďleǀ deĮneret som oǀer 40й af klassemčrkets
udlån på salďy iďliotek͘ isse materialer ďleǀ i forsƆgsperioden plaĐeret på et midlerƟdigt lager͘
EŌer samlingen ǀar reduĐeret, ďleǀ forsƆget spliƩet
op i to͘ En periode, Śǀor fagďogssamlingen primčrt
ďleǀ prčsenteret med frontǀendte forsider, og en
periode, Śǀor samlingen primčrt ďleǀ prčsenteret
med ďogrygge͘ / forďindelse med den nye opsƟlling
af fagďƆgerne ďleǀ alle fritstående reoler łernet, så
kun de ǀčgŚčngte reoler ǀar Ɵlďage͘ På den frigjorte
plads ďleǀ der plaĐeret et udsƟllingsmodul͘ ForsƆget
med forsider ǀersus ďogrygge relaterer sig kun Ɵl de
ǀčgŚčngte reoler͘
Valby Bibliotek 2ϱ
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Metoder

R E S U LTAT E R

Til at måle eīekten af den mindskede samling Śar man
anǀendt udtrčk på udlånsdata ŚenŚoldsǀis fƆr og under redukƟonen͘ ,erǀed Śar man kunnet se, Śǀorǀidt
udlånet af fagliƩeraturen steg eller faldt i forsƆgsperioden͘ Som fƆr nčǀnt ǀar det dog ikke muligt at få sammenlignelige data, da ďiďliotekssystemet ďleǀ čndret
underǀejs͘ / stedet sammenlignede man udlånsproĐenten for de grupper af materialer, der ďleǀ i puďlikumsarealet på salďy iďliotek med den Ɵlsǀarende
udlånsproĐent for Śele KƆďenŚaǀns Kommunes ďiďlioteker͘

Undersøgelsen viste, at brugerne ikke i højere grad
ĞŶĚ ĨƆƌ ĨŽƌƐƆŐĞƚ ŽƉůĞǀĞĚĞ Ăƚ ŬŽŵŵĞ ĨŽƌŐčǀĞƐ ĞŌĞƌ
ĞŶƐƉĞĐŝĮŬďŽŐ͕ĚĞŶƌĞĚƵĐĞƌĞĚĞĨĂŐůŝƩĞƌĂƚƵƌƐĂŵůŝŶŐƟů
trods. Derudover var den gennemsnitlige udlånsprocent
ŝsĂůďǇƉĊϰϯйĞŌĞƌĨŽƌƐƆŐĞƚĨŽƌĚĞŐƌƵƉƉĞƌ͕ĚĞƌďůĞǀŝ
publikumsarealet. Til sammenligning var den gennemsnitlig 26% på alle Københavns biblioteker. Data tyder
altså på, at det er lykkedes at øge udlånet på voksenĨĂŐůŝƩĞƌĂƚƵƌĞŶ͘

Til at måle eīekten af ďogrygge ǀersus forsider er der
desuden anǀendt anonyme oďserǀaƟoner og opfƆlgende interǀieǁs fƆr og under forsƆget͘ esuden er
Śenǀendelser Ɵl den ǀagtŚaǀende ďiďliotekar ďleǀet
registreret, Śǀis de ǀedrƆrte det čndrede Ɵlďud af fagliƩeratur͘
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Undersøgelserne viste desuden, at brugerne foretrækker bogforsider frem for bogrygge, når de søger inspiraƟŽŶƉĊĚĞƚĨǇƐŝƐŬĞďŝďůŝŽƚĞŬ͘ĞƩĞŬŽŵďĊĚĞƟůƵĚƚƌǇŬŝ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƐĂŵƚŝŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂĨďƌƵŐĞƌŶĞƐĨčƌĚĞŶ͘&ůĞƌĞ
ƐǀĂƌĞĚĞ͕ĂƚĚĞĮŬůǇƐƚƟůĂƚŽƐĞ͕ŶĊƌďƆŐĞƌŶĞŽǀĞƌǀĞũĞŶĚĞ
blev præsenteret med forsider fremfor bogrygge, og i
ƉĞƌŝŽĚĞŶŵĞĚďŽŐƌǇŐŐĞǀŝƐƚĞŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĞƌ͕ĂƚŵĂƌŬĂŶƚ
færre personer standsede op sammenlignet med perioden med frontvendte forsider.

7%
68%

23%

En væsentlig erkendelse i forsøget blev også, at der
ŬĂŶ ǀčƌĞ Ğƚ ŵŝƐĨŽƌŚŽůĚ ŵĞůůĞŵ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶƐ ŽŐ
brugernes oplevelse. Forud for forsøget forventede
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƚ ƉĊ sĂůďǇ ŝďůŝŽƚĞŬ ŽǀĞƌǀĞũĞŶĚĞ ŶĞŐĂƟǀ
ƌĞƐƉŽŶƐĨƌĂďƌƵŐĞƌŶĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůŵŝŶĚƐŬŶŝŶŐĞŶĂĨĨĂŐͲ
ůŝƩĞƌĂƚƵƌĞŶ͘ ,ĞŶǀĞŶĚĞůƐĞƐƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐĞŶ ǀŝƐƚĞ ŝŵŝĚͲ
ůĞƌƟĚ͕ Ăƚ ĚĞŶ ŶǇĞ ŝŶĚƌĞƚŶŝŶŐ ĮŬ ĞŶ ŽǀĞƌƌĂƐŬĞŶĚĞ
ƉŽƐŝƟǀ ŵŽĚƚĂŐĞůƐĞ ŵĞĚ ϴϱй ƉŽƐŝƟǀĞ ĞůůĞƌ ŶĞƵƚƌĂůĞ
ďƌƵŐĞƌŚĞŶǀĞŶĚĞůƐĞƌ ƵĚ ĂĨ ŝ Ăůƚ ϰϳ ŚĞŶǀĞŶĚĞůƐĞƌ Ɵů
den vagthavende bibliotekar. Denne erkendelse er et
godt eksempel på forskellen mellem en intern logik
og brugerens oplevelse.

49 respondenter

FƆr samlingen ďleǀ mindsket

2%

27%

Forsider
44 respondenter

hnder perioden med primčrt
frontǀendte forsider

7%

Kombination
35%

Bogrygge
27%

Intet svar
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FORSIDEFORSØG
FÆRRE EMNER, FLERE FORSIDER

FormĊl
Formålet med forsƆget Śar ǀčret at undersƆge, om
kuratering og frontǀendt prčsentaƟon af fagliƩeratur
for ǀoksne skaďer mere inspiraƟon og dermed Ňere
udlån end den tradiƟonelle uniǀersalsamling med lageropsƟlling͘ ForsƆget Śar ŚaŌ fokus på at udnyƩe ďiďliotekets sparsomme antal kǀadratmeter opƟmalt, dǀs͘
spaĐe management, og relaterer sig på den måde Ɵl
fagďogsforsƆget på salďy iďliotek͘

diǀerse delopsƟllinger, som måƩe ďeĮnde sig andre steder i ďiďlioteket end på de Śylder, der indgik i
forsƆget͘
e materialer, der indgik i forsƆget, ďleǀ prčsenteret
på en ǀisuelt indďydende og oǀerskuelig måde, dǀs͘ emneopdelt med forsiden udad og tydelig skiltning͘
hdǀčlgelsen af materialer ǀar ďaseret på en analyse af
udlåns- og reserǀeringsdata på klassemčrkeniǀeau fra
ďiďliotekssystemet ELiďra fra april 2016-marts 2017͘

MĊlgruppe

Beskrivelse af forsøget
/ forsƆgsperioden, som strakte sig oǀer ŚenŚoldsǀis
seks og oƩe måneder på gerup og 'adstrup iďliotek,
ďleǀ fagliƩeraturen for ǀoksne reduĐeret med 40-50й͘
FagliƩeratur er Śer deĮneret som materialer opsƟllet i
ǀoksenafdelingen med K5-numre͘ ,erfra er undtaget
ϴ2͘00-ϴϴ͘00, 77͘70, 79͘41, lydďƆger, ƟdsskriŌer samt

Med udg
angs
pun
kt i
dis
se
da
ta

Målgruppen Śar ǀčret ǀoksne og unge ďrugere af 'adstrup og gerup iďliotek͘

ger oprettet
tillin
s
p
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e
g
føl
v
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2ϴ Gadstrup og Ågerup Bibliotek

Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider

HÅNDARBEJDE
HAVEN
HISTORIE

Metoder
Som metodisk ramme for dataindsamlingen, ďleǀ
ǀirkningseǀalueringsmetoden BiďDok anǀendt͘ BiďDok
giǀer muligŚed for at opnå indďlik i, Śǀorfor forsƆg ǀirkerͬikke ǀirker, og der arďejdes med ďegreďerne: grundlčggende antagelse om ǀirkning, resultat og eīekt͘
Gennem interǀieǁs udfƆrt i den ďetjente åďningsƟd,
ďleǀ ďrugernes opleǀelse af den nye opsƟlling undersƆgt med fokus på, Śǀorǀidt ďrugerne ďleǀ inspireret
Ɵl at låne mere, end de kom for, og om de ďleǀ oǀerraskede oǀer det kuraterede udǀalg af fagliƩeratur͘ I alt
ďleǀ der gennemfƆrt 16 semistrukturerede interǀieǁs͘
Som supplement Ɵl de kǀalitaƟǀe interǀieǁs, ďleǀ der
ďrugt spƆrgeskemaer Ɵl at undersƆge, om ďrugerne
reelt kiggede på fagďƆger under deres ďiďlioteksďesƆg͘
SpƆrgeskemaerne lå fremme Ɵl ďesǀarelse i Śele åďningsƟden, Śǀorfor der må tages forďeŚold for, at ďesǀarelserne ikke er reprčsentaƟǀe͘ Der ǀar i alt 71 ďesǀarelser͘
hdlåns- og reserǀeringstal leǀeret af SystemaƟĐ for
perioden 1͘ januar-31͘ deĐemďer, Śar desuden afdčkket, Śǀorǀidt udlån og reserǀeringer er faldet eller

steget i perioden͘ Pga͘ nyt ďiďliotekssystem i april 2017
Śar det ikke ǀčret muligt at sammenligne de månedlige
udlåns- og reserǀeringstal med året fƆr͘ Derfor er der
sammenlignet med tal fra DDELiďra i samme måneder
i 2016 samt udlånstal for månederne op Ɵl forsƆgenes
start͘
Det skal påpeges, at dataene er ďeŚčŌet med en del
usikkerŚed, da det ikke er opƟmalt at sammenligne på
tǀčrs af måneder og ďiďliotekssystemer, og da udlånstallene er små͘
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R E S U LTAT E R
ĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚĞŝďĊĚĞ ŐĞƌƵƉŽŐ'ĂĚƐƚƌƵƉƟůŬĞŶĚĞŐĂǀ͕ĂƚĚĞŽƉůĞǀĞĚĞĚĞŶŶǇĞŽƉƐƟůůŝŶŐƐŽŵŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚĞ͘/ďƌƵŐĞƌŶĞƐƵĚƐĂŐŶ
ŬƵŶŶĞĚĞƌŝĚĞŶƟĮĐĞƌĞƐƚƌĞƚǇĚĞůŝŐĞŵƆŶƐƚƌĞ͘

1

&ŽƌĚĞƚĨƆƌƐƚĞŽƉůĞǀĞĚĞďƌƵŐĞƌŶĞĚĞŶŶǇĞƵĚƐƟůůŝŶŐ
ƐŽŵǀŝƐƵĞůƚĂƉƉĞůůĞƌĞŶĚĞ͕ŝŶĚďǇĚĞŶĚĞŽŐŇŽƚ͘

ǀirker nemmere at Įnde noget͘ Mere oǀerskueligt og
meget mere inspirerende͘͟
- Bruger, Ågerup

͟Det er lčkkert med de farǀestrålende forsider og den
tydelige, farǀerige skiltning͘͟

͞Jeg synes, måden det er sat op på, er oǀerskuelig og
spčndende og inspirerende͙͟

- Bruger, Ågerup

- Bruger, Ågerup

͟Det er Ňot med forsider͘ Man ser ďƆgerne ďedre͘͟
- Bruger, Gadstrup

͟Det er inspirerende͘ Jeg er meget ǀisuelt orienteret͘
Forsiderne giǀer mig lyst Ɵl at kigge i ďƆgerne͘͟
- Bruger, Gadstrup

2

For det andet gav de udtryk for, at emneinddelingen
ǀĂƌŶĞŵĂƚĮŶĚĞƌƵŶĚƚŝ͕ŽŐĂƚĚĞƚĚĞƌĨŽƌǀĂƌŶĞŵƚĂƚ
danne sig et overblik.
͟Jeg synes, opsƟllingen er mere oǀerskuelig og smart͘
Det er nemt at ďruge oǀerskriŌerne, når man skal
Įnde noget͘͟
- Bruger, Ågerup

͟Jeg synes godt om prčsentaƟonen af ďƆgerne͘ Det
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3

&ŽƌĚĞƚƚƌĞĚũĞďĞŵčƌŬĞĚĞĞŶĚĞů͕ĂƚĚĞůĞƩĞƌĞĮŬƆũĞ
på materialerne pga. forsiderne og dermed blev fristet
ƟůĂƚŬŝŐŐĞĞŶĞŬƐƚƌĂŐĂŶŐ͘
͟Jeg Śar netop taget en ďog pga͘ forsiden͘ Ellers ǀille jeg
ikke Śaǀe fundet den͘͟
- Bruger, Ågerup

͟Forsiden på denne Śer fangede mig͘ Jeg ǀille jo ikke
Śaǀe lagt mčrke Ɵl forsiden, Śǀis den ikke Śaǀde stået
på jeres ǀisnings-Śylder͘͟
- Bruger, Gadstrup

͞Jeg lčser ikke meget fagliƩeratur, men er Ňere gange
ďleǀet fristet af forsiderne Ɵl Śjemlån͘͘͘͟
- Bruger, Ågerup

FØR

Ğ ŬǀĂůŝƚĂƟǀĞ ĚĂƚĂ ǀŝĚŶĞĚĞ ĂůƚƐĊ Žŵ Ğƚ ŵĞŐĞƚ ƚǇĚĞůŝŐƚ
mønster hos brugerne: De er visuelt orienterede, inspiƌĞƌĞƐĂĨĨŽƌƐŝĚĞƌĨƌĞŵĨŽƌďŽŐƌǇŐŐĞ͕ŽŐĚĞƟůƚĂůĞƐĂĨŶĞŵ
ŽŐŽǀĞƌƐŬƵĞůŝŐŽƉƐƟůůŝŶŐĂĨĨĂŐďƆŐĞƌ͘

