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Tradi onelt ar folke i liotekerne l st deres opga e 
med at fremme oplysning og dannelse ed at udl ne 

ger  en grundl ggende id  ar, at edre adgang l 
ger i sig sel  ille fremme oplysningen i en d med 

egr nset adgang l li eratur  i liotekslo en fastsl r 
derfor, at folke i lioteket skal l se sin opga e ed at 
s lle l r dig ed  er er fokus p  at op ygge en sam-

ling af materialer og gi e adgang l den  Lo en s er 
s ledes ogs  rammer for alget af materialer, men ikke 
for formidlingen eller pr senta onen af dem

P  den aggrund ar i liotekerne siden den f rste 
lo gi ning i 1920 fokuseret p  materialesamlingen 
og p  at gi e nem adgang l samlingen gennem sys-
tema sk ops lling p  ne ylder  i lioteksrummet 

le  pr get af reoler, og orgerne kunne s  at sige g  
direkte ind p  lageret og ente rele ante ger  i -
liotekaren ar i nogen grad et l e r l samlingen, 
som kunne j lpe orgeren med at nde den re e 

og  d en om adgang som s rligt rdiska ende og 
i lioteksrummet som et oglager er stadig tydelig i 
i lioteksindretningen

d iklingen p  medieomr det inde rer, at i -
liotekerne e nder sig i konkurren e om orgernes op-
m rksom ed  er kommer stadig ere orgere i det 
fysiske i liotek, men de l ner f rre ger  enne ud-
ikling etyder, at i liotekernes entrale ressour er: 
ennesker, mursten og materialer m ske skal an endes 

p  nye m der

En omfa ende na onal rugerunders gelse fra 2016 
iste j lfreds ed med i lioteker og iden erede 

tre omr der, der kunne e lfreds eden yderligere: 
i lioteket som m dested, rne i lioteket og i -

lioteket som inspira onskilde i

et enkelte folke i liotek kan alts  med fordel kaste 
et kri sk lik p  de indretningen af i lioteket, sam-
mens tningen af samlingen og p  medar ejdernes 
kompeten er

ske skal det lokale i liotek i mindre grad re et
uni ersal i liotek, der ar alt p  ylderne – som en mini-
udga e af o ed i lioteket  ske skal det i stedet 

FORORD
 

1
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i  ps: kum dk uploads t templa oila a onal ruger- og en m
arkunders 3 gelse p 3 folke i lioteksomr 3 det 2016

pdf
side 7

ysgerrig eden og det kri ske lik kan med fordel 
underst es af get rug af data og en systema sk 
metodem ssig lgang l ud iklingen af samlingen og 

i lioteksrummet  et rummer ogs  et poten ale for 
edre udny else af medar ejdernes kompeten er

r i liotekets indretning og samling ikke l ngere 
opfa es som en sta sk kulisse eller en fa ilitet, men 
som rkt jer l at fremme ak itet og udl n, kom-
mer medar ejdernes faglig ed i spil p  nye m der

i er med de e erfaringskatalog at kunne idrage 
l at ska e endnu mere inspirerende samlinger og i -

lioteksrum for folke i liotekerne

re et pro l i liotek med en m lre et materialesa-
mling, som afspejler lokalsamfundets e o  et er ogs  
muligt, at i lioteket ikke ar indre et rne i lioteket, 
s  det er let for for ldre og rn af nde de gode rne-

ger   

et afg rende er, at de ledere og medar ejdere for-
older sig nysgerrigt o er for alterna er og kri sk l 
i liotekets indretning og sammens tning af samlingen



Baggrund Organisering

is jeg sagde mit e li  a onnement op, ille jeg 
m ske l ne mere  dtalelsen kommer fra en af de rug-
ere, der le  inter ie et under projektet og illustrerer 
meget godt, at i liotekerne e nder sig i en opm rk-
som eds konomi  er er den knappe ressour e ikke 
l ngere adgang l informa on, men adgang l org-
ernes opm rksom ed  et etyder, at i liotekerne 
er i rd konkurren e med mange andre informa ons-
kilder  erfor er det ikke l ngere nok at s lle mate-
rialer l r dig ed  rugerne skal ogs  inspireres l at 
l ne dem   det perspek  er det u ensigtsm ssigt, at 

i lioteksrummet stadig er domineret af lagerag ge 
yldekomplekser, som optager rdifulde k adrat-

meter  is de typiske ops llinger ikke ska er inspira-
on eller udl n, skal pladsen ruges l noget andet, og 

materialerne pr senteres anderledes  

Projektet er et ud iklingspuljeprojekt under Slots- og 
ulturstyrelsen  Projektet er styret og ejet af en-
a ns i lioteker med deltagelse af al org og Roskilde 
i liotekerne  Til projektet ar ret kny et en styre-

gruppe og projektgruppe med deltagere fra de tre kom-
muner  Projektet ar k rt o er to r med start i januar 
2016 og afslutning i de em er 201  

1
n ende forskellige 

metoder l at ind ente 
data om rugen af i -

lioteksrummet og mate-
rialerne samt rugernes 

nsker og e o

INDLEDNING
 

n ende forskellige 
metoder l at ind ente
data om rugen af i -

lioteksrummet og mate-
rialerne samt rugernes

nsker og e o

Projektets  form l  er  at



99

Form l

Form let med projektet er at e ge sig imod e i-
dens aseret formidling af fysiske materialer ed j lp 
af metoder fra markedsf rings- og detail ran en  

etoderne skal idrage l, at rugerne i jere grad 
pr senteres for materialer, der im dekommer deres 

nsker og e o , samt at formidlingen sker p  en s -
dan m de, at de f r lyst l at l ne ere materialer  

Projektet ar alts  l form l at an ende fakta frem for 
fornemmelser  r det er sagt, er fors gene i projektet
udf rt af i lioteksmedar ejdere, ikke sta s kere  er-
udo er ar projektet ret udfordret af for old, som 

etyder, at der tages en r kke for e old, ad ang r

de k an ta e data  landt andet o ergik i liotekerne 
i projektperioden l et nyt i liotekssystem, is tal 
ikke er sammenlignelige med tallene fra det gamle i -
liotekssystem  erudo er ar man ikke ar a  adgang 

l lige s  mange data som i det gamle system, orfor 
der er le et lk t data fra ud yderen af i lioteks-
systemet  e e kan man l se mere om under afsni et 

egr nsninger ed de k an ta e data  i ilaget  
Projektets indsigter kan dog stadig an endes i ar ejdet 
med frem dens i lioteksrum og formidling