EFTER

ĞŶŐƌƵŶĚůčŐŐĞŶĚĞĂŶƚĂŐĞůƐĞ͖ĂƚŵĞƌĞŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶůĞĚĞƌ
ƟůŇĞƌĞƵĚůĊŶŬĂŶŝŬŬĞĚŝƌĞŬƚĞƵĚůĞĚĞƐĂĨĨŽƌƐƆŐĞƚ͕ŵĞŶ
ĚĞƌ Ğƌ ŝŶĚŝŬĂƟŽŶĞƌ ŚĞƌƉĊ͘ DĞĚ ĨŽƌďĞŚŽůĚ ĨŽƌ ŽǀĞŶnævnte metodiske usikkerheder, kunne der spores en
ƐǀĂŐ ƐƟŐŶŝŶŐ ŝ ĂŶƚĂů ƵĚůĊŶ ĂĨ ǀŽŬƐĞŶͲĨĂŐůŝƩĞƌĂƚƵƌ ƉĊ
ďĊĚĞ'ĂĚƐƚƌƵƉŽŐ ŐĞƌƵƉŝďůŝŽƚĞŬ͘ĞƩĞƟůƚƌŽĚƐĨŽƌ͕Ăƚ
bestanden var reduceret med 40-50%. Tal for opfyldte
reserveringer fra april 2018 og frem viste et uændret reƐĞƌǀĂƟŽŶƐŵƆŶƐƚĞƌŽŐĚĞƌŵĞĚƚǇĚĞĚĞŝŶƚĞƚƉĊ͕ĂƚďƌƵŐͲ
ĞƌŶĞƌĞƐĞƌǀĞƌĞĚĞŵĞƌĞƉŐĂ͘ƌĞĚƵŬƟŽŶĞŶŝƐĂŵůŝŶŐĞŶ͘
Forsøget har vist, at kuratering og frontvendt præsentaƟŽŶ ĂĨ ĨĂŐůŝƩĞƌĂƚƵƌ ĨŽƌ ǀŽŬƐŶĞ ƐŬĂďĞƌ ŵĞƌĞ ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ
ĞŶĚ ĚĞŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂůƐĂŵůŝŶŐŵĞĚ ůĂŐĞƌŽƉƐƟůͲ
ůŝŶŐ͘ĞƩĞĞƌĞƚƐƚčƌŬƚĂƌŐƵŵĞŶƚĨŽƌĂƚďĞǀčŐĞƐŝŐǀčŬ
fra universalsamlingen og hen imod en samling, der afspejler lokalbefolkningens behov – i hvert fald på mindre
ďŝďůŝŽƚĞŬĞƌ͘ ,ĞŶƐŝŐƚĞŶ ŵĞĚ ŽŐ ŵŽƟǀĂƟŽŶĞŶ ĨŽƌ ŽƉƐƟůͲ
ůŝŶŐĞŶƐŬĂůĚŽŐŽǀĞƌǀĞũĞŶĚĞǀčƌĞĂƚƵĚŶǇƩĞŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŶĞƟůĂƚƐŬĂďĞŵĞƐƚŵƵůŝŐŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĨŽƌďƌƵŐĞƌŶĞŽŐ
kun sekundært at øge udlånet.
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INDSPILLET MUSIK
CLICK AND COLLECT

FormĊl
Formålet med forsƆget Śar ǀčret at kortlčgge ďrugen
af KƆďenŚaǀns Hoǀedďiďlioteks musikområde og ďrugernes karakterisƟka͘ DeƩe med Śenďlik på at ŇyƩe ďrugergruppen fra fysisk adgang Ɵl samlingen Ɵl reserǀering ǀia Śjemmesiden͘ Inden for detailďranĐŚen ďedre
kendt som ĐliĐk and ĐolleĐt͘

MĊlgruppe
hndersƆgelser i forďindelse med forsƆget ǀiste, at ďrugergruppen af musik primčrt ǀar mčnd oǀer 50 år, der
fortrinsǀis lånte musik på D͘

Til illustration gengiǀes nedenfor en rčkke
udsagn fra de interǀieǁede:

͞Jeg Śar Śuller i min samling͘ Jeg Įnder dem
Śer͘ De kan ikke streames eller kƆďes mere͘ I
Śar det, jeg ikke kan Įnde andre steder͘͟
- Mandlig musikbruger, 58 år, Københavns Hovedbibliotek

͞Jeg kom for at lčse nyŚeder og lyƩe Ɵl D͛er,
da jeg ikke Śar en afspiller derŚjemme͘͟
- Mandlig musikbruger, 70 år, Københavns Hovedbibliotek

͞Jeg er åďen for inspiraƟon men ikke som
et Ɵlďud, der står alene͘ AlƟd i relaƟon Ɵl
en Ɵlgčngelig musiksamling͘͟
- Mandlig musikbruger, 57 år, Københavns Hovedbibliotek
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DƵƐŝŬŽŵƌĊĚĞ ĚŽŵŝŶĞƌĞƚ ĂĨ ŬŽŵŵŽĚĞƌ ŵĞĚ
ďůĂĚƌĞŬĂƐƐĞƌŵĞĚ͛ĞƌŽŐĞƚƵĚǀĂůŐĂĨ>W͛Ğƌ
ŽŐŵƵƐŝŬͲs͛Ğƌ͘

FØR

Beskrivelse af forsøget
ForsƆget ďestod af tre elementer:

Område indrettet med udstillingsmøbler og
podier, der præsenterer et mindre, kurateret
udvalg af indspillet musik og bøger om musik.

EFTER

1

To præliminære undersøgelser

2

En flytning af musiksamlingen til lager

3

En opfølgning på flytningen

De prčliminčre undersƆgelser analyserede ŚenŚoldsǀis ďrugen af samlingen og de primčre ďrugeres
karakterisƟka͘ SidelƆďende Śermed forďeredte man
Ňytningen af musiksamlingen Ɵl opďeǀaring på lager͘
Flytningen ǀar ikke en konsekǀens af undersƆgelserne,
men indretningen af de frigiǀne kǀadratmeter ďleǀ
Śjulpet på ǀej af data fra undersƆgelserne͘
EŌer Ňytningen opreƩede man en alternaƟǀ prčsentaƟon af indspillet musik suppleret med ďƆger inden for
emnet͘ F͘eks͘ musikďiograĮer͘ Der ďleǀ opsƟllet udsƟllingsmƆďler og -podier i området med et markant mindre udǀalg af musik, og to siddende lyƩepladser ďleǀ
aŇƆst af Ġn stående lyƩeplads͘
Københavns Hovedbibliotek 33
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Metoder

R E S U LTAT E R

ForsƆget Śar ďenyƩet analyse af udlånsdata Ɵl at afdčkke ďrugen af musiksamlingen fƆr og eŌer Ňytningen͘ Det Śar ikke ǀčre muligt at få sammenlignelige
data, men der er anǀendt udlånsproĐenter fra det gamle ďiďliotekssystem som afsčt, og for 201ϴ Śar man set
på udlånsproĐenten for ŚenŚoldsǀis Hoǀedďiďlioteket
og Śele KƆďenŚaǀns Kommune i perioden august-oktoďer 201ϴ͘

hĚůĊŶƐĚĂƚĂĨƆƌŇǇƚŶŝŶŐĞŶǀŝƐƚĞ͕ĂƚĚĞƌǀĂƌůĂǀĞŌĞƌƐƉƆƌŐƐĞů ƉĊ ƐčƌůŝŐƚ ͛Ğƌ ŽŐ ŵƵƐŝŬͲs͛Ğƌ͘ hĚůĊŶƐƉƌŽĐĞŶƚĞŶ
ĨŽƌ ͛Ğƌ ƉĊ <ƆďĞŶŚĂǀŶƐ ,ŽǀĞĚďŝďůŝŽƚĞŬ ǀĂƌ ƐĊůĞĚĞƐ
ŚĞůƚŶĞĚĞƉĊϭϭйŝϮϬϭϳ͘ŌĞƌŇǇƚŶŝŶŐĞŶǀĂƌ,ŽǀĞĚďŝďůŝŽƚĞŬĞƚƐ ŐĞŶŶĞŵƐŶŝƚůŝŐĞ ƵĚůĊŶƐƉƌŽĐĞŶƚ ĨŽƌ ǀŽŬƐĞŶͲͲ
samlingen fra august-oktober 2018 på 6%, mens tallet
for alle Københavns biblioteker var på 12%. Det tyder
ƉĊ͕ĂƚĚĞƚŝŬŬĞĞƌůǇŬŬĞĚĞƐĂƚŇǇƩĞďƌƵŐĞƌŶĞƟůĐůŝĐŬĂŶĚ
collect som ønsket. En længere, sammenlignelig periode
er dog nødvendig, før der kan drages endelige konklusioner.

Til undersƆgelsen af ďrugerne Śar man anǀendt anonyme oďserǀaƟoner og opfƆlgende interǀieǁs fƆr og
eŌer Ňytningen͘ Derudoǀer er Śenǀendelser Ɵl ǀagtŚaǀende personale ďleǀet registreret, Śǀis de ǀedrƆrte
det čndrede musikƟlďud͘ Det primčre formål med
oďserǀaƟoner og interǀieǁs Śar ǀčret at afdčkke,
Śǀem kerneďrugerne er͘ DeƩe illustreres på nčste side
gennem en typisk ďrugerrejser͘ Et ǀčsentligt forďeŚold
ǀed ďrugerundersƆgelserne er, at der ǀar meget få
ďesƆgende i musikområdet͘ Det ďetƆd, at det ikke ǀar
muligt at indŚente en stƆrre, reprčsentaƟǀ mčngde
sǀar indenfor den afsaƩe Ɵd, som ǀar 10 Ɵmer͘
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ƌƵŐĞƌƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞƌ ĨƆƌ ŇǇƚŶŝŶŐĞŶ ĂĨƐůƆƌĞĚĞ ƚŽ ŵĞŐĞƚ
ƐƉĞĐŝĮŬŬĞ ŬĞƌŶĞďƌƵŐĞƌĞ ĂĨ ŵƵƐŝŬŽŵƌĊĚĞƚ͗ DčŶĚ ƉĊ
ϱϬнŽŐůǇƩĞƉůĂĚƐďƌƵŐĞƌĞ͘EĞĚĞŶĨŽƌĨƆůŐĞƌĞŶŬŽƌƚŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂĨďƌƵŐĞƌŐƌƵƉƉĞƌŶĞƐĂŵƚŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶĞƌĂĨƚǇƉŝƐŬĞ
brugerrejser. Disse er udarbejdet på baggrund af 30 doŬƵŵĞŶƚĞƌĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĞƌŝŵƵƐŝŬŽŵƌĊĚĞƚŝƉĞƌŝŽĚĞŶ
januar-februar 2018.

Brugerrejse for mand pĊ 50н

Går Ɵl W

Går Ɵl D͛erne

Kigger oppe

Kigger nede

Včlger D

Går Ɵl lyƩeplads

LyƩer

Kigger i Ġn sekƟon

og en anden sekƟon

Går derfra med 5 D͛er

DčŶĚ ƉĊ ϱϬн Ğƌ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐĞƌĞƚ ǀĞĚ Ăƚ ĨƆůĞ ƐŝŐ ŚũĞŵmevante i musikområdet. Derudover besøger de toiůĞƩĞƚŽŐŚĂƌďĊĚĞĞƚƆŶƐŬĞŽŵĂƚĮŶĚĞŶŽŐĞƚƐƉĞĐŝĮŬƚ
ŽŐƵǀĞŶƚĞƚ͕ŶĊƌĚĞƌďůĂĚƌĞƐŝ͛ĞƌŶĞ͘
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Brugerrejse for lyttepladsbruger

Finder et par D͛er

HƆretelefoner ǀed
lyƩeplads er ďleǀet
stjålet

Finder en anden lyƩeplads͘ LyƩer Ɵl musik͘
Er ret ďeruset͘

SkiŌer D

Lyden Śakker

Pakker sammen

Skal Ɵsse

EŌerlader D͛er

>ǇƩĞƉůĂĚƐďƌƵŐĞƌŶĞĞƌŵčŶĚ͕ĚĞƌŬŽŵŵĞƌĨŽƌĂƚůǇƩĞƟůŵƵƐŝŬŽŐŐĊƉĊƚŽŝůĞƩĞƚ͘DĞĚĂŶĚƌĞ
ŽƌĚ ŬŽŵŵĞƌ ĚĞ ŝŬŬĞ ƉĊ ďŝďůŝŽƚĞŬĞƚ ĨŽƌ Ăƚ ůĊŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ ŵĞĚ ŚũĞŵ͘ Ŷ ƐƚŽƌ ĂŶĚĞů ĂĨ ůǇƩĞͲ
pladsbrugerne er desuden kendetegnet ved – for biblioteket – uhensigtsmæssig adfærd. F.eks.
alkoholindtag og/eller længerevarende ophold pga. hjemløshed.
ŌĞƌĚĞŶŶǇĞŝŶĚƌĞƚŶŝŶŐďůĞǀĞŶŶǇďƌƵŐĞƌŐƌƵƉƉĞƟůƚƌƵŬŬĞƚŝĨŽƌŵĂĨǇŶŐƌĞŵčŶĚŝĂůĚĞƌĞŶ30ϰϬĊƌʹƉĊďĞŬŽƐƚŶŝŶŐĂĨĚĞŶŵĂŶĚůŝŐĞŬĞƌŶĞďƌƵŐĞƌƉĊϱϬн͘DĂŶĨĂŶĚƚĚŽŐŽŐƐĊƵĚĂĨ͕ĂƚĚĞƚ
mindre, kuraterede udvalg ikke øgede interessen for musikområdet. Således var der fortsat få
brugere i perioden april-juni 2018.
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Brugere af musiksamlingen efter nyindretningen

40%
27%
7%

20%
7%
0%

20ͳ29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

0%
80-89 år

&ŽƌƐƆŐĞƚ ŵĞĚ Ăƚ ŇǇƩĞ ďŝďůŝŽƚĞŬĞƚƐ ƐĂŵůŝŶŐ ĂĨ ŝŶĚƐƉŝůůĞƚ ŵƵƐŝŬ ƉĊ ůĂŐĞƌ ŚĂƌ ƐĊůĞĚĞƐ ĂĨƉƌƆǀĞƚ ĠŶ ƚǇƉĞ
ůƆƐŶŝŶŐƐŵŽĚĞůŵĞĚŚĞŶďůŝŬƉĊĂƚŶƵĚŐĞŬĞƌŶĞďƌƵŐĞƌĞŶƟůĐůŝĐŬĂŶĚĐŽůůĞĐƚŽŐĨƌŝŐŝǀĞŬŽƐƚďĂƌĞŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌ͘DŽĚƚĂŐĞůƐĞŶŚŽƐŵƵƐŝŬŽŵƌĊĚĞƚƐďƌƵŐĞƌĞŚĂƌĨŽƌǀĞŶƚĞůŝŐƚŝŬŬĞǀčƌĞƚŽǀĞƌǀĞũĞŶĚĞƉŽƐŝƟǀ͕ŵĞŶ
ůŝĚƚŽǀĞƌƌĂƐŬĞŶĚĞŚĞůůĞƌŝŬŬĞŽǀĞƌǀĞũĞŶĚĞŶĞŐĂƟǀ͘ϱϬͬϱϬũĨ͘ŚĞŶǀĞŶĚĞůƐĞƐƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐĞŶ͕ƐŽŵŝĂůƚƚĂůƚĞϮϭ
ŚĞŶǀĞŶĚĞůƐĞƌĚĞĨƆƌƐƚĞĮƌĞƵŐĞƌĞŌĞƌŇǇƚŶŝŶŐĞŶĂĨŝŶĚƐƉŝůůĞƚŵƵƐŝŬ͘
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UDSTILLINGSFORSØG
TIDSFORBRUG OG UDLÅNSTAL

Formål
Formålet med forsƆget Śar ǀčret at afdčkke, om udsƟllinger med et ŚƆjere ressourĐeforďrug genererer et
stƆrre udlån end udsƟllinger med laǀere ressourĐeforďrug, da det formodes, at udsƟllinger ͞sčlger͟ ďedre,
Śǀis der arďejdes ďeǀidst med et nƆje selekteret indŚold, pčn opsƟlling, dekoraƟon og fremadǀendte forsider͘

Målgruppe
Voksne ďrugere på Aalďorg Hoǀedďiďliotek͘

Beskrivelse af forsøget

Metoder

ForsƆget ďleǀ udfƆrt ǀŚa͘ Įre udsƟllinger, som er
ďeskreǀet nčrmere nedenfor͘ Hǀer udsƟlling ǀarede
14 dage, Śǀor de udsƟllede ďƆger ǀar opsat på galleriŚylder på en A-plaĐering ǀed siden af en aŇeǀeringsautomat͘

Tidsforďruget Ɵl selektering af materialer og opsčtning
af de Įre udsƟllinger ďleǀ registreret i et skema͘ hdlånstal fra de Įre perioder ďleǀ udtrukket fra IMS staƟsƟkmodul͘ Ved forsƆgets afslutning ďleǀ udlånstallene fra
IMS sammenŚoldt med Ɵdsforďruget͘
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Udstilling
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L

1

Nøje selekteret. Pæn opstilling.
Til den nƆje selekterede udsƟlling ǀalgte man ďåde
skƆn- og fagliƩerčre materialer inden for emnet kčrligŚed͘ KčrligŚed ďleǀ ǀalgt ud fra en tanke om, at emnet er aktuelt og appellerer ďredt på tǀčrs ǀoksenliǀet,
uanset om man ƟlŚƆrer den yngre eller čldre andel͘
Materialerne ďleǀ ǀurderet enkeltǀis ud fra deres relaƟon Ɵl emnet, kǀalitet og forsidens appel͘ På udsƟllingen ďleǀ materialerne plaĐeret med forsiderne frem, og
der ďleǀ laǀet pčne ďogstakke på podier͘ hdsƟllingens
emne ďleǀ understƆƩet med rekǀisiƩer͘ Emnets oǀerskriŌ ďleǀ desuden prčsenteret på en opŚčngt plakat
i ramme͘

Udstilling

2

Tilfældigt selekteret. Pæn opstilling.
De Ɵlfčldigt selekterede materialer ďleǀ taget fra
ďogǀogne med nyligt aŇeǀeret materiale͘ For at sikre
at der ǀar diǀersitet i emnerne, ďleǀ de fem forreste
materialer udǀalgt fra seks Ɵlfčldige ďogǀogne͘ På udsƟllingen ďleǀ materialerne plaĐeret med forsiderne
frem, og der ďleǀ laǀet pčne ďogstakke på podier͘
hdsƟllingen Śaǀde ingen rekǀisiƩer, og den ƟlŚƆrende
plakat Śaǀde oǀerskriŌen: lčs mig͘

Aalborg Hovedbibliotek 39

Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

N

G

ER

Udstilling
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3

Nøje selekteret. Rodet opstilling.
Til den nƆje selekterede udsƟlling ǀalgte man ďåde
skƆn- og fagliƩerčre materialer inden for emnet kčrligŚed͘ Materialerne ďleǀ ǀurderet enkeltǀis ud fra deres relaƟon Ɵl emnet, kǀalitet og forsidens appel͘ Materialerne ďleǀ sat Ɵlfčldigt op på galleriŚylderne͘ På
podiet ďleǀ der lagt Ɵlfčldige ďogstakke͘ hdsƟllingen
Śaǀde ingen rekǀisiƩer, og den ƟlŚƆrende plakat Śaǀde
oǀerskriŌen: kčrligŚed͘

Udstilling

4

Tilfældigt selekteret. Rodet opstilling.
De Ɵlfčldigt udǀalgte materialer ďleǀ taget fra
ďogǀogne med nyligt aŇeǀeret materiale͘ For at sikre
diǀersitet i emnerne ďleǀ de fem forreste materialer
udǀalgt fra seks Ɵlfčldige ďogǀogne͘ Materialerne
ďleǀ sat Ɵlfčldigt op på galleriŚylderne͘ På podiet ďleǀ
der lagt Ɵlfčldige ďogstakke͘ hdsƟllingen Śaǀde ingen
rekǀisiƩer, og den ƟlŚƆrende plakat Śaǀde oǀerskriŌen: lčs mig͘
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TILFÆLDIGT SELEKTERET͘ PÆN OPSTILLING͘

NØJE SELEKTERET͘ PÆN OPSTILLING͘
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Metoder

R E S U LTAT E R

Tidsforďruget Ɵl selektering af materialer og opsčtning af de Įre udsƟllinger ďleǀ registreret i et skema͘
hdlånstal fra de Įre perioder ďleǀ udtrukket fra IMS
staƟsƟkmodul͘ Ved forsƆgets afslutning ďleǀ udlånstallene fra IMS sammenŚoldt med Ɵdsforďruget͘

dŝĚƐĨŽƌďƌƵŐĞƚƟůŽƉƐƟůůŝŶŐƐĂƌďĞũĚĞƚǀŝƐƚĞƐŝŐĂƚǀčƌĞĐĂ͘
ĚĞƚƐĂŵŵĞƉĊĂůůĞĮƌĞƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌ͘&ŽƌƐŬĞůůĞŶƉĊĂƚƐƟůůĞ
ŶŽŐĞƚƉčŶƚĞůůĞƌƟůĨčůĚŝŐƚŽƉƉĊĞŶŐĂůůĞƌŝŚǇůĚĞǀĂƌƐĊ
godt som ikke eksisterende. Tiden brugt på at udvælge
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ ďĞǀŝĚƐƚ ĞůůĞƌ ƟůĨčůĚŝŐƚ ǀĂƌ ĚĞƌŝŵŽĚ ƌĞƚ ĨŽƌƐŬĞůůŝŐ͘ŌĞƌĨƆůŐĞŶĚĞďůĞǀƌĞƐƵůƚĂƚĞƌŶĞĚĞƌĨŽƌŐƌƵƉƉĞƌĞƚ
ĂůĞŶĞĞŌĞƌ͕ŽŵĚĞƌǀĂƌďƌƵŐƚƟĚƉĊƐĞůĞŬƚĞƌŝŶŐĞůůĞƌĞũ͘
Se skemaet på næste side.
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Tidsforbrug og udlånstal

Tidsforbrug:
SelekƟon af
materialer

Tidsforbrug:
OpsƟlling og
vedligehold

Antal materialer
sat op ved
periodens start

Antal materialer
fyldt op i
udsƟllingsperioden

Antal materialer
direkte udlånt

Uge 33-34
Uge 37-3ϴ
44͘233 ďesƆg

410 min͘

2ϴ0 min͘

7ϴ

101

97

Uge 35-36
Uge 39-40
44͘093 ďesƆg

200 min͘

200 min͘

77

62

56

FORSØG

Perioder og
besøgstal

ForsƆg 1н3
NƆje selekteret
PčntͬƟlfčldigt udsƟllet

ForsƆg 2н4
Tilfčldigt selekteret
PčntͬƟlfčldigt udsƟllet

dĂůůĞŶĞŝŶĚŝŬĞƌĞĚĞ͕ĂƚƐĞůĞŬƚĞƌĞĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŵĞĚĞƚĨčůůĞƐĞŵŶĞďůĞǀƵĚůĊŶƚŶčƐƚĞŶĚŽďďĞůƚƐĊŵĞŐĞƚƐŽŵƟůĨčůĚŝŐƚƵĚǀĂůŐƚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ͘hĚůĊŶƐŵčƐƐŝŐƚĞƌĚĞƌĚĞƌĨŽƌďĞůčŐĨŽƌĂƚďƌƵŐĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌƉĊƚĞŵĂƟƐŬĞƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌŵĞĚŬǀĂůŝƚĂƟǀƵĚǀčůŐĞůƐĞĂĨ
materialer.
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Materialer direkte udlånt
120

Antal materialer

100
80
60
40
20
0
Nøje selekteret pænt/tilfældigt udstillet

Tilfældigt selekteret pænt/tilfældigt udstillet

,ĞůƚŶĂƚƵƌůŝŐƚďůĞǀĚĞƌĚŽŐĂŶǀĞŶĚƚĚŽďďĞůƚƐĊŵĞŐĞƚƟĚƉĊĚĞƐĞůĞŬƚĞƌĞĚĞ
ƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌ ƐŽŵ ƉĊ ĚĞ ƟůĨčůĚŝŐƚ ƐĞůĞŬƚĞƌĞƚ͘ ĞƩĞ ŚĂŶŐ ŝŬŬĞ ŬƵŶ ƐĂŵŵĞŶ
ŵĞĚ ƵĚǀčůŐĞůƐĞƐĂƌďĞũĚĞƚ ǀĞĚ ƵĚƐƟůůŝŶŐĞŶƐ ƐƚĂƌƚ ŵĞŶ ǀĂƌ ƌĞůĂƚĞƌĞƚ Ɵů
ĚĞ ƐĞůĞŬƚĞƌĞĚĞ ƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌƐ ďĞĚƌĞ ƵĚůĊŶ͘ ^ĊůĞĚĞƐ ŬƌčǀĞĚĞ ĚĞƚ ŵĞƌĞ ƟĚ ŝ
ĨŽƌŚŽůĚƟůǀĞĚůŝŐĞŚŽůĚŽŐŝŶĚƐĂŵůŝŶŐĂĨŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ͘
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Det kan i øvrigt bemærkes, at den nøje selekterede
ƵĚƐƟůůŝŶŐ ŵĞĚ ƌĞŬǀŝƐŝƩĞƌ ŝŬŬĞ ŐĞŶĞƌĞƌĞĚĞ ŇĞƌĞ ƵĚůĊŶ
Ɖƌ͘ďĞƐƆŐĞŶĚƐĂŵŵĞƵĚƐƟůůŝŶŐƵĚĞŶƌĞŬǀŝƐŝƩĞƌ͘/ĨƆůŐĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞƌŶĞ ŚĂƌ ƌĞŬǀŝƐŝƩĞƌ ƐĊůĞĚĞƐ ŝŬŬĞ ĞŶ ĞīĞŬƚ ƉĊ
ƵĚůĊŶĞƚŝƐŝŐƐĞůǀ͘ĞŬĂŶŝŵŝĚůĞƌƟĚŚĂǀĞĂŶĚƌĞĨŽƌŵĊů
ƐĊƐŽŵ ƟůƚƌčŬŶŝŶŐƐŬƌĂŌ͕ čƐƚĞƟŬ ĞůůĞƌ ƐŽŵ ƐƚĞŵŶŝŶŐƐͲ
ƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞŶĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌ͘
/ĚĞƚ ĚĞƌ ŝŬŬĞ ŽƉƐƚĊƌ ĨŽƌƐŬĞů ŝ ƟĚƐĨŽƌďƌƵŐ ƉĊ ĞŶ ƌŽĚĞƚ
ŬŽŶƚƌĂĞŶƉčŶƵĚƐƟůůŝŶŐ͕ŐŝǀĞƌĨŽƌƐƆŐĞƚĂŶůĞĚŶŝŶŐƟůĂƚ
ƚƌŽ͕ĂƚŐĂůůĞƌŝŚǇůĚĞƌŝŬŬĞĞƌǀĞůĞŐŶĞĚĞƟůƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞŶ͘
DĂŶŬĂŶĚĞƌĨŽƌŽǀĞƌǀĞũĞĂƚƵĚĨƆƌĞĨŽƌƐƆŐĞƚŝŐĞŶƉĊƵĚƐƟůůŝŶŐƐŵƆďůĞƌ͕ ŚǀŽƌ ƟĚƐĨŽƌƐŬĞůůĞŶ ĨŽƌǀĞŶƚĞƐ Ăƚ ǀčƌĞ
større. Det vil måske give et mere nuanceret og realisƟƐŬďŝůůĞĚĞĂĨƟĚƐĨŽƌďƌƵŐĞƚŵĊůƚŵŽĚƵĚůĊŶƐƚĂů͘
/ ĨƌĞŵƟĚĞŶ ŬƵŶŶĞ ŵĂŶ ĚĞƐƵĚĞŶ ƵŶĚĞƌƐƆŐĞ͕ ŚǀŽƌǀŝĚƚ
mængden af materialer er afgørende for, om brugerne
͟ƚƆƌ͟ůĊŶĞĨƌĂƵĚƐƟůůŝŶŐĞŶ͕ƐĂŵƚŚǀŝůŬĞŶĞīĞŬƚƌĞŬǀŝƐŝƚter mere konkret har for udlånet. Sidst men ikke mindst
ŬƵŶŶĞ ŵĂŶ ƵŶĚĞƌƐƆŐĞ͕ Žŵ ƐŬŝůƚŶŝŶŐ ŚĂƌ ĞŶ ĞīĞŬƚ ŝ
ĨŽƌŚŽůĚƟůĂƚƆŐĞƵĚůĊŶƉĊĞŶƵĚƐƟůůŝŶŐ͘EŽŐĞƚƚǇĚĞƌƉĊ͕
ĂƚƐŬŝůƚŶŝŶŐŚũčůƉĞƌďƌƵŐĞƌĞƟůĂƚĂŅŽĚĞĞŵŶĞƌƐƌĞůĞͲ
ǀĂŶƐ͕ ƐĊ ĚĞ ĨĂƐƚŚŽůĚĞƐ ŝ ůčŶŐĞƌĞ ƟĚ ŽŐ ĞŶĚĞƌ ŵĞĚ Ăƚ
ůĊŶĞĨƌĂƵĚƐƟůůŝŶŐĞŶ͘
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POPͳUP SHOPS PÅ BIBLIOTEKET
I KRIMIͳOMRÅDET OG BØRNEBIBLIOTEKET

Formål med begge forsøg
Formålet med forsøgene ǀar at undersøge, om detailŚandlens konĐept pop-up sŚop kan ďruges Ɵl at øge
antal og ďredde i udlånet͘ SamƟdig ďleǀ det undersøgt,
om det er muligt at idenƟĮĐere komplementærprodukter Ɵl målgruppen og plaĐeringen͘

Metoder anvendt i begge forsøg
Der er udført to forsøg, Ġt i krimi-området kaldet Gerningsstedet og Ġt i ďørneďiďlioteket͘ Forsøgene Śar anǀendt samme metoder͘
Brugernes ďeǀægelsesmønstre og adfærd i rummet
ďleǀ kortlagt ǀed Śjælp af oďserǀaƟoner, mapping og
interǀieǁs͘ På den måde ďleǀ interessen for de to popup sŚops afdækket, og det ďleǀ tydeligt, om ďrugerne
tog materialer fra udsƟllingen͘ Alle ďrugere, der tog
materialer fra udsƟllingen, ďleǀ interǀieǁet med Śenďlik på at undersøge deres Śoldninger Ɵl og opleǀelse
af de to pop-up sŚops͘ Forud for interǀieǁene ďleǀ der
udarďejdet en interǀieǁguide og udført piloƩest͘
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For at undersøge eīekten af de to pop-up sŚops ďleǀ
udlånsstaƟsƟk fra IMS anǀendt͘ De to forsøg er ikke
sammenlignet med Śinanden, men de oƩe emner i
Gerningsstedet er indďyrdes sammenlignet, mens de
Įre emner i ďørneďiďlioteket er sammenlignet͘
For at underďygge resultaterne fra IMS-udsƟllingsmodulet ďleǀ der trukket staƟsƟk fra ďiďliotekssystemet
iĐero͘ Udtrækket illustrerede udlånet af materialerne
i forsøgsperioderne og en Ɵlsǀarende periode, Śǀor
materialerne ikke ǀar udsƟllet͘ Tallene ďleǀ ďrugt Ɵl at
afdække, om der er større udlån, når materialer ͞popper up͟ i ďiďlioteket frem for i deres normale kontekst͘
Her må dog tages forďeŚold for tallenes ǀaliditet, da
Aalďorg Biďliotekerne Śar Ňydende ďestand͘ Materialerne i sammenligningsperioden kan derfor Śaǀe
ďefundet sig på andre Įlialer eller ikke Śaǀe ǀæret Ɵlgængelige for udlån͘

POPͳUP SHOP BIBLIOTEKETS KRIMIͳOMRÅDE

Målgruppe

R E S U LTAT E R

Krimi-områdets ďrugere er udelukkende ǀoksne͘ Der
er en lille oǀerǀægt af kǀinder og gennemsnitsalderen
er 50н͘

96 personers færden i Gerningsstedet blev observeret i
ϲϬƟŵĞƌĚĞϭϲƵŐĞƌ͕ŚǀŽƌĨŽƌƐƆŐĞŶĞƐƚŽĚƉĊ͘WĞƌƐŽŶĞƌ͕
ĚĞƌďůĞǀƐĞƚƚĂŐĞŵĂƚĞƌŝĂůĞĨƌĂ'ĞƌŶŝŶŐƐƐƚĞĚĞƚ͕ďůĞǀĞŌĞƌͲ
følgende interviewet. Der blev i alt interviewet 51 personer, og af dem havde 20 taget materiale fra pop-up
shoppen.