2

3

idrage l, at der ed 
j lp af de ind entede 

data tr es data aserede 
eslutninger om rugen af 

pladsen og indretningen af 
rummet

nders ge, or idt man 
ed j lp af edre udnyt-
telse af pladsen og mere 

inspirerende indretning af 
rummet kan ge udl net af 

fysiske materialer

idrage l, at der ed
j lp af de ind entede

data tr es data aserede
eslutninger om rugen af 

pladsen og indretningen af 
rummet

nders ge, or idt man 
ed j lp af edre udnyt-
telse af pladsen og mere 

inspirerende indretning af 
rummet kan ge udl net af 

fysiske materialer
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1

2

3

4

6

7

Faglitteratur til voksne

Forsideforsøg

Indspillet musik

Udstillingsforsøg

op-up shops p  biblioteket

Visuel procesplan for udstillinger

Lokal og national produktkampagne

Børnebogsforsøg

Space management

Færre emner  ere forsider 

Click and collect

Tidsforbrug og udl nstal

I krimi-omr det og børnebiblioteket

N  en bredere m lgruppe med din uds llinger

Impuls- og merl n

Brug af servicedesign p  baggrund af brugerbehov

Projektet est r af o e forskellige fors g p  en a n og al org o ed i liotek samt p  al y, Roskilde, adstrup og gerup 
i liotek  nder ert fors g eskri es dets form l, ordan det mere konkret er udf rt, ilke metoder, der er an endt, og 

endelig skitseres fors gets resultater  e o e fors g er som f lger:   

FORSØG
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VÆRKTØJSKASSE 

 fors gene er an endt forskellige rkt jer, erunder forskellige metoder, datakilder og isualiserings rkt jer  edenfor 
fremg r en o ersigt, mens de enkelte rkt jer forklares n rmere i ilaget

METODER1 2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ser i edesign

Kunderejser

nter ie s

Sp rgeskemaunders gelser sur eys

ser a oner

S ado ing

Work along

Prototyping

i ok

DATAKILDER

1
2

Targit - i liotekssta s k

S - ntelligent aterialestyring

VISUALISERINGSVÆRKTØJER

1
2
3
4
5
6

Mapping

M nstergenkendelse

d sudoku

E el

Sur ey a t

Po er
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Form let med projektet er som n nt at e ge sig 
imod e idens aseret formidling af fysiske materialer 
ed j lp af prin ipper og metoder fra markedsf rings- 

og detail ran en

BEGREBER FRA 
 MARKEDSFØRINGS  OG DETAILBRANCHEN 
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nden for store dele af detail- og ser i e ran en ar-
ejder man i dag med et udefra og ind-perspek , 
or kundens e o  er i entrum, og or l sninger 

designes med udgangspunkt i for rugeradf rd  nde-
fra og ud etegner s ledes den modsa e lgang, 

or man designer l sninger ud fra en intern logik  
defra og ind nger t t sammen med kunderejse-

kon eptet, or kundens ageren kortl gges, ore er 
ople elsen lpasses, s  den edre mat er det, irk-
som eden str er e er  

Spa e management il sige, at udny elsen af en for-
retnings fysiske k adratmeter op meres med en lik 
p  get pro t samt med en lik p  at ska e en logisk, 

ek em og inspirerende gr nse ade mellem produkt 
og kunde  r man ar ejder med spa e management 
p  i lioteket, ar ejder man med at prioritere de 
materialer, der pr senteres p  pu likumsk adratme-
terne  et il sam dig sige, at man ar ejder med, ilke 
materialer, der s lles p  lager og derfor udelukkende 
pr senteres p  jemmesiden  et andler grund-
l ggende om at udny e i liotekets fysiske k adrat-
meter strategisk med en lik p  at ge udl net

UDEFRA OG IND

SPACE MANAGEMENT
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egre et om andler, ordan m ngden af en gi en 
are p irker salget   materialeuds llinger eny es 

de e, n r mange eksemplarer af samme tel uds lles  
et gi er et indtryk af o er od og signalerer l rug-

erne, at de gerne m  tage en og fra uds llingen

Pop-up s ops inder mere og mere frem i detail and-
len i takt med, at kunderne e ersp rger andre ople -
elser, end online andel kan l yde  En pop-up s op 
er en u k, der typisk er pla eret, or der i for ejen 
er meget tra k -pla ering  Form let med pop-up 
s oppen er at o erraske med ind old, der ikke normalt 

ille forekomme p  stedet eller i sammen ngen  et 
ig gste aspekt ed pop-up s oppen er, at den kun 

eksisterer i en egr nset periode  etop derfor li -
er den spe ielt interessant  P  i lioteket kan pop-up 
s op-kon eptet an endes l at ska e ype omkring 
mindre e erspurgte genrer, kom ina oner og materi-
aletyper p  n je ud algte pla eringer, or der normalt 
irkulerer mange mennesker

VARER SÆLGER VARER

POP UP SHOP

 detail andelen ar ejder man med ltag, der lskynd-
er kunden l mersalg af samme are, en anden og mere 
pro tska ende are eller arer, som kunden ikke a de 
planlagt at k e  r man m ler p , om ltagene ar 
e ekt, ser man p  asket si e, der etegner det antal 
arer, som en kunde k er ed n andel  r i p  
i lioteket la er impulsska ende ltag, er det umid-

del art for at ge rugerens udl n sammenlignet med 
normalt  et er dog i endnu jere grad et sp rgsm l 
om at ge rugerens kendska  l i liotekets redde i 
materialetyper og genrer, s  der ikke are l nes mere 
men ogs  redere

egre et -pla ering drejer sig om, ordan arens 
pla ering i u kken ar etydning for salget  En are 
s lger mere med en -pla ering end med en -pla-
ering og mere med en -pla ering end en -pla ering  
 i lioteksregi drejer -pla ering sig om at iden -
ere den plads i i lioteket, or uds llinger pla eres 

op malt i for old l synlig ed og dermed udl n  -
pla eringen a nger af indretningen p  det enkelte 

i liotek, men il al d e nde sig t t p  pu likums-
arealer med stor tra k  Eksempel is ed indgangen, 
t t p  etjeningen eller ed reser erings ylderne

MERSALG OG ØGET BASKET SIZE

A PLACERING
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 detail andlen ar ejder man strategisk med produkt-
kampagner, or man o ensi t  s er fokus p  t eller 

ere produkter i en dsafgr nset periode  Form let er 
at s lge mest muligt af estemte produkter gennem 
unik is enes else og eksponering  P  i lioteket 
kan det oms es l at la e uds llinger o er estemte 
temaer, or materialerne is enes es og kom i-
neres med ak iteter og formidling

 detail andlen ar ejder man ud fra erkendelsen, at 
d er penge for for rugeren  Return on Time n est-

ed refererer l, or idt en gi en ak itet er den d 
rd, som man skal in estere i den  enne urdering 

udspringer af en generel ople else af, at man ar min-
dre d nu end dligere  Formidling i i lioteksrum-
met – erunder f eks  skilte l materiale-uds llinger 
– skal derfor sikre, at rugeren ur gt kan na igere i 
de mange l ud og urdere, ilke der er rele ante for 
den enkelte  