Beskrivelse af forsøget
Gerningsstedet er et afgrænset område af Aalďorg
Hoǀedďiďliotek, Śǀor al krimi- og spændingsliƩeratur
er samlet͘ Området Śar sit eget udsƟllingspodie, som
Śar en A-plaĐering, Śǀor der alƟd er krimi- og spændingsudsƟllinger͘
Pop-up sŚoppen ďleǀ afprøǀet på udsƟllingspodiet med
oƩe udsƟllinger, Śǀer af to ugers ǀarigŚed͘ Emnerne for
udsƟllingerne ǀar meget forskelligartede͘ Nogle Śaǀde
tæt emnemæssig relaƟon Ɵl krimigenren, f͘eks͘ ͞True
rime͟, andre Śaǀde ingen relaƟon, f͘eks͘ ͞FriluŌsliǀ͟
og ͞Grønne Įngre͘͟ Alle udsƟllinger ďleǀ udstyret med
et A3-skilt med en oǀerskriŌ, der tydeliggjorde emnet͘

/ŶƚĞƌǀŝĞǁƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞŶ ǀŝƐƚĞ͕ Ăƚ ϱϯй ĂĨ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚerne i Gerningsstedet kommer på biblioteket for at blive
ŝŶƐƉŝƌĞƌĞƚƟůŶǇĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ͕ŽŐϰϱйŐĊƌĞŌĞƌĞƚƐƉĞĐŝĮŬƚ
materiale.
ϯϱйĂĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌŶĞƚŽŐŇĞƌĞĞůůĞƌĂŶĚƌĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ
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 popƵƉƵĚƐƟůůŝŶŐĞŶĮŬĚĞŵƟůĂƚůĊŶĞŵĞƌĞ͘
/ĨŽƌƐƆŐĞƚŵĞĚĚĞŶŶĞƉŽƉͲƵƉƐŚŽƉĞƌĚĞƌƐĊůĞĚĞƐďĞůčŐ
for at tro, at den enkelte brugers antal af lån kan øges, og
bredden af udlånet udvides.
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Har du flere eller andre materialer med hjem i dag end planlagt?

Flere

35%

Andre

14%

Nej

51%
0%

25%

50%

75%

100%

hĚůĊŶƐƐƚĂƟƐƟŬŬĞŶ ǀŝƐƚĞ͕ Ăƚ ůčŐŐĞƐ ƵĚůĊŶƐƚĂůůĞŶĞ ĨŽƌ ĂůůĞ ƉĞƌŝŽĚĞƌ ŵĞĚ ƉŽƉͲƵƉ ƐŚŽƉƐ
sammen, er udlånet 2,3 gange højere end en sammenlignelig periode, hvor materialerne
ŝŬŬĞǀĂƌƵĚƐƟůůĞƚ͘/ƐčƌĞŵŶĞƌŶĞ͞dƌƵĞĐƌŝŵĞ͕͟͞'ƌƆŶŶĞĮŶŐƌĞ͟ŽŐ͞ϭ͘ĚĞůĂĨĞŶƐĞƌŝĞ͟ǀŝƐƚĞ
ƐŝŐĂƚŚĂǀĞŚƆũĞƌĞƵĚůĊŶƉĊƉŽƉͲƵƉƐŚŽƉƐ͘/ŐĞŶŶĞŵƐŶŝƚůĊŶƚĞĚŝƐƐĞƚƌĞĞŵŶĞƌϱ͕ϯŐĂŶŐĞ
mere ud på pop-up shoppen. Søjlediagrammet på næste side viser udlånene fra de forskellige forsøg.

Aalborg Hovedbibliotek 49

WŽƉͲƵƉƐŚŽƉƐƉĊďŝďůŝŽƚĞŬĞƚͲ /ŬƌŝŵŝŽŵƌĊĚĞƚ

Blandet krimi н spænding
;den faste udsƟllingͿ

͞Lyt en ďog͟

͞Husk ďørnene på ďagsædet
- læsning Ɵl de mindste͟

FriluŌsliǀ

Begynd Śer - 1͘ del
af en serie

Nordisk liǀ

De grønne Įngre

Genistreger

True Đrime

Antal materialer

Materialer direkte udlånt

^ĂŵƟĚŝŐƚďůĞǀĚĞƚƵŶĚĞƌƐƆŐƚ͕ŽŵŶŽŐůĞĞŵŶĞƌĞůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŬĂŶŝĚĞŶƟĮĐĞƌĞƐƐŽŵŬŽŵƉůĞŵĞŶƚčƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌƟůŵĊůŐƌƵƉƉĞŶŽŐƉůĂĐĞƌŝŶŐĞŶ͘/D^ͲƐƚĂƟƐƟŬŬĞŶǀŝƐƚĞ͕ĂƚĂůůĞĨŽƌƐƆŐŚĂǀĚĞŇĞƌĞƵĚůĊŶʹƵŶĚƚĂŐĞŶĞŵŶĞƚ͞&ƌŝůƵŌƐůŝǀ͘͟WŽƉͲƵƉƐŚŽƉŵĞĚ
ŬƌŝŵŝͲƌĞůĂƚĞƌĞƌĞĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌƐŽŵ͞dƌƵĞƌŝŵĞ͟ŽŐ͞ϭ͘ĚĞůĂĨĞŶƐĞƌŝĞ͟ŚĂǀĚĞŚƆũĞƐƚƵĚůĊŶ͘,ĞƌŵĞĚĞƌĚĞƌďĞůčŐĨŽƌĂƚƚƌŽ͕Ăƚ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƚǇƉĞƌƐŽŵĚŝƐƐĞƵĚŐƆƌŬŽŵƉůĞŵĞŶƚčƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌƟůŬƌŝŵŝͲŽŵƌĊĚĞƚ͘
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POPͳUP SHOP BØRNEBIBLIOTEKET

Målgruppe
Børneďiďliotekets ǀoksne ďrugere med ďørn͘

Beskrivelse af forsøget
Børneďiďlioteket er et selǀstændigt rum på ďiďlioteket,
som er indreƩet med inspiraƟonsrum, Śǀor ďøgerne
primært står med forsiderne frem͘ I rummet er der
udelukkende materialer for ďørn i alderen 0-12 år͘ Popup sŚoppen ďleǀ plaĐeret i skellet mellem småďørnsområdet og området Ɵl større ďørn, således at den ene
side ǀar en del af småďørnsområdet og den anden side
ǀendte ud mod gangarealet i området Ɵl de større ďørn͘
Endǀidere ǀar den plaĐeret tæt på ďørneďiďliotekets
indgang og en udlånsautomat, dǀs͘ en A-plaĐering͘ Fysisk ďestod pop-up sŚoppen af to reoler med skråŚylder
på ďegge sider, så alle materialer Śaǀde forsiderne
udad͘

Śaǀde emnemæssig relaƟon Ɵl ďørneďiďlioteket, andre
Śaǀde slet ingen relaƟon Ɵl omgiǀelserne͘ SamƟdig ďestod nogle pop-up sŚops af leƫlgængelige og
ďladreǀenlige materialer, mens andet kræǀede mere
fordyďelse og ďedre Ɵd͘ Hǀert emne ǀar tydeligt skiltet͘

Der ďleǀ gennemført Įre pop-up sŚops med forskellige
emner, Śǀer af to ugers ǀarigŚed͘ Nogle pop-up sŚops
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R E S U LTAT E R
Ğƌ ďůĞǀ ŽďƐĞƌǀĞƌĞƚ ŝ ϳϮ ƟŵĞƌ ŝ ĚĞ ŽƩĞ ƵŐĞƌ͕ ŚǀŽƌ
forsøgene blev gennemført. Her blev 279 voksnes
interesse for og adfærd omkring pop-up shoppen
kortlagt og analyseret. Der blev udført 15 interviews.
KďƐĞƌǀĂƟŽŶĞƌ ŽŐ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǀŝƐƚĞ͕ Ăƚ ŵŝŶĚƌĞ ĞŶĚ
halvdelen af voksne i børnebiblioteket var opmærksomme på og lånte fra pop-up shoppen. Kun 10% så
nærmere på materialerne, mens hele 99% ikke lånte

POPͳUP SHOPS I BØRNEBIBLIOTEKET
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ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ ĨƌĂ ƉŽƉͲƵƉ ƐŚŽƉƉĞŶ͘ ĞŶ ƌĞůĂƟǀƚ ůĂǀĞ ŝŶteresse kan skyldes, at forældrene i højere grad er
ĨŽŬƵƐĞƌĞƚƉĊĚĞƌĞƐďƆƌŶŽŐŵĂƚĞƌŝĂůĞƌƟůĚĞŵ͕ŶĊƌĚĞ
besøger børnebiblioteket. Derudover er børnebiblioteket et sted med mange visuelle indtryk, hvor forƐŝĚĞƌ͕ ƐŬčƌŵĞ ŽŐ ƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌ ŬčŵƉĞƌ Žŵ ŽƉŵčƌŬsomheden.

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

15%

42

Ja - kun reol 2

7%

21

Ja - ďåde reol 1-2

14%

3ϴ

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

56%

15ϴ

Kan ikke ǀurderes

9%

26

0%

25%

50%

75%

respondenter

Ja - kun reol 1

100%

&ƌĂĚĞŶŵĞƐƚƉŽƉƵůčƌĞƉŽƉͲƵƉƐŚŽƉďůĞǀĚĞƌƵĚůĊŶƚϯϭďƆŐĞƌ͕ŽŐŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞŬŽŶŬƌĞƚĞƵĚůĊŶ͕ƐǀĂƌĞĚĞƐĂŵƚůŝŐĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ͕ĂƚĚĞŝŬŬĞƉĊĨŽƌŚĊŶĚŚĂǀĚĞďĞƐůƵƩĞƚĂƚůĊŶĞĚĞŶŶĞƚǇƉĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ͘ϳϭйĨŽƌƚĂůƚĞĚĞƐƵĚĞŶ͕ĂƚĚĞŝŬŬĞƉůĞũĞĚĞĂƚůĊŶĞ
ĚĞŶŶĞƚǇƉĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ͘^ĞůǀŽŵĚĞŬǀĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂƉĞŐĞƌƉĊ͕ĂƚƉŽƉͲƵƉƐŚŽƉƉĞŶŝŬŬĞŚĂƌĚĞŶƐƚŽƌĞĞīĞŬƚ͕ƉĞŐĞƌĚĞŬǀĂůŝƚĂƟǀĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂůƚƐĊŵŽĚƐĂƚƉĊĞƚƉŽƚĞŶƟĂůĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůĂƚƆŐĞďƌĞĚĚĞŶŽŐĂŶƚĂůůĞƚĂĨƵĚůĊŶĨŽƌǀŽŬƐŶĞŝďƆƌŶĞďŝďůŝŽƚĞŬĞƚ͘
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Hvor mange materialer låner du med hjem fra udstillingen?

20%

42

1 materialer

20%

21

2 materialer

53%

3ϴ

3 materialer

7%

15ϴ

4 materialer

0%

0

5 materialer

0%

0

Flere end 5
materialer

0%

0

0%
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respondenter

0 materialer

Udlånstal fra de fire pop-up shops i børnebiblioteket
35

Antal materialer

30
25
20
15
10
5
0
Tidskrifter

Børnerelation

Kogebøger

Skønliteratur

sĞĚŚũčůƉĂĨƵĚůĊŶƐƚĂůĨƌĂ/D^ďůĞǀĚĞƚƵŶĚĞƌƐƆŐƚ͕ŚǀŝůŬĞĞŵŶĞƌŽŐŵĂƚĞƌŝĂůĞƚǇƉĞƌ͕ĚĞƌůĊŶƚĞŵĞƐƚƵĚŽŐĚĞƌǀĞĚ
ǀŝƐƚĞƐŝŐďĞĚƐƚĞŐŶĞƚƟůƵĚƐƟůůŝŶŐŝďƆƌŶĞďŝďůŝŽƚĞŬĞƚ͘ĞƉŽƉͲƵƉƐŚŽƉƐ͕ĚĞƌǀĂŬƚĞƐƚƆƌƐƚŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ǀĂƌŬĞŶĚĞƚĞŐŶĞƚǀĞĚĂƚǀčƌĞ͗ďůĂĚƌĞǀĞŶůŝŐĞ͕ŚĂǀĞƌĞůĂƟŽŶƟůůŝǀĞƚŝĞŶďƆƌŶĞĨĂŵŝůŝĞŽŐŝŬŬĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐŬƌčǀĞƟĚŽŐ
ĨŽƌĚǇďĞůƐĞ͘ZŽŵĂŶĞƌĨŽƌǀŽŬƐŶĞǀŝƐƚĞƐŝŐĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐŝŬŬĞĂƚǀčŬŬĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘WĊĚĞŶďĂŐŐƌƵŶĚŬĂŶŵĂŶĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌĞĨŽƌ͕ĂƚŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŵĞĚĞŵŶĞƌŶĞ͞DĂĚůĂǀŶŝŶŐ͕͟͞ƆƌŶƐŽƉǀčŬƐƚ͕͟͞KƉĚƌĂŐĞůƐĞ͕͟͞>čƌŝŶŐ͟ŽŐ͞dƌŝǀƐĞů͕͟
ĞƌƐčƌůŝŐƚĞŐŶĞĚĞƟůƵĚƐƟůůŝŶŐŝďƆƌŶĞďŝďůŝŽƚĞŬĞƚŽŐĚĞƌŵĞĚĨƵŶŐĞƌĞƌƐŽŵŬŽŵƉůĞŵĞŶƚčƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͘
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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-upforsøg, kan det konkluderes, at konceptet ikke er lige
ǀĞůĞŐŶĞƚŝĂůůĞƐĂŵŵĞŶŚčŶŐĞ͘/ďƆƌŶĞďŝďůŝŽƚĞŬĞƚŬůĂƌĞƌ
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
ŝďŝďůŝŽƚĞŬƐƌƵŵŵĞƚƉŽƉͲƵƉƐŚŽƉƐƐŬĂďĞƌƐƚƆƌƐƚĞīĞŬƚ͘
Det kunne desuden være interessant at afprøve popup shop-konceptet ud fra en anden præmis, hvor forŵĊůĞƚŝŬŬĞŬŶǇƩĞƐƟůƵĚůĊŶ͕ŵĞŶĨ͘ĞŬƐ͘ƟůŽƉůǇƐŶŝŶŐŽŵ
ďŝďůŝŽƚĞŬĞƚƐĚŝŐŝƚĂůĞƟůďƵĚ͘DĞĚŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĨƌĂĂůďŽƌŐ͕
ŚǀŽƌ ǀčƌƚƐŬĂďĞƚ Ğƌ ĞŶ ĚĞů ĂĨ ďŝďůŝŽƚĞŬĞƚƐ E͕ ǀŝů ĚĞƚ
ĚĞƐƵĚĞŶǀčƌĞŽƉůĂŐƚĂƚƚĞƐƚĞƉŽƉͲƵƉƐŚŽƉƉĞŶƐĞīĞŬƚ͕
når den står uformidlet sammenlignet med en periode,
ŚǀŽƌĚĞŶĨŽƌŵŝĚůĞƐĂŬƟǀƚĂĨƉĞƌƐŽŶĂůĞƚ͘
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VISUEL PROCESPLAN FOR UDSTILLINGER
NÅ EN BREDERE MÅLGRUPPE MED DINE UDSTILLINGER

Formål
Formålet med forsøget Śar primært ǀæret at udarďejde en ǀisuel proĐesplan, som gør det muligt at arďejde strategisk og organisatorisk med materialeudsƟllinger͘ Nærmere ďestemt, Śǀordan de forskellige
aspekter i arďejdet med udsƟllinger kan organiseres
i en sammenŚængende proĐes͘ F͘eks͘ ǀalg af emner,
udsƟllingsteknik og SoMe͘ Det antages, at mere struktur omkring udsƟllingsarďejdet giǀer en mere eīekƟǀ
planlægning og gennemførelse af udsƟllingerne samt
mere releǀante udsƟllinger͘ Forsøgets sekundære formål Śar ǀæret at ramme en ďredere målgruppe med
materialeudsƟllinger på A-plaĐeringer end ŚidƟl, samt
at undersøge, Śǀorǀidt skiŌende udsƟllinger opleǀes
som mere inspirerende end staƟske udsƟllinger͘

Målgruppe
Forsøget Śar Ɵlstræďt at skaďe udsƟllinger, der rammer
forskellige segmenter på forskellige Ɵdspunkter og derfor samlet set er releǀante for en ďredere målgruppe
end ŚidƟl͘ UdsƟllingerne Śar ǀæret målreƩet ďørne-

familier oǀer 30, studerende og indiǀidualisten ďaseret
på segmentanalysen fra rapporten ͞FremƟdens Biďlioteker – målgruppeďaseret ǀiden Ɵl ďiďlioteksudǀikling͘͟

Beskrivelse af forsøget
På A-plaĐeringen stod Ɵdligere seks udsƟllingstårne
med Śǀer sin staƟske emneopsƟlling, der ǀar uændret
gennem mange år͘ Der ǀar tale om ͞Slægt og Śistorie͟,
͞Klassikere͟, ͞Krop og sind͟, ͞Børn og forældre͟, 14 dages ďøger og nye ďøger͘ Tårnene genererede Śøje udlån
og kræǀede minimal arďejdsindsats, men formodningen
om, at de primært Ɵltrak en målgruppe af kǀinder oǀer
50 år, ďleǀ ďekræŌet ǀed oďserǀaƟoner og interǀieǁs͘
Under forsøget ďleǀ ďleǀ der opsƟllet Įre nye udsƟllingsøer på A-plaĐeringen͘ n med skiŌende udsƟllinger
udǀalgt af ďørneďiďliotekaren og Śenǀendt Ɵl ďørnefamilier oǀer 30͘ To med skiŌende udsƟllinger målreƩet
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FØR

ǀoksne ďrugergrupper og andre udǀalgte segmenter͘
Fjerde og sidste udsƟllingsø ďenyƩede detailŚandlens
ďegreď ͟Varer sælger ǀarer͟, Śǀor mange eksemplarer
af samme Ɵtel ďleǀ lagt frem under oǀerskriŌen ͞Fik
du læst͍͘͟ Tydelig skiltning med en iøjnefaldende oǀerskriŌ og en forklarende undertekst ďleǀ plaĐeret ǀed
Śǀer udsƟlling͘
UdsƟllingsperioderne ǀar fortløďende, og udsƟllingsøerne stod aldrig tomme͘ I perioden 3͘ maj-22͘ oktoďer 201ϴ ǀar der 34 forskellige udsƟllinger på de Įre
øer plus yderligere 13 i ďiďliotekets forŚal, Śǀor der i
løďet af projektperioden ǀar etaďleret en ekstra udsƟllingsplads͘

Metoder
Der ďleǀ ďenyƩet oďserǀaƟoner Ɵl at undersøge, om
de skiŌende udsƟllinger ramte en ďredere målgruppe
end Ɵdligere͘ Der ďleǀ oďserǀeret 104 personer oǀer 7
Ɵmer fordelt på forskellige ugedage og primært i eŌermiddagsƟmerne͘
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EFTER

Herudoǀer ďleǀ der udført semistrukturerede interǀieǁs med Śenďlik på at afdække, Śǀorǀidt ďrugerne
opleǀede de skiŌende udsƟllinger som mere inspirerende end de staƟske͘
Gennem forsøget Śøstede projektgruppen erfaringer
med de forskellige aspekter af udsƟllingsarďejdet͘ I forlængelse Śeraf ďleǀ der udǀiklet en ǀisuel proĐesplan,
der illustrerer, Śǀordan aspekterne med fordel kan organiseres i relaƟon Ɵl Śinanden͘
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WƌŽĐĞƐƉůĂŶ
Det er muligt at få modellen i A3 format
ǀed Śenǀendelse Ɵl Roskilde Biďliotekerne͘

PjeĐer

Arrangementer

IdĠer
interne og
eksterne

Projekter
IdĠgenerer

Målgruppe

Netmedier

Find
materialer

INPUT

BPI

Udǀælg

PLANLÆG UDFØR
Koordiner med
lokalďiďliotekerne

Print skilte

Fyld op på
udsƟllingen

Lokale
ďegiǀenŚeder

Laǀ PR

Indtænk
PR/SoMe

Lokale
medier
ÅrsŚjul
interne &
eksterne
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Sæt materialer
frem

Akut
Nogen er død
/ udsƟllingen
er tom
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Skriǀ tekster
Ɵl skilte
NaƟonale
ďegiǀenŚeder
InternaƟonale
ďegiǀenŚeder

ProĐesplanens tre Đirkler indeŚolder forskellige aspekter, som de udsƟllingsansǀarlige må forŚolde sig Ɵl: input fra omǀerdenen, planlægning og prakƟsk udførelse͘
InputĐirklen ďeĮnder sig yderst og danner ďaggrund
for al udsƟllingsǀirksomŚed, da input fra omǀerdenen
er en forudsætning for aktuelle og releǀante udsƟllinger͘ Den midterste Đirkel er planlægningsĐirklen, Śǀor
det konkrete arďejde med ďl͘a͘ målgruppeoǀerǀejelser
ďegynder͘ Det prakƟske arďejde, der udføres Śǀer gang
en udsƟlling sæƩes op, ses i den inderste Đirkel: udførelsesĐirklen͘ ProĐesplanen tydeliggør de mange og
diīerenƟerede arďejdsopgaǀer, der er forďundet med
at laǀe udsƟllinger, og dermed ressourĐetrækket͘

Afslutningsǀis ǀurderes det, om udsƟllingerne på et
senere Ɵdspunkt kan opsæƩes på et eller Ňere af lokalďiďliotekerne͘ For at sikre udsƟllingernes aktualitet
og releǀans indŚenter udsƟllingsgruppen inspiraƟon
fra inputĐirklen, og i udførelsesĐirklen illustreres de
konkrete arďejdsgange, der knyƩer sig Ɵl opsætning og
ǀedligeŚoldelse af en materialeudsƟlling͘

ProĐesplanen læses med start i planlægningsĐirklen,
Śǀor forskellige planlægningsaspekter og deres rækkefølge er oplistet͘ Først skal målgruppen speĐiĮĐeres͘
HereŌer danner idĠgenerering grundlag for udǀælgelse af emner Ɵl udsƟllingerne͘ Dernæst udformes
tekst Ɵl skilte, og der koordineres med PR-ansǀarlige
omkring formidling på Śjemmeside, skærme og SoMe͘
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R E S U LTAT E R
&ŽƌŵŽĚŶŝŶŐĞŶ Žŵ͕ Ăƚ ŵĞƌĞ ƐƚƌƵŬƚƵƌ ŽŵŬƌŝŶŐ ƵĚƐƟůͲ
ůŝŶŐƐĂƌďĞũĚĞƚŐŝǀĞƌĞŶŵĞƌĞĞīĞŬƟǀƉůĂŶůčŐŶŝŶŐŽŐƵĚĨƆƌĞůƐĞǀŝƐƚĞƐŝŐĂƚŚŽůĚĞƐƟŬ͕ŽŐĨŽƌƐƆŐĞƚŚĂƌƌĞƐƵůƚĞƌĞƚ
i en visuel procesplan, der metodisk synliggør, hvordan
ƵĚƐƟůůŝŶŐƐĂƌďĞũĚĞƚŵĞĚĨŽƌĚĞůŬĂŶŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƐ͘
'ĞŶŶĞŵƐŶŝƚůŝŐƚ ŬŝŐŐĞƌ ůĂŶŐƚ ŇĞƌĞ ƉĞƌƐŽŶĞƌ ƉĊ ƵĚƐƟůͲ
ůŝŶŐĞƌŶĞŝĚĂŐƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚŵĞĚƟĚůŝŐĞƌĞ͘<ŽŶŬƌĞƚĞƌ
ĚĞƌƚĂůĞŽŵϳ͕ϰƉĞƌƐŽŶĞƌƉƌ͘ŚĂůǀĞƟŵĞƐĂŵŵĞŶŚŽůĚƚ
ŵĞĚ Ϯ͕ϲ ƉĞƌƐŽŶĞƌ Ɖƌ͘ ŚĂůǀĞ ƟŵĞ ƟĚůŝŐĞƌĞ͘ ŶƚĂůůĞƚ ĂĨ
personer, der tager en bog, er dog forblevet det samme,
ŶĞŵůŝŐϭ͕ϴƉĞƌƐŽŶĞƌƉƌ͘ŚĂůǀĞƟŵĞ͘
ŶƚĂůůĞƚĂĨƉĞƌƐŽŶĞƌƵŶĚĞƌϱϬĊƌ͕ĚĞƌŬŝŐŐĞƌƉĊƵĚƐƟůͲ
lingerne, er steget med 19,7%. Dermed rammes en breĚĞƌĞŵĊůŐƌƵƉƉĞĂůĚĞƌƐŵčƐƐŝŐƚ͘/ĨŽƌŚŽůĚƟůŬƆŶĞƌĚĞƚ
ƐƚĂĚŝŐ Ɖƌŝŵčƌƚ ŬǀŝŶĚĞƌ͕ ϳϰй͕ ĚĞƌ ƟůƚƌčŬŬĞƐ ĂĨ ƵĚƐƟůͲ
lingerne. Det er dog ikke overraskende, da den primære
brugergruppe på bibliotekerne er kvinder.
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/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĞƌƐŽŶĞƌŶĞƟůůčŐŐĞƌĚĞƚĚĞƐƵĚĞŶƐƚŽƌǀčƌĚŝ͕
ĂƚĚĞŚƵƌƟŐƚŬĂŶĂŅŽĚĞ͕ŚǀŽƌǀŝĚƚĞŶƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌŝŶƚĞͲ
ƌĞƐƐĂŶƚĨŽƌĚĞŵĞůůĞƌĞũ͕ŽŐĚĞƌŵĞĚ͕ŽŵĚĞƚĞƌĚĞŶƟĚ
ǀčƌĚ͕ĚĞƐŬĂůŝŶǀĞƐƚĞƌĞŝĚĞŶ͘ĞƩĞĨŽŬƵƐƉĊ͟ZĞƚƵƌŶKŶ
dŝŵĞ/ŶǀĞƐƚĞĚ͟ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐĞƌĞƌĚĞŶŵŽĚĞƌŶĞĨŽƌďƌƵŐĞƌͲ
ĂĚĨčƌĚ͘DĂŶŐĞĂĨĚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚĞŐŝǀĞƌƵĚƚƌǇŬĨŽƌ͕Ăƚ
ĚĞ ŚƵƌƟŐƚ ŽŐ ŶĞŵƚ ŬĂŶ ǀƵƌĚĞƌĞ ƵĚƐƟůůŝŶŐĞŶƐ ƌĞůĞǀĂŶƐ
ud fra skiltene og de frontvendte forsider:
͟Det ǀirker godt med skiltningen, for den gør, at man
ŚurƟgt kan orientere sig i emnerne͘͟
- Kvinde, 45 år

>ĂŶŐƚ ƐƚƆƌƐƚĞĚĞůĞŶ ĂĨ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚĞ ĨŽƌƚčůůĞƌ͕ Ăƚ ĚĞ
ŽƉůĞǀĞƌ ĚĞ ƐŬŝŌĞŶĚĞ ƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌ ƐŽŵ ŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚĞ͕ ŽŐ
ĂƚƵĚƐƟůůŝŶŐƐƆĞƌŶĞĞƌĞŶŬůĂƌĨŽƌďĞĚƌŝŶŐŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞ
ƟĚůŝŐĞƌĞ͕ƐƚĂƟƐŬĞŽƉƐƟůůŝŶŐĞƌ͗
͟Jeg plejer at kigge på udsƟllingerne, fordi de er et
godt ďlikfang͘ Man får øje på dem͘ Det er ďedre end
før, fordi det er mere ǀisuelt appellerende͘͟
- Kvinde, 51 år

͟Man får øjnene op for andre genrer og typer af ďøger,
end man plejer at læse͘ Jeg ďliǀer godt inspireret͘͟
- Kvinde, 51 år

͟Skiltet med ͞Genistreger͟ fangede mig͘ Jeg kan godt
lide tegneserier og grapŚiĐ noǀels og ďleǀ nysgerrig͘
Det er en meget fed udsƟlling͘ Det er fedt, at de ďliǀer
præsenteret͘͟
- Mand, 20 år

͟Det er inspirerende͘ Jeg er meget ǀisuelt orienteret͘
Forsiderne giǀer mig lyst Ɵl at kigge i ďøgerne͘͟
- Dreng, 11 år
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LOKAL OG NATIONAL PRODUKTKAMPAGNE
IMPULSͳ OG MERLÅN

Formål
Formålet med forsøget Śar ǀæret at afdække, om store
produktkampagner i form af temaudsƟllinger kan inspirere ďrugeren Ɵl at impulslåne ďredere og mere͘
SamƟdig undersøges det, Śǀorǀidt det Śar ďetydning
for udlånet, at en produktkampagne gennemføres
lokalt kontra naƟonalt͘ Det forǀentes, at naƟonale
kampagner udlåner mere end lokale pga͘ den øgede
eksponering ǀia Ňere kanaler͘

Målgruppe
Målgruppen for forsøget ǀar alle ďrugere, som ďesøgte Aalďorg Hoǀedďiďliotek, men med et oǀerǀejende
fokus på familier͘

Beskrivelse af forsøget
På en A-plaĐering ǀed Śoǀedindgangen Śar Aalďorg
Hoǀedďiďliotek friŚoldt Đa͘ ϴ0 m2, Śǀor naƟonale og
lokale produktkampagner formidles og isĐenesæƩes
med akƟǀiteter og opleǀelsesinstallaƟoner͘ I forsøget
er to produktkampagner ďleǀet gennemført og testet i
deƩe område, ďegge med et naturǀidenskaďeligt fokus,
men med ŚenŚoldsǀis lokalt og naƟonalt opŚæng͘
64 Aalborg Hovedbibliotek
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Den lokale produktkampagne Śaǀde emnet ͞Ulykker͟
som fokus͘ Kampagnen kørte på Hoǀedďiďlioteket
i Aalďorg i samarďejde med Uniǀersitarium, som er
Aalďorg Uniǀersitets naturǀidenskaďelige formidlingskonĐept, og den ďleǀ eksponeret på ďiďliotekets egen
Śjemmeside, på soĐiale medier, i lokalpressen og ǀia
Uniǀersitariums guider͘
Den naƟonale produktkampagne Śaǀde emnet ͞Kodning͘͟ Kampagnen ǀar en del af Biďliotekernes Temasamarďejde, Śǀor Danmarks ďiďlioteker samarďejder
på tǀærs af landet med større naƟonale partnere,
f͘eks͘ Danmarks Radio, om et aktuelt og deďatskaďende emne͘ Under kampagnen kørte temaet ͞Kodning͟
på ďiďliotekerne i 65 kommuner og ďleǀ eksponeret ǀia
Danmarks Radios kanaler og deres Ultra: ďit-iniƟaƟǀ͘ I
Ultra:ďit arďejder DR og folkeskolerne på at ďringe kodning ind i underǀisningen af landets 4͘ klasser͘ Ud oǀer
denne eksponering Įk temaet opmærksomŚed i den lokale og naƟonale presse samt på ďiďliotekers og øǀrige
samarďejdspartneres Śjemmesider og soĐiale medier͘
De øǀrige samarďejdspartnere ǀar App AĐademy, oding Pirates og SĐratĐŚ͘