PRODUKTKAMPAGNE

RETURN ON TIME INVESTED



1616

GENERELLE OVERVEJELSER 
 

P  de f lgende sider nder du generelle an efalinger 
l at ar ejde med fors genes metoder  esuden kan 

du l se fors genes sentligste konklusioner  Fors g 
s el som resultater er eskre et i ere detaljer fra 
side 24, men inden du n r der l, er det rd at for-

olde sig l f lgende o er ejelser

il man ar ejde data aseret med i liotekets samling 
og g  systema sk l rks med e aluering af formid-
lingen i det fysiske i lioteksrum, kr er det nye ar-

ejdsgange og tankepro esser af personalet

i liotekerne ar l der frygtet, at data og sta s k 
alene ille danne grundlag for alg og fra alg, og at 

i liotekspersonalets faglig ed og kompeten er ille 
tr de i aggrunden eller elt li e ignoreret  et er 

eldig is ikke lf ldet, og det iser resultaterne fra 
de e projekt med al tydelig ed  For at kunne ar ej-
de systema sk med formidlingen i i lioteksrummet, 
kan data ikke st  alene lige s  el som faglig ed, er-
faring, kompeten er og ma efornemmelser eller ikke 
kan  et er i ko lingen mellem faglig ed og data, at i 

edst ser, ordan ores formidling fungerer  esuden 
idrager denne ko ling l, at medar ejderne kan tage 

et st rre ans ar for samlingen og udl net p  en mere 
k ali eret aggrund

et er anskeligt og dskr ende at ska e de data, 
der er e o  for, og det kr er, at medar ejdernes

rkt jskasse rummer de re e k alita e og k an -
ta e metoder  Kun s dan kan der foretages rug are 
e alueringer  Projektet ar tydeliggjort, at disse rk-
t jer er an endelige i unders gelsen af formidlingen, og 
at det gi er mening, sel om i stadig ar e o  for at 

e os

r i liotekerne la er data aserede unders gelser, 
er et t rfagligt samar ejde n d endigt  e e er l-
f ldet, fordi man ikke kan for ente, at de samme med-
ar ejdere er gode l at la e en ind ydende uds lling 
i i lioteksrummet, st  for unders gelsesdesign, ud-
forme sta s kker og foretage rugerinter ie s  erfor 
er det essen elt, at et t rg ende ledelsesm ssigt 
fokus rammes er og organiserer ar ejdet p  t rs af 

i liotekernes organisa on

Katalogets fors g og resultater skal ikke ses som en-
degyldige fa i er  e skal ses som et skridt mod en ny 

lgang l data aseret formidling, og som starten p  
en kon nuerlig pro es  Resultaterne gi er os pejlinger, 
som g r os nysgerrige p  nye eje og sammen nge, 
der skal unders ges  i ar f et nogle s ar, men der er 
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opst et lige s  mange nye sp rgsm l, og s dan il pro-
essen forts e  ogle sp rgsm l kan i kun es are 
ed at foretage fors g o er l ngere d, end projektet 
llod  Eksempel is il den ise, om rugernes pr fe-

ren er ndrer sig o er d, og om man kan nne rug-
erne l nye ltag o er en periode  i kan n sten ikke 
ente med at ar ejde idere og for dle de pro esser 

og metoder, som i ar taget ul p  i projektperioden
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GENERELLE ANBEFALINGER

r elt skarp p , ad form let for din unders gelse 
er  P  den m de kan du le ere konkludere og e aluere 
p  unders gelsen e erf lgende  esuden er et tydeligt 
form l rdifuldt i dialogen med kolleger og rugere, da 
du edre kan kommunikere, ad du unders ger, or-
dan du ar prioriteret og orfor

AFKLARET FORMÅL

KENDSKAB TIL MÅLGRUPPE

P  aggrund af fors gene gi es f lgende generelle an-
efalinger l ar ejdet med e idens aseret formidling

eslut dligt, ilken m lgruppe, du il ramme  ed at 
kende m lgruppens adf rd og e o  kan du edre m l-
re e din unders gelse  F eks  kan du le ere lge et 
passende ind old for en uds lling  Med kendska  l din 
m lgruppe, kan du end idere planl gge dine ruger-
unders gelser, s  du ikke ruger un d endige mer p  
o ser a on i dsrum, or rugerne ikke es ger i -
lioteket
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er ej, ordan du edst formulerer dine inter-
ie sp rgsm l  et kan re anskeligt at udforme 

sp rgsm lene, s  de gi er mening for respondenterne, 
uden uklare formuleringer og indforst et eder  Test 
gerne sp rgsm lene inden unders gelsen g r i gang og 
f  e t  ekstern j lp, is du fortsat er i pro lemer

i  dig god l at teste  Tendenser iser sig o e f rst ef-
ter l ngere d, og det er en l ende pro es at ud ikle 
prototyper  erudo er tager det gerne l ngere d at 

e andle data, end man regner med   rug derfor god 
d p  egge faser af fors get  r desuden o s p  at 

indsamle sammenlignelige data o er d

S rg for at skilte tydeligt og i det re e omfang  Skiltning 
frem es o e som rdifuldt af rugerne, idet det 

j lper dem l at orientere sig i i lioteksrummet  lt 
for mange skilte ar dog den modsa e e ekt  u r 
derfor o er eje, om skiltning er den re e metode i den 
konkrete situa on

S rg for at a e en sum af id er l spontane uds l-
linger i lf lde af, at en uds lling skal ned f r d  old 
dig ogs  for je, at uds llingen elst ikke m  se for p n 
ud  Er den for ordentlig, tror rugerne, at de skal lade 
den re  et er desuden rd at em rke, at ikke 
alle medar ejdere ar samme lik for uds llinger  Tal 
derfor med dine kolleger om, ilke materialer der eg-
ner sig

FORMULERING AF INTERVIEWSPØRGSMÅL

SÆT GOD TID AF SKILTNING

A PLACERING
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2 4

2020

HOVEDKONKLUSIONER

rugerne er i j grad isuelt orienteret  
s  at de foretr kker forsider frem for 

ogrygge, samt at de l gger gt p  ur-
gt at kunne a ode, or idt en uds lling 

er interessant for dem  F eks  ia skiltning 
og let o erskuelig ops lling

En redu eret og kurateret samling af faglit-
teratur ople es som mere inspirerende af 

rugerne og f r p  trods af f rre emner og 
materialer ikke udl net l at falde

ds llinger med selekteret materiale, der 
ar samme emne, lader l at etale sig

Ski ende uds llinger l ner ikke n d en-
dig is edre ud end faste ops llinger p  en 

-pla ering, men kan ska e aktuel, inspir-
erende og isuelt appellerende formidling

erunder f lger de sentligste konklusioner p  t rs 
af fors gene  En mere detaljeret eskri else ndes 
under det enkelte fors gs resultater



5

2121

s enes else og ople elsesinstalla oner 
i for indelse med kampagner kan re 
med l at s e en stemning og ltr kke 

rugere, men idrager i sig sel  ikke l at 
jne udl n

7 rne i liotekets prim re rugere er 
for ldre i f lgeska  med rn, og derfor 
skal ops llingerne og formidlingen i j 
grad en ende sig l dem  F eks  j lpe 
dem p  ej med aldersni eau, l seni eau 
eller ops lling e er o edperson

6 Pop-up s ops l ner mest ud, n r de fun-
gerer som almindelige uds llinger  s  
n r de uds ller ger med rela on l 
omgi elserne  F eks  true rime- ger i 
et krimi-omr de  og kan pop-up s ops 

e idstg re rugerne om materialer, de 
ikke sel  ille a e ops gt  s  at pop-up 
s ops kan ge redden i udl net