Produktkampagnerne ďestod af materialer, skærme
med relateret informaƟon og ďannere samt opleǀelsesinstallaƟoner, som ďrugerne kunne prøǀe, trykke
på og røre ǀed͘ UdsƟllingerne ďleǀ tolket ďredt, Śǀorfor der indgik ďåde ďørne- og ǀoksenmaterialer, ĮkƟon,
forskellige materialetyper, f͘eks͘ Įlm, samt fagďøger
med en ǀis indŚoldsmæssig ďredde͘
De to kampagner indeŚoldt Đa͘ samme antal materialer
og ďleǀ eksponeret på samme type udsƟllingsmøďler͘
Udlånstal ďleǀ målt på tre sammenlignelige, sammenŚængende uger͘

Metoder
Til undersøgelsen ďleǀ anǀendt dataudtræk fra IMS
staƟsƟkmodul, udlånsstaƟsƟk fra iĐero, mapping og
interǀieǁs Ɵl at afdække ďrugernes færden og opleǀelse af produktkampagnerne͘ I tre sammenŚængende
dage ďleǀ ďrugernes ďeǀægelsesmønstre kortlagt i Ɵdsrummet fra kl͘ ϴ͘30-1ϴ͘00 for at se, Śǀorǀidt de ǀiste
interesse for ŚenŚoldsǀis opleǀelsesinstallaƟonerne og
tre udsƟllingsŚuse med materialer͘ Desuden ďleǀ det
afdækket, om ďrugerne tog materiale fra udsƟllingen͘

De ďrugere, der tog materiale fra udsƟllingen, ďleǀ
eŌerfølgende interǀieǁet, og sǀarene registreret i
analyseǀærktøjet Surǀey EǆaĐt͘ Forud for interǀieǁene
ǀar spørgerammen ďleǀet piloƩestet og forsynet med
en oďserǀaƟonsguide͘
I testperioden indsamlede IMS-udsƟllingsmodul materialer Ɵl udsƟllingerne på ďaggrund af udǀalgte kriterier
og emner͘ IMS ďleǀ også ďenyƩet Ɵl at trække udlånsstaƟsƟk på udsƟllingen͘ UdlånsstaƟsƟkken ǀar den
primære kilde Ɵl at ďesǀare, om en naƟonal produktkampagne Śar Śøjere udlån end en lokal͘
UdlånsstaƟsƟk fra iĐero ďleǀ anǀendt Ɵl at måle udlånstal på materialer͘ Således kunne udlån fra kampagnerne sammenlignes med udlån, når materialerne stod
på deres almindelige plaĐering͘ Her må der tages forďeŚold for tallenes ǀaliditet, da Aalďorg Biďliotekerne
Śar Ňydende ďestand͘ Materialerne i sammenligningsperioden kan derfor Śaǀe ďefundet sig på andre Įlialer eller ikke Śaǀe ǀæret Ɵlgængelige for udlån͘
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BILLEDER FRA LOKAL TEMAUDSTILLING MED EMNET ͞ULzKKER͟

66 Aalborg Hovedbibliotek

>ŽŬĂůŽŐŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŽĚƵŬƚŬĂŵƉĂŐŶĞͲ /ŵƉƵůƐͲŽŐŵĞƌůĊŶ

BILLEDER FRA NATIONAL TEMAUDSTILLING MED EMNET ͞KODNING͟

Udlånstal fra temaudstillinger

OPSTILLING

Tidsrum og
besøgstal

Antal
materialer
udsƟllet

Antal
materialer
direkte udlånt

Lokal
temaudsƟlling
“Ulykker”

Uge 32-34
29͘973 ďesøg

340

55

NaƟonal
temaudsƟlling
“Kodning”

Uge 39-41
30͘9ϴ5 ďesøg

313

54
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R E S U LTAT E R
/ĚĞŶůŽŬĂůĞƉƌŽĚƵŬƚŬĂŵƉĂŐŶĞďůĞǀĚĞƌŵĂƉƉĞƚϮϮϵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ ŽŐ ŝŶĚƐĂŵůĞƚ ƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ ŵĞŶƐ ĚĞƌ ŝ ĚĞŶ ŶĂƟŽnale produktkampagne blev mappet 324 respondenter og
ŝŶĚƐĂŵůĞƚ ƐǇǀ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘ ZĞƐƵůƚĂƚĞƌŶĞ ĨƌĂ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĞƌ ŽŐ
mapping viste ens resultater for begge produktkampagner.
EĞŵůŝŐ Ăƚ ĐŝƌŬĂ Ϯͬϯ ĂĨ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌŶĞ ŐũŽƌĚĞ ŽƉŚŽůĚ ŝ ƵĚƐƟůůŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ͘ ĞŐŐĞ ƉƌŽĚƵŬƚŬĂŵƉĂŐŶĞƌ ƟůƚƌĂŬ ĚĞƐƵĚĞŶ
ĞŶďƌĞĚǀŝŌĞĂĨďƌƵŐĞƌĞŝĂůůĞĂůĚƌĞŽŐŝƐčƌŽƉůĞǀĞůƐĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƌŶĞǀĂƌƉŽƉƵůčƌĞŽŐƐŬĂďƚĞƚƌĂĮŬŝƵĚƐƟůůŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ͘
Skærmene med fakta om emnerne havde derimod ikke den
ƐƚŽƌĞƟůƚƌčŬŶŝŶŐƐŬƌĂŌ͘
Udlånstallene viste, at de materialer, der indgik i produktkampagnerne, i gennemsnit havde mere end dobbelt så højt
ƵĚůĊŶ ŝ ƵĚƐƟůůŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞƌŶĞ͕ ƐŽŵ ŝ ĞŶ ƟůƐǀĂƌĞŶĚĞ ƉĞƌŝŽĚĞ͕
ŚǀŽƌ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŶĞ ŝŬŬĞ ǀĂƌ ƵĚƐƟůůĞĚĞ͘ ĂƚĂ ĨƌĂ /D^ ƵĚƐƟůͲ
ůŝŶŐƐŵŽĚƵů ǀŝƐƚĞ ŝŵŝĚůĞƌƟĚ ŝŶŐĞŶ ƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚ ĨŽƌƐŬĞů ŵĞůůĞŵ
ĚĞŶůŽŬĂůĞŽŐĚĞŶŶĂƟŽŶĂůĞƉƌŽĚƵŬƚŬĂŵƉĂŐŶĞƐƵĚůĊŶ͘
WĊďĂŐŐƌƵŶĚĂĨƌĞƐƵůƚĂƚĞƌŶĞĞƌĚĞƚǀĂŶƐŬĞůŝŐƚĂƚŬŽŶŬůƵĚĞƌĞ͕
ŚǀŽƌǀŝĚƚŬĂŵƉĂŐŶĞŶƐůŽŬĂůĞͬŶĂƟŽŶĂůĞŬĂƌĂŬƚĞƌŚĂǀĚĞďĞƚǇĚͲ
ning for udlånet, samt hvorvidt udlånene skyldtes kampagŶĞƌŶĞ ĞůůĞƌ ĂůĞŶĞ ĚĞƚ ĨĂŬƚƵŵ͕ Ăƚ ƟƚůĞƌŶĞ ǀĂƌ ƵĚƐƟůůĞĚĞ͘ &Žƌ
det første blev der gennemført meget få interviews. Derfor er
ĚĞƌŬƵŶĞŶůŝůůĞĚĂƚĂŵčŶŐĚĞƟůĂƚďĞůǇƐĞƵĚůĊŶĞŶĞ͘ŶŶčƌͲ
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ŵĞƌĞ ĂĨĚčŬŶŝŶŐ͕ ŚǀŽƌ ŇĞƌĞ ďƌƵŐĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƐ ʹ ŝŬŬĞ ŬƵŶ
dem, der tager materiale – kunne have givet et mere nuanĐĞƌĞƚďŝůůĞĚĞĂĨĞīĞŬƚĞŶ͘
&ŽƌĚĞƚĂŶĚĞƚŬĂŶĞŵŶĞƚĨŽƌĚĞŶŶĂƟŽŶĂůĞŬĂŵƉĂŐŶĞŚĂǀĞ
ƉĊǀŝƌŬĞƚƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ͘/ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŬĂŵƉĂŐŶĞŶ͞,ŝƐƚŽƌŝĞŶ
om Danmark” på Københavns Biblioteker vakte emnet stor
interesse hos befolkningen, og der var en tydelig korrelaƟŽŶ ŵĞůůĞŵ ƵĚůĊŶ ŽŐ ŵĞĚŝĞĞŬƐƉŽŶĞƌŝŶŐ͘ / ƐĂŵŵĞŶůŝŐŶŝŶŐ
ŚĞƌŵĞĚĞƌ͞<ŽĚŶŝŶŐ͟ďĊĚĞǀĂŶƐŬĞůŝŐĞƌĞƟůŐčŶŐĞůŝŐƚŽŐĂƉƉĞůůĞƌĞƌƟůĞƚŵĞŐĞƚƐŵĂůůĞƌĞƵĚƐŶŝƚĂĨďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶĚǀŝĚĞƌĞ ĮŬ ͞<ŽĚŶŝŶŐ͟ͲŬĂŵƉĂŐŶĞŶ ŝŬŬĞ ƐĂŵŵĞ ďƌĞĚĞ ĚčŬŶŝŶŐ
ƉĊ Z͛Ɛ ŬĂŶĂůĞƌ ƐŽŵ ͞,ŝƐƚŽƌŝĞŶ Žŵ ĂŶŵĂƌŬ͕͟ ĚĞƌ ŚĂǀĚĞ
ĞŐĞŶƟůŬŶǇƩĞƚƐĞƌŝĞŽƐǀ͘ĞƌĨŽƌŬƵŶŶĞĚĞƚŐŝǀĞŐŽĚŵĞŶŝŶŐĂƚ
foretage samme undersøgelse på et emne, som udfoldes på
ŇĞƌĞŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŬĂŶĂůĞƌ͘
/ĨŽƌŚŽůĚƟůĨƌĞŵƟĚŝŐĞƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞƌŬƵŶŶĞĚĞƚĚĞƐƵĚĞŶǀčƌĞ
interessant at teste, hvilke formidlingsformer, der er bedst
ĞŐŶĞƚƟůƐƚŽƌĞƚĞŵĂƵĚƐƟůůŝŶŐĞƌ͘&͘ĞŬƐ͘ďŽŐŚĂŶĚůĞƌƐƚĂŬŬĞ͕ĨŽƌsider frem eller personligt salg. Herunder kunne man også
ƚĞƐƚĞŽƉůĞǀĞůƐĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƌŶĞƐƌŽůůĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůƵĚůĊŶ͘,ǀĂĚ
ƐŬĞƌĚĞƌĨ͘ĞŬƐ͕͘ŚǀŝƐĚĞƌůĂǀĞƐĞŶƵĚƐƟůůŝŶŐƉĊĞŶͲƉůĂĐĞƌŝŶŐ
uden elementer, som brugerne kan interagere med, og hvor
emnet kun formidles via et skilt?

BØRNEBOGSFORSØG
BRUG AF SERVICEDESIGN PÅ BAGGRUND AF BRUGERBEHOV

Formål
Formålet med forsøget Śar ǀæret at afdække ďørneďiďliotekets primære ďrugere og deres anǀendelse
af samlingen samt anǀende den opnåede ǀiden Ɵl at
designe ďrugerǀenlige og inspirerende opsƟllinger af
ďørneďiďliotekets samling͘

formidling af ďørneďiďliotekets samling͘ Både i form af
inspirerende udsƟllinger og en mere intuiƟǀ opsƟlling
af samlingen͘ Denne testperiode forløď oǀer to uger og
foregik ǀia fremsƟlling af ni prototyper͘
Til sidst ďleǀ prototyperne eǀalueret, og der ďleǀ
konkluderet på, Śǀilke der Śaǀde størst eīekt͘

Målgruppe
Målgruppen ǀar ďørneďiďliotekets primære ďrugere,
dog med undtagelse af skoler og insƟtuƟoner͘

Beskrivelse af forsøget
Forsøget er udført i tre faser͘ Først ďleǀ det undersøgt, Śǀilke ďrugergrupper, der primært ďenyƩede
ďørneďiďlioteket, samt deres speĐiĮkke anǀendelse af
samlingen, Śerunder ďeŚoǀ og udfordringer͘ Der ďleǀ
lagt stor ǀægt på, at denne undersøgelsesfase foregik
oǀer en længere periode på Đa͘ 4 måneder, da formålet
med forsøget ǀar at opnå størst mulig ǀiden om
ďrugernes adfærd͘ HereŌer ďleǀ den opnåede
ǀiden om ďrugerne anǀendt Ɵl at designe målreƩet
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Metoder
Forsøget Śar gjort ďrug af metoden serǀiĐedesign͘
Denne metode anǀender et udefra og udefra og indperspekƟǀ og Śar således alƟd ďrugeren i fokus͘ Der
opereres med tre faser: disĐoǀer, design og deploy͘
DisĐoǀer- og designfasen ďeskriǀes i deƩe afsnit, mens
deployfasen ďeskriǀes under afsniƩet om forsøgets
resultater͘
DisĐoǀerfasen er en undersøgelsesfase, Śǀor man ďestræďer sig på at ǀære åďen og sæƩe sig ind i kundeopleǀelsen͘ Her er det muligt at få indsigt i de udfordringer, som ďrugerne måƩe Śaǀe i forŚold Ɵl opsƟllinger,
eller Śǀilke touĐŚpoints, dǀs͘ ďerøringspunkter, de
Įnder særligt interessante͘ I denne fase er sŚadoǁing
og mapping ďleǀet ďenyƩet Ɵl at kortlægge ďrugen af
rummet͘ Desuden er der anǀendt interǀieǁs og ǁork
along͘ Ved interǀieǁs er ďåde ďrugere og tre ďørneďiďliotekarer ďleǀet inddraget͘ Ved ǁork along er ďiďliotekarerne ďleǀet fulgt på en udlånsǀagt͘
Designfasen er en idĠ- og udførelsesfase, Śǀor der
ďrainstormes og testes͘ Her idĠgenereres på de ønsker
og udfordringer, som oďserǀaƟonerne peger på͘ I deƩe
Ɵlfælde Śar man ďenyƩet ǀærktøjet mønstergenkendelse og idĠsudoku͘ De ďedste idĠer ďleǀ udǀalgt, og der
ďleǀ produĐeret en prototype på Śǀer͘ Brugerne ďleǀ
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dereŌer oďserǀeret og interǀieǁet på ny for på den
måde at opnå ǀiden om prototypernes ǀærdi og funkƟonalitet͘
På ďaggrund af den opnåede ǀiden om ďrugerne, ďleǀ
der designet ni prototyper͘ Hǀer prototype gennemgås
på de følgende sider med udgangspunkt i de ďagǀedliggende data og indsigter fra forsøgets disĐoǀerfase͘ Protoyperne kan også anses som resultater, men
er for læseǀenligŚedens skyld plaĐeret Śer͘