8 en kan re anskeligt at y e rugerne 
af musiksamlingen l li k and olle t
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MEDVIRKENDE BIBLIOTEKER

  efolkningstal i gerup p  2 4 
  i 2017

  1 206 es gende i 2017

  a  1 00 udl n i 2017

  real p  16  m2

VALBY 
 i liotek

ÅGERUP
 i liotek

  efolkningstal i adstrup p  2 604  
  i 2017

  16 69 es gende i 2017

  a  13 000 udl n i 2017

  real p  2 0 m2

GADSTRUP
 i liotek

  i lioteket ar ydende samling,  
  men g r ikke rug af styringssys- 
  temet MS

 i lioteket ar ydende samling,  
 men g r ikke rug af styringssys 
 temet MS

  efolkningstal i al y p  6 000 
  i 2017

  32 000 es gende i 2017

  20 000 udl n fra januar l og med  
  okto er 2017  ergangen l det  
  nye i liotekssystem g r, at der   
  ikke er data for ele ret

  real p  770 m2

i lioteket ar ydende samling og 
g r rug af styringssystemet MS
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  efolkningstal i ndre y p  000   
  i 2017

  39 000 es gende i 2017

  303 000 udl n fra januar l og med 
  okto er 2017  ergangen l det  
  nye i liotekssystem g r, at der  
  ikke er data for ele ret

  real p  10 000 m2

 i lioteket ar ydende samling og 
 g r rug af styringssystemet MS

  efolkningstal i Roskilde, Trekro-  
  ner og immele  p  a  0 000

  430 19 es gende i 2017

  rligt udl nes a  00 000

  real p  23 0 m2

KØBENHAVN
 o ed i liotek

ROSKILDE
 i liotek

  i lioteket ar ydende samling,  
  men g r ikke rug af styringssys- 
  temet MS

  efolkningstal i al org Midt y 
  p  12 000  

  2 000 es gende i 2017

  rligt udl nes a  413 000

  real p  11 000 m2

 

AALBORG
 o ed i liotek

 i lioteket ar ydende samling,   
 men g r rug af styringssystemet  
 MS
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F R S ML E  LE  M SKET

F RRE EM ER PR SE TERET FR T E T

Form l

M lgruppe

Form let med fors get ar ret at ge udl net af fag-
li eratur l oksne a  af en anderledes pr senta-

on, or ele emner af fagli eraturen le  ernet fra 
i liotekets pu likumsareal  er er s ledes tale om et 

opg r med uni ersaltankegangen, or i lioteket skal 
a e alle faggrupper repr senteret  Sam dig testede 

fors get, ilken pr senta on rugerne foretr kker, 
n r de s ger inspira on l jeml n: klassisk ops lling 
med ogrygge eller ere ogforsider

nders gelser forud for fors get iste, at af de 49 ads-
purgte rugere af oksen-fagli eratur, ar 63  k inder 
og 37  m nd  St rstedelen af rugerne ar o er 0 r, 
skarpt e erfulgt af 20-29 rige  Sidstn nte m lgrup-
pe est r sandsynlig is o edsageligt af studerende

FAGLITTERATUR TIL VOKSNE
  SPACE MANAGEMENT

Valby Bibliotek
  Faglitteratur til voksne  - Space management 

F RRE EM ER PR SE TERET ME  R E
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10 19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år

6%

37%

4%
10%

18% 16%
8%

Beskrivelse af forsøget

Forud for fors get ad man rugere af oksen-fagli e-
raturen på al y i liotek om at s are på sp rgsmålet: 

ad kunne få dig l at låne mere  nders gelsen iste, 
at et ertal e erlyste ere oguds llinger og -forsider  
Man algte på aggrund eraf at opdele fors get i to 
delfors g  

 egge fors g redu erede man samlingen af faglit-
teratur med a  70 , idet ud algte emner le  ernet 
for på den måde at gi e mere plads l de emner, som 

rugerne e erspurgte på det fysiske i liotek   ar ej-
det med at redu ere samlingen le  udlånsdata, d s  
udlåns- og reser eringspro enter, analyseret på er 

o edgruppe fra 00 l 99 i K5, som er det f lles op-
s llings- og klassi ka onssystem for de danske folke- 
og skole i lioteker  En la  udlånspro ent le  de ne- 

ret som et udlån på mindre end 40  af al y i lioteks
estand af o edgruppen, og en j reser eringspro-
ent le  de neret som o er 40  af klassem rkets 

udlån på al y i liotek  isse materialer le  i fors gs-
perioden pla eret på et midler digt lager  

E er samlingen ar redu eret, le  fors get spli et 
op i to  En periode, or fag ogssamlingen prim rt 

le  pr senteret med front endte forsider, og en 
periode, or samlingen prim rt le  pr senteret 
med ogrygge   for indelse med den nye ops lling 
af fag gerne le  alle fritstående reoler ernet, så 
kun de g ngte reoler ar l age  På den frigjorte 
plads le  der pla eret et uds llingsmodul  Fors get 
med forsider ersus ogrygge relaterer sig kun l de 

g ngte reoler

Valby Bibliotek
  Faglitteratur til voksne  - Space management 

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

Til at måle e ekten af den mindskede samling ar man 
an endt udtr k på udlånsdata en olds is f r og un-
der reduk onen  er ed ar man kunnet se, or idt 
udlånet af fagli eraturen steg eller faldt i fors gsperi-
oden  Som f r n nt ar det dog ikke muligt at få sam-
menlignelige data, da i liotekssystemet le  ndret 
under ejs   stedet sammenlignede man udlånspro-
enten for de grupper af materialer, der le  i pu li-

kumsarealet på al y i liotek med den ls arende 
udlånspro ent for ele K en a ns Kommunes i -
lioteker

Til at måle e ekten af ogrygge ersus forsider er der 
desuden an endt anonyme o ser a oner og opf l-
gende inter ie s f r og under fors get  esuden er 

en endelser l den agt a ende i liotekar le et 
registreret, is de  edr rte det ndrede l ud af fag-
li eratur   

Undersøgelsen viste, at brugerne ikke i højere grad 

trods. Derudover var den gennemsnitlige udlånsprocent 

publikumsarealet. Til sammenligning var den gennem-
snitlig 26% på alle Københavns biblioteker. Data tyder 
altså på, at det er lykkedes at øge udlånet på voksen-

Undersøgelserne viste desuden, at brugerne foretræk-
ker bogforsider frem for bogrygge, når de søger inspira-

blev præsenteret med forsider fremfor bogrygge, og i 

færre personer standsede op sammenlignet med peri-
oden med frontvendte forsider.

Valby Bibliotek
  Faglitteratur til voksne  - Space management 
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2%

68%

7%

23%

27%

27%

7%

35%

En væsentlig erkendelse i forsøget blev også, at der 

brugernes oplevelse. Forud for forsøget forventede 

den vagthavende bibliotekar. Denne erkendelse er et 
godt eksempel på forskellen mellem en intern logik 
og brugerens oplevelse.