IDͳSUDOKU

MØNSTERGENKENDELSE

Prototype

1

Skiltning af alder
Aldersinddeling ǀar meget eŌerspurgt Śos forældrene͘ Derfor ďleǀ
der produĐeret et skilt Ɵl småďørnsrummet for ďørn i alderen 0-6 år,
samt et skilt Ɵl ung/zoung Adultďøger for 13-15-årige͘ Der er dog
ǀisse udfordringer Śeri, idet ďørns
læseniǀeau ikke nødǀendigǀis er
koďlet Ɵl alder͘ Derfor kan aldersinddelingen risikere at ǀære misledende͘ Alligeǀel kan det anďefales at arďejde med Ňere og mere
detaljerede aldersinddelinger, da
det er et Ɵltag, som giǀer mening
for ďrugerne͘
“Alder er vigƟg͘”

Prototype

2

Inddeling på emner, der
tiltaler børn og voksne
Brugerne foretrækker emneinddeling Ɵl de små ďørn, idet
plaĐering af materialer eŌer
ďiďlioteksfaglige prinĐipper gør
det sǀært at gennemskue opsƟllingerne i småďørnsområdet͘
Derfor ďleǀ de mest eŌerspurgte emner i ďilledďøgerne udǀalgt, ďl͘a͘ “Transport”, “Følelser” og “Godnat”͘ DereŌer ďleǀ
ďøgerne plaĐeret eŌer disse
emner, og inddelingen ďleǀ tydeliggjort med piktogrammer
og emneord͘

Prototype

3

Emneord i faglitteraturen
Brugerne Śar sǀært ǀed at aŅode
opsƟllingen af fagliƩeratur og går
generelt eŌer emner frem for signaturer͘ Derfor ďleǀ skilte med
emneord plaĐeret i fagďøgerne͘
Særligt i populære grupper som
f͘eks͘ “Kodning” og “Sport”͘
“Det er svært at forstå
opsƟllingen i fagliƩeraturen͘”
- Mor, 40 år
2 ud af 2 brugere er Ɵlfredse

6 ud af 6 brugere er Ɵlfredse

- Mor, 37 år

12 ud af 14 ďrugere er Ɵlfredse
Valby Bibliotek 71

Børnebogsforsøg - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov

Prototype

4

Prototype

Inddeling af bøger efter
kendte figurer
Brugerne forventer, at Alfons Åberg
står under A͘ Børnene søger det
velkendte, og genkendelsens glæde
er stor͘ Derfor blev de mest eŌerspurgte og kendte Įgurer udvalgt,
f͘eks͘ Rasmus Klump og irkeline͘
De blev bl͘a͘ samlet i stakke med et
billede at Įguren͘
“Jeg ville ønske, at man samlede
emner, f.eks Alfons Åberg.”
- Mor, 32 år

5

Prototype

Legetøj

Serieoversigt

Legen fylder meget for barnet i biblioteksbesøget, og legemiljø nævnes
oŌe af forældrene som et beŚov,
men ikke som et formål med
besøget͘ Børnene siger, at besøget
bliver sjovere, forældrene at det
bliver nemmere͘ Derfor blev der indkøbt legetøj Ɵl biblioteket͘ Overvej
gerne plaĐeringen af legemiljøet͘
Hvis det plaĐeres tæt på bøgerne,
kan forældrene plukke bøger,
imens børnene leger͘ Omvendt kan
det opleves som en udfordring og
łerne børnenes fokus fra bøgerne͘

Ifølge rapporten “Børns læsevaner 2017” foretrækker børn
serier͘ Derfor blev der produĐeret serieoversigter Ɵl Śylden,
Śvor serien var opsƟllet͘ Serieskiltet kan Śjælpe brugeren Ɵl
at få overblik over rækkefølgen
og evt͘ forfaƩere͘

8 ud af 8 brugere er Ɵlfredse

“Legetøj støƩer interessen͘”
- Bedstefar, 76 år

12 ud af 15 brugere er Ɵlfredse
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6

2 ud af 2 brugere er neutrale

Prototype

7

Prototype

8

Prototype

9

Nyt læsemiljø

Ny opstilling af sjove bøger

Udstillingsbord på A-placering

ObservaƟonerne viste, at siddepladserne er vigƟge touĐŚpoints,
som oŌe benyƩes Ɵl oplæsning.
Derfor blev der indreƩet siddepladser egnet Ɵl oplæsning med
god belysning.

Ifølge rapporten “Børns læsevaner
2017” er sjove bøger den genre,
som Ňest børn i 3.-7.klasse vælger
at læse, på trods af, at den ikke har
sin egen opsƟlling på biblioteket.
En ny opsƟlling af sjove bøger blev
således opreƩet for at indfri et ønske hos både brugere og børnebibliotekarer. Man kan i den forbindelse
overveje, om opsƟllinger som f.eks.
krimi er Ɵdssvarende, eller om
de kan erstaƩes med sjove bøger.

Brugerne opfaƩer udsƟllinger som
noget særligt, da der her er tale om
udvalgt liƩeratur. Derfor blev et udsƟllingsbord med børnebøger opsƟllet på en A-plaĐering. Udvalget
skal være enkelt, så brugerne ikke
skal træīe for mange valg. Forsider
drager og bidrager Ɵl det hurƟge
valg.

her, savner sofa og hygge.”
- Mor, 32 år

9 ud 10 brugere er Ɵlfredse

“UdsƟllinger virker͊
Det er dem, vi tager.”
- Mor, 30 år

“Hvis der var nogle sjovere
bøger, ville jeg låne mere.”

5 ud af 7 brugere er Ɵlfredse

- Pige, 10 år

4 ud af 4 brugere er Ɵlfredse
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R E S U LTAT E R
&ŽƌƐƆŐĞƚŚĂƌŐŝǀĞƚĨƆůŐĞŶĚĞŬǀĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂŽŵďƌƵŐͲ
erne af børnebiblioteket:
භϴϲйĞƌǀŽŬƐŶĞŝĨƆůŐĞŵĞĚďƆƌŶ
භϲϵйĞƌŬǀŝŶĚĞƌ͕ϯϭйŵčŶĚ
භϱϲйĞƌƉŝŐĞƌ͕ϯϯйĚƌĞŶŐĞŽŐϭϭйƵŬĞŶĚƚŬƆŶ;ϵϬй
af de voksne er mellem 30-49 år)
භϯϱйĂĨďƆƌŶĞŶĞĞƌŵĞůůĞŵϬͲϰĊƌ͕ϯϯйĞƌ5-8 år, 27%
er 9-12 år og 3% er over 12 år. Et af børnene, svarĞŶĚĞƟůϮйŬĞŶĚĞƌǀŝŝŬŬĞĂůĚĞƌĞŶƉĊ
භϲϵйďĞƐƆŐĞƌƐŽŵŵŝŶŝŵƵŵďŝďůŝŽƚĞŬĞƚĞŶŐĂŶŐŽŵ
måneden
භ &ŽƌŵĊůĞƚ ŵĞĚ ďĞƐƆŐĞƚ Ğƌ ĨŽƌ ĚĞ ŇĞƐƚĞƐ ǀĞĚŬŽŵͲ
ŵĞŶĚĞĂƚĮŶĚĞďƆŐĞƌĂƚůĊŶĞ͕ĚĞƌŶčƐƚĂƚĂŇĞǀĞƌĞ
ďƆŐĞƌŽŐĞŶĚĞůŝŐƚĂƚĂĬĞŶƚĞƌĞƐĞƌǀĞƌŝŶŐĞƌ
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WĊďĂŐŐƌƵŶĚĂĨŽǀĞŶƐƚĊĞŶĚĞĚĂƚĂŬĂŶĚĞƚŬŽŶŬůƵĚĞƌĞƐ͕
ĂƚĚĞƚŝůĂŶŐƚĚĞŇĞƐƚĞƟůĨčůĚĞĞƌĚĞǀŽŬƐŶĞ͕ĚĞƌĮŶĚĞƌ
ŽŐůĊŶĞƌďƆŐĞƌŶĞ͘ĞƩĞĞƌǀŝŐƟŐǀŝĚĞŶŝĨŽƌŚŽůĚƟůŝŶĚͲ
ƌĞƚŶŝŶŐŽŐŽƉƐƟůůŝŶŐŝďŝďůŝŽƚĞŬƐƌƵŵŵĞƚ͘ĞƚƐŬĂůŵĞĚ
ĂŶĚƌĞŽƌĚǀčƌĞŶĞŵŵĞƌĞĨŽƌĚĞǀŽŬƐŶĞĂƚĮŶĚĞĚĞŵĂterialer, de søger.
ĞƩĞƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞƐĂĨĚĞƉƌŽƚŽƚǇƉĞƌ͕ĚĞƌƐĐŽƌĞĚĞŚƆũĞƐƚ
ŝ ďƌƵŐĞƌƟůĨƌĞĚƐŚĞĚ͘ ŝƐƐĞ ŚũĂůƉ ŶĞŵůŝŐ ŝ ŚƆũ ŐƌĂĚ ĚĞ
ǀŽŬƐŶĞƟůďĞĚƌĞĂƚŬƵŶŶĞŶĂǀŝŐĞƌĞŝƌƵŵŵĞƚŝŬƌĂŌĂĨ
f.eks. aldersinddeling, emneord i billedbøger og inddeůŝŶŐĞŌĞƌŚŽǀĞĚƉĞƌƐŽŶ͘'ĞŶĞƌĞůƚďƆƌĚĞƚďĞŵčƌŬĞƐ͕Ăƚ
alle ni prototyper scorede højt, hvilket viser, at det kan
ďĞƚĂůĞƐŝŐĂƚĂƌďĞũĚĞŵĞĚƵĚĞĨƌĂŽŐŝŶĚͲƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ͘

skiltning for at gøre samlingen mere brugervenlig. RumŵĞƚƐŬĂůŽƉŵƵŶƚƌĞƟůƌŽŽŐĨŽƌĚǇďĞůƐĞŵĞĚŝŶĚƌĞƚŶŝŶŐ
ĂĨůčƐĞŵŝůũƆ͕ĚĞƌĞŐŶĞƌƐŝŐƟůŚƆũƚůčƐŶŝŶŐ͘
Derudover skal der være mulighed for leg, så forælĚƌĞŶĞŬĂŶŬŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞƐŝŐŽŵĂƚĮŶĚĞďƆŐĞƌ͘>ĞŐŬĂŶ
dog også være så distraherende for børnene, at de
ikke interesserer sig for bøgerne, så overvej, om leŐĞŶ ƐŬĂů ǀčƌĞ ŝ Ğƚ ĂŶĚĞƚ ŽŵƌĊĚĞ͘ hĚƐƟůůŝŶŐĞƌ ƐŬĂů ŝŶƐƉŝƌĞƌĞŽŐŐŝǀĞŵƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚƚƌčīĞĚĞƚŚƵƌƟŐĞǀĂůŐ͘

ƆƌŶĞďŝďůŝŽƚĞŬĞƚƐ ŽƉƐƟůůŝŶŐĞƌ ŽŐ ĨŽƌŵŝĚůŝŶŐ ƐŬĂů ĂůƚƐĊ
ƉƌŝŵčƌƚŚĞŶǀĞŶĚĞƐŝŐƟůĨŽƌčůĚƌĞŶĞ͕ĚĞƌƐƆŐĞƌďƆŐĞƌ
ƟůďƆƌŶŝĞŶďĞƐƚĞŵƚĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ͕ƐƉĞĐŝĮŬƚĞŵŶĞĞůůĞƌ
læseniveau. Børnebiblioteket kan med fordel tydeliggøre aldersinddeling og emner både via indretning og
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KOMPETENCER

Projektdeltagerne har i projektperioden gjort sig en masse erfaringer med opsƟlling af materialer og indretning af bibliotekerne
ved hjælp af data. De er imidlerƟd også blevet klogere på, hvilke kompetenĐer, der kræves for at udvikle og drive fremƟdens
biblioteksrum. I forlængelse heraf fremgår nedenfor en liste med de kompetenĐer, som deltagerne enten har opnået i forbindelse med forsøgene eller har måƩet indhente for at lykkes med dem. Forhåbentlig kan I drage nyƩe af dem, hvis I er blevet
inspireret Ɵl at forsøge jer med nye Ɵltag i biblioteksrummet.

Detail-kompetenĐer

Æstetiske kompetenĐer

- Kendskab Ɵl detailbranĐhens fagudtryk, og hvorfor det
giver mening at arbejde med disse.
- Forretningsforståelse, dvs. forstå sammenhængen mellem samling, faglighed, salg og brugere.
- Produktkendskab – Hvilke varer har vi på hylderne͍
- Kendskab Ɵl målgruppen.
- “ustomer is King”, dvs. have forståelse for og kunne anvende udefra og ind-perspekƟvet.

- Rumforståelse/rumlig intelligens.

ForandringskompetenĐer
- Mod Ɵl at ændre på Ɵngene, også når det sƟkker i bibliotekarens hjerte.
- Have øje for vigƟgheden af den interne kommunikaƟon.
Benyt en kommunikaƟonsplan.
- Fleksibel, dvs. evne at agere hurƟgt på relevante Ɵng i
omverdenen eller på Ɵng, der ikke fungerer.
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Metodiske kompetenĐer
- Indsigt i metode og analyse.
- AnalyƟsk Ɵlgang – Kunne balanĐere mellem hårde data og
sund fornuŌ.
- ReŇeksion og fokus – Hvad er formålet, målgruppen m.m.͍
- Kunne prakƟsere “Learning by doing” gennem en Đirkulær
proĐes: planlæg – udfør – indsaml data – justĠr.
- Kunne evaluere – Hvordan kan vi bruge denne erfaring͍
Resultatet kan være en øjenåbner, der medfører, at man
må ændre på det, man troede var en suĐĐes.
Fremtidens kompetenĐer
- Besidde evnen Ɵl at overskue hele proĐessen fra analyse
og idĠudvikling Ɵl implementering og evaluering.

ORGANISERING

Hvordan organiserer man indretningen af og formidlingen i biblioteksrummet bedst muligt͍ Skal der ansæƩes en dekoratør, en sĐenograf, eller skal biblioteksmedarbejderne Ɵlegne sig evner inden for indretning
og formidling gennem kompetenĐeudvikling͍
Ud fra et ledelsesmæssig perspekƟv, dvs. set gennem
styregruppens øjne, er der brug for inspiraƟon fra andre fagligheder end den almindelige biblioteksmedarbejders. Biblioteksmedarbejderen kan Ɵlegne sig visse
indretnings- og formidlingskompetenĐer, men ønsker man udsƟllinger på højde med dem i buƟkkerne,
kræver det en anden faglighed.
Hvis materialerne for alvor skal i spil, kræver det desuden, at der samarbejdes på tværs. Indkøberne og
logisƟkafdelingen kan med fordel inddrages i både
idĠgenereringen og dataindsamlingen i rummet.
Eksempelvis ved at deltage i mapping eller foretage intervieǁs.
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Mere speĐifikt anbefales følgende:
ͻ Der skal være en dedikeret udsƟllingsansvarlig, som
bruger alle eller de Ňeste Ɵmer på eksponering.

ͻ DriŌen skal indtænkes. Hvem følger op, fylder op og
justerer, hvis en udsƟlling ikke virker eŌer hensigten͍

ͻ Den udsƟllingsansvarlige kan med fordel være ansvarlig for udsƟllinger på alle kommunens biblioteker
for at sikre ensartethed og genbrug.