Forsider

Kombination

Bogrygge

Intet svar

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

Form l

M lgruppe

Beskrivelse af forsøget

Formålet med fors get ar ret at unders ge, om 
kuratering og front endt pr senta on af fagli eratur 
for oksne ska er mere inspira on og dermed ere 
udlån end den tradi onelle uni ersalsamling med la-
gerops lling  Fors get ar a  fokus på at udny e i -
liotekets sparsomme antal k adratmeter op malt, d s  
spa e management, og relaterer sig på den måde l 
fag ogsfors get på al y i liotek  

di erse delops llinger, som må e e nde sig an-
dre steder i i lioteket end på de ylder, der indgik i 
fors get

e materialer, der indgik i fors get, le  pr senteret 
på en isuelt ind ydende og o erskuelig måde, d s  em-
neopdelt med forsiden udad og tydelig skiltning

d lgelsen af materialer ar aseret på en analyse af 
udlåns- og reser eringsdata på klassem rkeni eau fra 

i liotekssystemet ELi ra fra april 2016-marts 2017
 

Målgruppen ar ret oksne og unge rugere af ad-
strup og gerup i liotek

 fors gsperioden, som strakte sig o er en olds is 
seks og o e måneder på gerup og adstrup i liotek, 

le  fagli eraturen for oksne redu eret med 40-50  
Fagli eratur er er de neret som materialer ops llet i 
oksenafdelingen med K5-numre  erfra er undtaget 
2 00- 00, 77 70, 79 41, lyd ger, dsskri er samt

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
  Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider

M
ed  

ud
ga

ng
sp

un
kt  

i  
di

ss
e  d

ata  blev  følgende  opstillinger  oprettet  

BØRN & FORÆLDRE

HÅNDARBEJDE

REJSER

HAVEN

HISTORIE

MAD & DRIKKE

SPORT & FRITID

BIOGRAFIER
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steget i perioden  Pga  nyt i liotekssystem i april 2017 
ar det ikke ret muligt at sammenligne de månedlige 

udlåns- og reser eringstal med året f r  Derfor er der 
sammenlignet med tal fra DDELi ra i samme måneder 
i 2016 samt udlånstal for månederne op l fors genes 
start

Det skal påpeges, at dataene er e et med en del 
usikker ed, da det ikke er op malt at sammenligne på 
t rs af måneder og i liotekssystemer, og da udlåns-
tallene er små

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider

Metoder

Som metodisk ramme for dataindsamlingen, le  
irkningse alueringsmetoden Bi Dok an endt  Bi Dok 

gi er mulig ed for at opnå ind lik i, orfor fors g ir-
ker ikke irker, og der ar ejdes med egre erne: grund-
l ggende antagelse om irkning, resultat og e ekt  

Gennem inter ie s udf rt i den etjente å nings d, 
le  rugernes ople else af den nye ops lling under-

s gt med fokus på, or idt rugerne le  inspireret 
l at låne mere, end de kom for, og om de le  o er-

raskede o er det kuraterede ud alg af fagli eratur  I alt 
le  der gennemf rt 16 semistrukturerede inter ie s

Som supplement l de k alita e inter ie s, le  der 
rugt sp rgeskemaer l at unders ge, om rugerne 

reelt kiggede på fag ger under deres i lioteks es g  
Sp rgeskemaerne lå fremme l es arelse i ele å -
nings den, orfor der må tages for e old for, at e-
s arelserne ikke er repr senta e  Der ar i alt 71 e-
s arelser

dlåns- og reser eringstal le eret af Systema  for 
perioden 1  januar-31  de em er, ar desuden afd k-
ket, or idt udlån og reser eringer er faldet eller
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irker nemmere at nde noget  Mere o erskueligt og 
meget mere inspirerende  
- Bruger, Ågerup

Jeg synes, måden det er sat op på, er o erskuelig og 
sp ndende og inspirerende  
- Bruger, Ågerup

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider

Det er l kkert med de far estrålende forsider og den 
tydelige, far erige skiltning  
- Bruger, Ågerup

Det er ot med forsider  Man ser gerne edre  
- Bruger, Gadstrup

Det er inspirerende  Jeg er meget isuelt orienteret  
Forsiderne gi er mig lyst l at kigge i gerne  
- Bruger, Gadstrup

1

For det andet gav de udtryk for, at emneinddelingen 

danne sig et overblik.

Jeg synes, ops llingen er mere o erskuelig og smart  
Det er nemt at ruge o erskri erne, når man skal 

nde noget  
- Bruger, Ågerup

Jeg synes godt om pr senta onen af gerne  Det

2

på materialerne pga. forsiderne og dermed blev fristet 

Jeg ar netop taget en og pga  forsiden  Ellers ille jeg 
ikke a e fundet den  
- Bruger, Ågerup

Forsiden på denne er fangede mig  Jeg ille jo ikke 
a e lagt m rke l forsiden, is den ikke a de stået 

på jeres isnings- ylder  
- Bruger, Gadstrup

Jeg l ser ikke meget fagli eratur, men er ere gange 
le et fristet af forsiderne l jemlån

- Bruger, Ågerup

3

R E S U LTAT E R



mønster hos brugerne: De er visuelt orienterede, inspi-

-
nævnte metodiske usikkerheder, kunne der spores en 

bestanden var reduceret med 40-50%. Tal for opfyldte 
reserveringer fra april 2018 og frem viste et uændret re-

Forsøget har vist, at kuratering og frontvendt præsenta-

fra universalsamlingen og hen imod en samling, der af-
spejler lokalbefolkningens behov – i hvert fald på mindre 

-

kun sekundært at øge udlånet. 

3131

FØR

EFTER

Gadstrup og Ågerup Bibliotek
Forsideforsøg - Færre emner, flere forsider
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INDSPILLET MUSIK 
  CLICK AND COLLECT

Form l

M lgruppe

Formålet med fors get ar ret at kortl gge rugen 
af K en a ns Ho ed i lioteks musikområde og rug-
ernes karakteris ka  De e med en lik på at y e rug-
ergruppen fra fysisk adgang l samlingen l reser e-
ring ia jemmesiden  Inden for detail ran en edre 
kendt som li k and olle t

nders gelser i for indelse med fors get iste, at rug-
ergruppen af musik prim rt ar m nd o er 50 år, der 
fortrins is lånte musik på D  

 - Mandlig musikbruger, 58 år, Københavns Hovedbibliotek

Jeg er å en for inspira on men ikke som 
et l ud, der står alene  Al d i rela on l 
en lg ngelig musiksamling  

Jeg kom for at l se ny eder og ly e l D er, 
da jeg ikke ar en afspiller der jemme

Til illustration gengi es nedenfor en r kke 

udsagn fra de inter ie ede:

 - Mandlig musikbruger, 57 år, Københavns Hovedbibliotek

 - Mandlig musikbruger, 70 år, Københavns Hovedbibliotek

Jeg ar uller i min samling  Jeg nder dem 
er  De kan ikke streames eller k es mere  I 
ar det, jeg ikke kan nde andre steder  
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Beskrivelse af forsøget

Fors get estod af tre elementer: 

De pr limin re unders gelser analyserede en olds-
is rugen af samlingen og de prim re rugeres 

karakteris ka  Sidel ende ermed for eredte man 
ytningen af musiksamlingen l op e aring på lager  