ͻ En udsƟlling betragtes som en kanal. Der skal skabes
en formel struktur, som samler alle bibliotekets kanaler, dvs. akƟviteter, arrangementer, hjemmeside,
skærme, lyd m.m. Gruppen kan være sammensat af
en akƟvitetskoordinator, digital koordinator, eksponeringsansvarlig, og der bør være et tæt samarbejde
med kommunikaƟonsfolkene.

ͻ Der skal være en lille gruppe, som arbejder med udsƟllinger. Sørg for tværfaglighed, så de repræsenterer
både materialeindkøb, digital formidling, børn m.m.,
men lav ikke gruppen for stor.
ͻ Det er vigƟgt, at der også er et medlem af gruppen,
som har dedikeret ansvar for materialerne. Eksponering 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,
deĮneres.
ͻ Det vil være godt, hvis udsƟllingsgruppen kan dedikere hele dage Ɵl eksponering sammen.
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ͻ Der skal tænkes i samspil mellem rum og gæster. Ved
udsƟllinger skal det overvejes, om ønsket er interaktion, inspiraƟon, informaƟon eller reŇeksion.

/>'
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BILAG
FREMTIDENS BIBLIOTEKSRUM OG FORMIDLING
Indledning
I bilaget forklares de forskellige værktøjer, som er anvendt i forsøgene. Derudover gennemgås de begrænsninger ved de kvanƟtaƟve data, som vi er stødt på
undervejs i projektet, og som betyder, at der må tages
forbehold for visse forsøgsresultater.

Værktøjskasse
I forsøgene har vi både benyƩet os af kvalitaƟve og
kvanƟtaƟve data. KvalitaƟve data opnås bl.a. gennem intervieǁs og fortæller om de fænomener, som
ikke kan tælles eller måles. De er detaljerede og giver
indgående kendskab Ɵl få personer eller en helhedsforståelse af speĐiĮkke forhold. De kvalitaƟve data svarer med andre ord på, hvorfor og hvordan. Der kan dog
ikke uden videre generaliseres ud fra kvalitaƟve data.
KvanƟtaƟve data indhentes bl.a. ved hjælp af spørgeskemaer 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 grupper af mennesker. De kvanƟtaƟve data svarer på, hvad,
hvor og hvor meget. De to Ɵlgange skal ikke betragtes
som konkurrerende, men supplerende, idet de kan
bidrage med forskellige data om samme fænomen.
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Nedenfor gennemgås de værktøjer, som er anvendt
i forsøgene Ɵl at indsamle og visualisere begge typer
data.

METODER
ServiĐe Design
ServiĐedesign er en prakƟsk og kreaƟv designmetode,
der kan anvendes Ɵl at udvikle aƩrakƟve, eīekƟve og
anderledes serviĐeydelser. Metoden kan med andre
ord bruges Ɵl at opƟmere brugerŇaden mellem udbyder og slutbruger, i deƩe Ɵlfælde biblioteket og brugeren.
Der indgår tre faser i serviĐedesign: disĐover-, designog deployfasen. I disĐoverfasen indsamles viden om
kundens behov. Metoderne Ɵl at opnå den viden kan
være shadoǁing, intervieǁs, ǁork along og kunderejser. I design-fasen designes der nye serviĐeydelser
ud fra de behov, som disĐoverfasen har klarlagt. Værktøjerne herƟl er eksempelvis idĠ-sudoku, brainstorming og prototyping. I deployfasen implementeres forandringerne med forankring og evaluering i fokus.

Kunderejser
Kunderejser er en visualisering af kundens kronologiske oplevelse i forbindelse med en konkret serviĐe
eller ydelse. Målet er at få indsigt i kundeoplevelsen og
samƟdig få idenƟĮĐeret forskellige touĐhpoints. TouĐhpoints er de punkter, hvor virksomheden og kunden er
i kontakt med hinanden.
Kunderejser bruges både Ɵl at beskrive den nuværende
oplevelse, den ønskede fremƟdige oplevelse og den
fornyede oplevelse, eŌer der er designet en ny løsning.
I nogle sammenhænge betegnes de også som brugerrejser, men deƩe aĬænger blot af konteksten. F.eks.
buƟkskunde overfor biblioteksbruger.
Intervieǁs
En del af forsøgene i erfaringskataloget har anvendt intervieǁs som metode Ɵl dataindsamling. Formålet har
været at undersøge brugernes adfærd, holdninger Ɵl
og oplevelser i forbindelse med de forskellige forsøg.
Der opereres i forsøgene primært med strukturerede
intervieǁs, hvor der benyƩes en intervieǁguide i samtalen med brugerne. Målet er, at alle respondenter
sƟlles de samme spørgsmål, på samme måde, i en

bestemt rækkefølge og med ens svarmuligheder.
Spørgsmålene er derfor meget speĐiĮkke.
Spørgeskemaundersøgelser/surveys
Spørgeskemaer dækker over brug af fastlagte og standardiserede 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. Spørgeskemaundersøgelser undersøger normalt forholdsvis få Ɵng om et
relaƟvt stort antal personer.
ObservaƟoner
ObservaƟoner er iagƩagelser af, hvordan mennesker
bevæger sig på et konkret Ɵdspunkt og sted. Der er
fokus på at aŇæse 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. ObservaƟoner kan således bidrage Ɵl nye erkendelser af,
hvilke steder, opsƟllinger, udsƟllinger og møbler, der er
interessante for gæsterne.
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Shadoǁing
Shadoǁing er en metode Ɵl at få ny viden om sine brugere. Her skygger man brugeren og ser, hvad vedkommende fakƟsk gør og ikke gør, frem for hvad brugeren
siger, han/hun gør. Fordelen ved metoden er, at man
kommer tæt på brugerens fakƟske adfærd, oplevelser,
daglige ruƟner og udfordringer. Dermed får man en
bedre indsigt i, hvordan brugeren anvender og oplever
en serviĐeydelse. Shadoǁing kan både bruges Ɵl at få
Ɵdlig indsigt og senere i proĐessen.
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 kontakt med brugerne. Formålet med ǁork along er at få
en realisƟsk indsigt i medarbejdernes kontaktpunkter
med brugerne. Metoden kan med fordel bruges Ɵdligt
i proĐessen.
Prototyping
Prototyping er en kreaƟv proĐes, hvor der genereres
en ufærdig, som oŌest fysisk, testversion af et produkt
eller en serviĐe. Formålet er at afprøve en idĠ eller et
design. Prototypen kan nemlig give et ærligt billede af,
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om brugeren forstår at anvende løsningen. Eller endnu
vigƟgere om brugeren Įnder løsningen værdifuld. Senere i forløbet kan man udvikle prototypen og gøre den
mere detaljeret. Jo mere Ɵd man har Ɵl 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 arrangement eller en udsƟlling, virker eŌer hensigten.
Grundtanken i BibDok er, at man kan sandsynliggøre
brugerreƩede resultater og eīekter ved at kortlægge
de elementer, der er i en indsats og undersøge, hvordan elementerne Ɵlsammen bidrager Ɵl at opnå det
ønskede resultat. Ved at bruge BibDok kan man således
få be- eller aŅræŌet, om en indsats virker. DeƩe gøres
ved at opsƟlle en antagelse om virkning, som testes ved
at udarbejde indikatorer for alle de Đentrale elementer i
indsatsen. I BibDok bruges både kvalitaƟve og kvanƟtaƟve metoder Ɵl at undersøge de valgte indikatorer.
De Đentrale begreber i BibDok er: indsats, resultat, effekt og grundlæggende antagelse om virkning. Indsatsen er den konkrete opgave, det konkrete arrangement,

en udlånsvagt eller lignende. Resultatet er produktet
af indsatsen. Dvs. det vi kan se, når vi er færdige. Effekten er den ændring/forskel, som indsatsen gør over
Ɵd for brugerne, og den grundlæggende antagelse om
virkning er en hypotese om sammenhængen mellem
indsats, resultat og eīekt. Dvs. dĠt, som gør forskellen,
og som får vores indsats Ɵl at give resultat og eīekt.
BibDok er udviklet særligt Ɵl bibliotekerne, og metoden
imødekommer vores behov for at kunne sandsynliggøre brugerreƩede resultater og eīekter i et felt, hvor
klassiske kvanƟtaƟve eīektmålinger ikke kan bruges.

Link Ɵl BibDok site: hƩp://bibdok.dk/
Link Ɵl introĮl Ɵl BibDok: hƩps://ǁǁǁ.youtube.Đom/ǁatĐh͍vсanpeobrbPy0

DATAKILDER
Targit – BiblioteksstaƟsƟk
Targit er et staƟsƟk-rapporteringsmodul. I modulet
kan Ɵlgås biblioteksdata, som er gjort Ɵlgængelige af
IT-leverandøren SystemaƟĐ. Rapporterne kan trækkes
på Įlial-, afdelings-, opsƟllings- og delopsƟllingsniveau
med mulighed for at Įltrere eŌer f.eks. materialetype,

materialestatus, DK5 og musikgenrer. Vi har i projektet
haŌ adgang Ɵl følgende rapporter: antal udlån, direkte
udlån, fratagne og opfyldte reservaƟoner samt beholdning.
IMS – Intelligent Materialestyring
IMS er et speĐialiseret materialestyringssystem, der kan
holde styr på plaĐeringen og fordelingen af bibliotekets
materialer på et meget detaljeret niveau, samt strukturere fremĮndingsordrer Ɵl Įlialer. IMS kan Ɵllige skabe overblik i form af rapporter Ɵl både daglig opfølgning
og mere overordnet ledelsesinformaƟon.
Til IMS er udviklet et udsƟllingsmodul, hvor det er muligt at deĮnere udsƟllingsgrupper. Dvs. materialekandidater Ɵl udsƟllinger, udsƟllingsforløb med plaĐering,
start/sluƫdspunkt og min/maǆ antal materialer. IMS
udsƟllingsforløbet styrer indsamling og løbende opfyldning Ɵl udsƟllinger. Under og eŌer en udsƟlling kan der
trækkes staƟsƟk på udsƟllingen, så man kan se, hvilke
materialer, der har indgået, hvor mange materialer, der
er lånt ud i udsƟllingsperioden, og hvor mange, der er
łernet af andre årsager. StaƟsƟkken kan ligeledes vise
udlånsproĐenten i forhold Ɵl Ɵlgængelige materialer på
udsƟllingen.
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VISUALISERINGSVÆRKTØJER
Mapping
Som visualiseringsværktøj har mapping Ɵl formål at
kortlægge brugernes adfærd i et rum og omkring udvalgte touĐh points, f.eks. bestemte udsƟllinger. Man
illustrerer brugernes bevægemønster og adfærd ved at
tegne deres færden ind på et fysisk kort, samt ved at
markere hvilke touĐhpoints, som brugeren gør ophold
ved. Således kortlægges, hvilke touĐhpoints, der er
mest populære, og dermed bør vægtes højere end
andre. Resultaterne kan bidrage med både kvalitaƟve
og kvanƟtaƟve data samt nye erkendelser, som kan
kalde på ændringer af indretningen i rummet.
Mønstergenkendelse
Mønstergenkendelse er en metode Ɵl at kortlægge,
hvilke behov brugerne udtrykker, og hvor oŌe de
forekommer. Der foretages med andre ord en systemaƟsering af brugernes Ɵlkendegivelser for at skabe
overblik over de temaer, der går igen.
IdĠ-sudoku
IdĠ-sudoku anvendes Ɵl systemaƟsk brainstorming. Sudokuformen indkredser både de gode idĠer, folder dem
ud og giver anledning Ɵl at få endnu Ňere. Metoden
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benyƩes ved at plaĐere en problemformulering i sudokuens midte. Herfra spørger man “Hvordan løser
jeg deƩe problem͍” Løsningsforslag og -idĠer plaĐeres
dernæst i de ni felter rundt om problemformuleringen, det er dog ikke nødvendigt at fylde alle felter ud.
Dernæst ŇyƩes alle idĠer et felt længere ud for at give
plads Ɵl brainstorming rundt om de nye idĠer. På deƩe
niveau spørges “Hvad gør jeg͍” Der skal med andre ord
gives konkrete løsningsforslag Ɵl de genererede idĠer.
Ideelt set skal løsningerne være så håndgribelige, at
man går fra proĐessen med en klar idĠ om, hvad der nu
skal gøres.
EǆĐel
EǆĐel er i projektet primært anvendt Ɵl at behandle rådata, men kan også anvendes Ɵl at fremsƟlle visualiseringer såsom diagrammer og grafer.
SurveyyaĐt
SurveyyaĐt er hovedsageligt brugt som redskab Ɵl at
indhente besvarelser i brugerundersøgelserne, men
også som analyseredskab Ɵl visualisering af de indhentede besvarelser.

PoǁerBI
PoǁerBI er et nyere visualiserings- og evalueringsredskab lanĐeret af MiĐrosoŌ. Det kan, modsat de
førnævnte tjenester, fremsƟlle interakƟve data, så man
som bruger kan vælge informaƟon Ɵl og fra, alt eŌer
hvilken informaƟon, man søger fra en undersøgelse.

Begrænsninger ved de kvantitative data
Som nævnt i erfaringskatalogets indledning, har vi
oplevet en række begrænsninger ved de kvanƟtaƟve
data. Disse gennemgås nedenfor.
OVERGANG TIL NzT BIBLIOTEKSSzSTEM
Det har desværre været vanskeligt at sammenligne data
fra det gamle bibliotekssystem DDELibra med data fra
det nye system iĐero. I DDELibra talte man f.eks. oprettede reserveringer, i iĐero tæller man antal fratagne,
dvs. fundne reserveringer.
EŌer overgangen Ɵl iĐero var der desuden fejl i forbindelse med opsamling af staƟsƟk i 2017. DeƩe hindrede
udtræk af udlånstal fordelt på Įlialer og afdelinger.
Dermed var det heller ikke muligt at skelne mellem
børne- og voksen-materialer.

Desuden blev bestandsdata først Ɵlgængelige som
“øjebliksbilleder” ulƟmo juli 2018. Det har derfor ikke
været muligt at få et billede af bestanden inden da.
Da der ikke har været adgang Ɵl de for projektet interessante data i staƟsƟkmodulet knyƩet op på det fælles
bibliotekssystem, har det været nødvendigt at Ɵlkøbe
biblioteksdata fra SystemaƟĐ med det Ɵlhørende rapporteringsmodul TARGIT. Modulet har været Ɵdskrævende at arbejde med.
FLzDENDE SAMLINGER
På biblioteker med Ňydende samlinger kan sammensætningen af materialer ændres fra dag Ɵl dag. Det er
desuden muligt at reservere materialer hjem, så samlingen bliver større end bibliotekets normale bestand.
DeƩe giver mulighed for en udlånsproĐent på over 100.
EN VARM SOMMER
Projektets forsøgsperiode har været udfordret af en
historisk varm sommer, som har haŌ konsekvenser for
bibliotekernes besøgstal. DeƩe har betydet, at man har
kunnet foretage færre observaƟoner og intervieǁs end
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vanligt i denne periode, og at udlånet med al sandsynlighed 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 venƟlaƟonsanlægget var defekt i perioden 1.-27. juli. Her må det antages, at også varigheden
af biblioteksbesøgene har været reduĐeret og dermed
ikke Ɵlskyndet Ɵl græsning og ophold på biblioteket.
UDSKIFTNING AF BESØGSTÆLLERE PÅ KØBENHAVNS
BIBLIOTEKER
Da der er udskiŌet besøgstællere på Københavns Biblioteker hen over sommeren 2018, har det ikke været
muligt at se på antal besøgende i denne periode.
OMLÆGNING AF MUSIKGENRER
Grundet DBs beslutning om at lægge nogle musikgenrer ind under andre primo 2018, er det ikke muligt at
sammenligne D- og LP-udlån på genreniveau for 2017
og 2018.

86

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