Flytningen ar ikke en konsek ens af unders gelserne, 
men indretningen af de frigi ne k adratmeter le  

julpet på ej af data fra unders gelserne

E er ytningen opre ede man en alterna  pr senta-
on af indspillet musik suppleret med ger inden for 

emnet  F eks  musik iogra er  Der le  ops llet uds l-
lingsm ler og -podier i området med et markant min-
dre ud alg af musik, og to siddende ly epladser le  
a st af n stående ly eplads

1

2

3

 

To præliminære undersøgelser

En flytning af musiksamlingen til lager

En opfølgning på flytningen
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Metoder

Fors get ar eny et analyse af udlånsdata  l at af-
d kke rugen af musiksamlingen f r og e er ytning-
en  Det ar ikke re muligt at få sammenlignelige 
data, men der er an endt udlånspro enter fra det gam-
le i liotekssystem som afs t, og for 201  ar man set 
på udlånspro enten for en olds is Ho ed i lioteket 
og ele K en a ns Kommune i perioden august-ok-
to er 201  

Til unders gelsen af rugerne ar man an endt ano-
nyme o ser a oner og opf lgende inter ie s f r og 
e er ytningen  Derudo er er en endelser l agt-

a ende personale le et registreret, is de edr rte 
det ndrede musik l ud  Det prim re formål med 
o ser a oner og inter ie s ar ret at afd kke, 

em kerne rugerne er  De e illustreres på n ste side 
gennem en typisk rugerrejser  Et sentligt for e old 
ed rugerunders gelserne er, at der ar meget få 
es gende i musikområdet  Det et d, at det ikke ar 

muligt at ind ente en st rre, repr senta  m ngde 
s ar indenfor den afsa e d, som ar 10 mer

Københavns Hovedbibliotek

R E S U LTAT E R

-

-

samlingen fra august-oktober 2018 på 6%, mens tallet 
for alle Københavns biblioteker var på 12%. Det tyder 

collect som ønsket. En længere, sammenlignelig periode 
er dog nødvendig, før der kan drages endelige konklu-
sioner. 

-

brugerrejser. Disse er udarbejdet på baggrund af 30 do-

januar-februar 2018.



3535Københavns Hovedbibliotek

-
mevante i musikområdet. Derudover besøger de toi-

Går l W

V lger D

og en anden sek on

Går l D erne

Går l ly eplads

Går derfra med 5 D er

Kigger oppe

Ly er

Kigger nede

Kigger i n sek on

Brugerrejse for mand p  50



Finder et par D er

Lyden akker

H retelefoner ed 
ly eplads er le et 

stjålet

Finder en anden ly e-
plads  Ly er l musik

Er ret eruset

Pakker sammen Skal sse

Ski er D

E erlader D er

3636

pladsbrugerne er desuden kendetegnet ved – for biblioteket – uhensigtsmæssig adfærd. F.eks. 
alkoholindtag og/eller længerevarende ophold pga. hjemløshed. 

30-

mindre, kuraterede udvalg ikke øgede interessen for musikområdet. Således var der fortsat få 
brugere i perioden april-juni 2018.

Københavns Hovedbibliotek

Brugerrejse for lyttepladsbruger
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-

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

40%

27%

7%

20%

0%0%
7%

Københavns Hovedbibliotek

Brugere af musiksamlingen efter nyindretningen
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UDSTILLINGSFORSØG
  TIDSFORBRUG OG UDLÅNSTAL

Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

Formål

Beskrivelse af forsøget

Målgruppe

Metoder

Formålet med fors get ar ret at afd kke, om ud-
s llinger med et jere ressour efor rug genererer et 
st rre udlån end uds llinger med la ere ressour efor-

rug, da det formodes, at uds llinger s lger  edre, 
is der ar ejdes e idst med et n je selekteret ind-

old, p n ops lling, dekora on og fremad endte for-
sider  

Fors get le  udf rt a  re uds llinger, som er 
eskre et n rmere nedenfor  H er uds lling arede 

14 dage, or de uds llede ger ar opsat på galleri-
ylder på en A-pla ering ed siden af en a e erings-

automat

Voksne rugere på Aal org Ho ed i liotek

Tidsfor ruget l selektering af materialer og ops tning 
af de re uds llinger le  registreret i et skema  dlåns-
tal fra de re perioder le  udtrukket fra IMS sta s k-
modul  Ved fors gets afslutning le  udlånstallene fra 
IMS sammen oldt med dsfor ruget  



U D S T I L L I N
G

E R

Til den n je selekterede uds lling algte man åde 
sk n- og fagli er re materialer inden for emnet k r-
lig ed  K rlig ed le  algt ud fra en tanke om, at em-
net er aktuelt og appellerer redt på t rs oksenli et, 
uanset om man l rer den yngre eller ldre andel  
Materialerne le  urderet enkelt is ud fra deres rela-

on l emnet, k alitet og forsidens appel  På uds lling-
en le  materialerne pla eret med forsiderne frem, og 
der le  la et p ne ogstakke på podier  ds llingens 
emne le  underst et med rek isi er  Emnets o er-
skri  le  desuden pr senteret på en op ngt plakat 
i ramme

De lf ldigt selekterede materialer le  taget fra 
og ogne med nyligt a e eret materiale  For at sikre  

at der ar di ersitet i emnerne, le  de fem forreste 
materialer ud algt fra seks lf ldige og ogne  På ud-
s llingen le  materialerne pla eret med forsiderne 
frem, og der le  la et p ne ogstakke på podier   

ds llingen a de ingen rek isi er, og den l rende 
plakat a de o erskri en: l s mig

 Udstilling                                      1
Nøje selekteret. Pæn opstilling.

 Udstilling                                      2
Tilfældigt selekteret. Pæn opstilling.

3939Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal



U D S T I L L I N
G

E R

Til den n je selekterede uds lling algte man åde 
sk n- og fagli er re materialer inden for emnet k r-
lig ed   Materialerne le  urderet enkelt is ud fra de-
res rela on l emnet, k alitet og forsidens appel  Ma-
terialerne le  sat lf ldigt op på galleri ylderne  På 
podiet le  der lagt lf ldige ogstakke  ds llingen 

a de ingen rek isi er, og den l rende plakat a de 
o erskri en: k rlig ed

De lf ldigt ud algte materialer le  taget fra 
og ogne med nyligt a e eret materiale  For at sikre 

di ersitet i emnerne le  de fem forreste materialer 
ud algt fra seks lf ldige og ogne  Materialerne 

le  sat lf ldigt op på galleri ylderne  På podiet le  
der lagt lf ldige ogstakke  ds llingen a de ingen 
rek isi er, og den l rende plakat a de o erskri -
en: l s mig

 Udstilling                                      3
Nøje selekteret. Rodet opstilling.

 Udstilling                                      4
Tilfældigt selekteret. Rodet opstilling.

4040 Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal



4141Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

NØJE SELEKTERET  PÆN OPSTILLING

TILFÆLDIGT SELEKTERET  PÆN OPSTILLING



4242 Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

Metoder

Tidsfor ruget l selektering af materialer og ops t-
ning af de re uds llinger le  registreret i et skema  

dlånstal fra de re perioder le  udtrukket fra IMS 
sta s kmodul  Ved fors gets afslutning le  udlånstal-
lene fra IMS sammen oldt med dsfor ruget  

R E S U LTAT E R

godt som ikke eksisterende. Tiden brugt på at udvælge 
-

Se skemaet på næste side.
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Uge 33-34
Uge 37-3

44 233 es g
410 min
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Aalborg Hovedbibliotek
Udstillingsforsøg - Tidsforbrug og udlånstal

materialer. 

Tidsforbrug og udlånstal
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Materialer direkte udlånt
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Det kan i øvrigt bemærkes, at den nøje selekterede 

-

større. Det vil måske give et mere nuanceret og realis-

mængden af materialer er afgørende for, om brugerne 
-

ter mere konkret har for udlånet. Sidst men ikke mindst 

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

Aalborg Hovedbibliotek

Formål med begge forsøg

Metoder anvendt i begge forsøg

Formålet med forsøgene ar at undersøge, om detail-
andlens kon ept pop-up s op kan ruges l at øge 

antal og redde i udlånet  Sam dig le  det undersøgt, 
om det er muligt at iden ere komplementærproduk-
ter l målgruppen og pla eringen

For at undersøge e ekten af de to pop-up s ops le  
udlånssta s k fra IMS an endt  De to forsøg er ikke 
sammenlignet med inanden, men de o e emner i 
Gerningsstedet er ind yrdes sammenlignet, mens de 

re emner i ørne i lioteket er sammenlignet

For at under ygge resultaterne fra IMS-uds llingsmo-
dulet le  der trukket sta s k fra i liotekssystemet 

i ero  Udtrækket illustrerede udlånet af materialerne 
i forsøgsperioderne og en ls arende periode, or 
materialerne ikke ar uds llet  Tallene le  rugt l at 
afdække, om der er større udlån, når materialer pop-
per up  i i lioteket frem for i deres normale kontekst  
Her må dog tages for e old for tallenes aliditet, da 
Aal org Bi liotekerne ar ydende estand  Mate-
rialerne i sammenligningsperioden kan derfor a e 

efundet sig på andre lialer eller ikke a e æret l-
gængelige for udlån

Der er udført to forsøg, t i krimi-området kaldet Ger-
ningsstedet og t i ørne i lioteket  Forsøgene ar an-
endt samme metoder

Brugernes e ægelsesmønstre og adfærd i rummet 
le  kortlagt ed jælp af o ser a oner, mapping og 

inter ie s  På den måde le  interessen for de to pop-
up s ops afdækket, og det le  tydeligt, om rugerne 
tog materialer fra uds llingen  Alle rugere, der tog 
materialer fra uds llingen, le  inter ie et med en-

lik på at undersøge deres oldninger l og ople else 
af de to pop-up s ops  Forud for inter ie ene le  der 
udar ejdet en inter ie guide og udført pilo est
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Målgruppe

Beskrivelse af forsøget

Krimi-områdets rugere er udelukkende oksne  Der 
er en lille o er ægt af k inder og gennemsnitsalderen 
er 50

Gerningsstedet er et afgrænset område af Aal org 
Ho ed i liotek, or al krimi- og spændingsli eratur 
er samlet  Området ar sit eget uds llingspodie, som 

ar en A-pla ering, or der al d er krimi- og spænd-
ingsuds llinger

Pop-up s oppen le  afprø et på uds llingspodiet med 
o e uds llinger, er af to ugers arig ed  Emnerne for 
uds llingerne ar meget forskelligartede  Nogle a de 
tæt emnemæssig rela on l krimigenren, f eks  True 

rime , andre a de ingen rela on, f eks  Frilu sli  
og Grønne ngre  Alle uds llinger le  udstyret med 
et A3-skilt med en o erskri , der tydeliggjorde emnet

POP UP SHOP  BIBLIOTEKETS KRIMI OMRÅDE

96 personers færden i Gerningsstedet blev observeret i 

følgende interviewet. Der blev i alt interviewet 51 per-
soner, og af dem havde 20 taget materiale fra pop-up 
shoppen.

-
erne i Gerningsstedet kommer på biblioteket for at blive 

materiale. 

med hjem end planlagt. 70% af disse svarede, at de ikke 
ville have fundet de pågældende materialer, hvis de selv 
skulle have opsøgt dem i samlingen. 19% sagde, at pop-

for at tro, at den enkelte brugers antal af lån kan øges, og 
bredden af udlånet udvides.

R E S U LTAT E R



44 Aalborg Hovedbibliotek

POP UP SHOPS I KRIMI OMRÅDET
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Flere

Andre

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

35%

14%

51%

Aalborg Hovedbibliotek

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

sammen, er udlånet 2,3 gange højere end en sammenlignelig periode, hvor materialerne 

mere ud på pop-up shoppen. Søjlediagrammet på næste side viser udlånene fra de for-
skellige forsøg. 
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POP UP SHOP  BØRNEBIBLIOTEKET

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget

Børne i liotekets oksne rugere med ørn

Børne i lioteket er et sel stændigt rum på i lioteket, 
som er indre et med inspira onsrum, or øgerne 
primært står med forsiderne frem  I rummet er der 
udelukkende materialer for ørn i alderen 0-12 år  Pop-
up s oppen le  pla eret i skellet mellem små ørns-
området og området l større ørn, således at den ene 
side ar en del af små ørnsområdet og den anden side 
endte ud mod gangarealet i området l de større ørn  

End idere ar den pla eret tæt på ørne i liotekets 
indgang og en udlånsautomat, d s  en A-pla ering  Fy-
sisk estod pop-up s oppen af to reoler med skrå ylder 
på egge sider, så alle materialer a de forsiderne 
udad  

Der le  gennemført re pop-up s ops med forskellige 
emner, er af to ugers arig ed  Nogle pop-up s ops 

a de emnemæssig rela on l ørne i lioteket, andre
a de slet ingen rela on l omgi elserne  Sam -

dig estod nogle pop-up s ops af le lgængelige og 
ladre enlige materialer, mens andet kræ ede mere 

fordy else og edre d  H ert emne ar tydeligt skiltet

Aalborg Hovedbibliotek 51
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R E S U LTAT E R

forsøgene blev gennemført. Her blev 279 voksnes 
interesse for og adfærd omkring pop-up shoppen 
kortlagt og analyseret. Der blev udført 15 interviews.

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

-
teresse kan skyldes, at forældrene i højere grad er 

besøger børnebiblioteket. Derudover er børnebib-
lioteket et sted med mange visuelle indtryk, hvor for-

-
somheden.

Aalborg Hovedbibliotek

POP UP SHOPS I BØRNEBIBLIOTEKET
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Hvor mange materialer låner du med hjem fra udstillingen?
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5555

-

-

Tidskrifter Børnerelation Kogebøger Skønliteratur

0

5

10

15

20

25

30

35

Aalborg Hovedbibliotek

An
ta

l m
at

er
ia

le
r



5656 Aalborg Hovedbibliotek

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

Ser man på de samlede resultater for de to pop-up- 
forsøg, kan det konkluderes, at konceptet ikke er lige 

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 

Det kunne desuden være interessant at afprøve pop-
up shop-konceptet ud fra en anden præmis, hvor for-

når den står uformidlet sammenlignet med en periode, 
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VISUEL PROCESPLAN FOR UDSTILLINGER
  NÅ EN BREDERE MÅLGRUPPE MED DINE UDSTILLINGER   
 

Formål

Beskrivelse af forsøget 

Målgruppe

Formålet med forsøget ar primært æret at udar-
ejde en isuel pro esplan, som gør det muligt at ar-
ejde strategisk og organisatorisk med materialeud-

s llinger  Nærmere estemt, ordan de forskellige 
aspekter i ar ejdet med uds llinger kan organiseres 
i en sammen ængende pro es  F eks  alg af emner, 
uds llingsteknik og SoMe  Det antages, at mere struk-
tur omkring uds llingsar ejdet gi er en mere e ek  
planlægning og gennemførelse af uds llingerne samt 
mere rele ante uds llinger  Forsøgets sekundære for-
mål ar æret at ramme en redere målgruppe med 
materialeuds llinger på A-pla eringer end id l, samt 
at undersøge, or idt ski ende uds llinger ople es 
som mere inspirerende end sta ske uds llinger

På A-pla eringen stod dligere seks uds llingstårne 
med er sin sta ske emneops lling, der ar uændret 
gennem mange år  Der ar tale om Slægt og istorie , 
Klassikere , Krop og sind , Børn og forældre , 14 dag-

es øger og nye øger  Tårnene genererede øje udlån 
og kræ ede minimal ar ejdsindsats, men formodningen 
om, at de primært ltrak en målgruppe af k inder o er 
50 år, le  ekræ et ed o ser a oner og inter ie s

Under forsøget le  le  der ops llet re nye uds l-
lingsøer på A-pla eringen  n med ski ende uds llinger 
ud algt af ørne i liotekaren og en endt l ørne-
familier o er 30  To med ski ende uds llinger målre et

familier o er 30, studerende og indi idualisten aseret
på segmentanalysen fra rapporten Frem dens Bi -
lioteker – målgruppe aseret iden l i lioteks-
ud ikling  

Forsøget ar lstræ t at ska e uds llinger, der rammer 
forskellige segmenter på forskellige dspunkter og der-
for samlet set er rele ante for en redere målgruppe
end id l  Uds llingerne ar æret målre et ørne-

Roskilde Hovedbibliotek
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oksne rugergrupper og andre ud algte segmenter  
Fjerde og sidste uds llingsø eny ede detail andlens  

egre  Varer sælger arer , or mange eksemplarer  
af samme tel le  lagt frem under o erskri en Fik 
du læst  Tydelig skiltning med en iøjnefaldende o er-
skri  og en forklarende undertekst le  pla eret ed 

er uds lling  

Uds llingsperioderne ar fortlø ende, og uds llings-
øerne stod aldrig tomme  I perioden 3  maj-22  okto-

er 201  ar der 34 forskellige uds llinger på de re 
øer plus yderligere 13 i i liotekets for al, or der i 
lø et af projektperioden ar eta leret en ekstra uds l-
lingsplads

FØR

Roskilde Hovedbibliotek

Metoder

Der le  eny et o ser a oner l at undersøge, om 
de ski ende uds llinger ramte en redere målgruppe 
end dligere  Der le  o ser eret 104 personer o er 7 

mer fordelt på forskellige ugedage og primært i e er-
middags merne  

EFTER
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Herudo er le  der udført semistrukturerede inter-
ie s med en lik på at afdække, or idt rugerne 

ople ede de ski ende uds llinger som mere inspire-
rende end de sta ske  

Gennem forsøget østede projektgruppen erfaringer 
med de forskellige aspekter af uds llingsar ejdet  I for-
længelse eraf le  der ud iklet en isuel pro esplan, 
der illustrerer, ordan aspekterne med fordel kan or-
ganiseres i rela on l inanden

Roskilde Hovedbibliotek
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INPUT PLANLÆG UDFØR
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       er tom

Roskilde Hovedbibliotek

Det er muligt at få modellen i A3 format 
ed en endelse l Roskilde Bi liotekerne
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Afslutnings is urderes det, om uds llingerne på et 
senere dspunkt kan opsæ es på et eller ere af lo-
kal i liotekerne  For at sikre uds llingernes aktualitet 
og rele ans ind enter uds llingsgruppen inspira on 
fra input irklen, og i udførelses irklen illustreres de 
konkrete ar ejdsgange, der kny er sig l opsætning og 
edlige oldelse af en materialeuds lling

Pro esplanens tre irkler inde older forskellige aspek-
ter, som de uds llingsans arlige må for olde sig l: in-
put fra om erdenen, planlægning og prak sk udførelse  

Input irklen e nder sig yderst og danner aggrund 
for al uds llings irksom ed, da input fra om erdenen 
er en forudsætning for aktuelle og rele ante uds l-
linger  Den midterste irkel er planlægnings irklen, or 
det konkrete ar ejde med l a  målgruppeo er ejelser 

egynder  Det prak ske ar ejde, der udføres er gang 
en uds lling sæ es op, ses i den inderste irkel: ud-
førelses irklen  Pro esplanen tydeliggør de mange og 
di eren erede ar ejdsopga er, der er for undet med 
at la e uds llinger, og dermed ressour etrækket

Pro esplanen læses med start i planlægnings irklen, 
or forskellige planlægningsaspekter og deres ræk-

kefølge er oplistet  Først skal målgruppen spe i eres  
Here er danner id generering grundlag for ud ælg-
else af emner l uds llingerne  Dernæst udformes 
tekst l skilte, og der koordineres med PR-ans arlige 
omkring formidling på jemmeside, skærme og SoMe  

Roskilde Hovedbibliotek
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R E S U LTAT E R

-

i en visuel procesplan, der metodisk synliggør, hvordan 

personer, der tager en bog, er dog forblevet det samme, 

lingerne, er steget med 19,7%. Dermed rammes en bre-

lingerne. Det er dog ikke overraskende, da den primære 
brugergruppe på bibliotekerne er kvinder.
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ud fra skiltene og de frontvendte forsider:

Det irker godt med skiltningen, for den gør, at man 
ur gt kan orientere sig i emnerne

 - Kvinde, 45 år

Skiltet med Genistreger  fangede mig  Jeg kan godt 
lide tegneserier og grap i  no els og le  nysgerrig  
Det er en meget fed uds lling  Det er fedt, at de li er 
præsenteret
- Mand, 20 år

Det er inspirerende  Jeg er meget isuelt orienteret  
Forsiderne gi er mig lyst l at kigge i øgerne  
 - Dreng, 11 år

Jeg plejer at kigge på uds llingerne, fordi de er et  
godt likfang  Man får øje på dem  Det er edre end 
før, fordi det er mere isuelt appellerende
 - Kvinde, 51 år

Man får øjnene op for andre genrer og typer af øger, 
end man plejer at læse  Jeg li er godt inspireret
- Kvinde, 51 år
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Formål

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget

Formålet med forsøget ar æret at afdække, om store 
produktkampagner i form af temauds llinger kan in-
spirere rugeren l at impulslåne redere og mere   
Sam dig undersøges det, or idt det ar etydning 
for udlånet, at en produktkampagne gennemføres 
lokalt kontra na onalt  Det for entes, at na onale 
kampagner udlåner mere end lokale pga  den øgede 
eksponering ia ere kanaler

Målgruppen for forsøget ar alle rugere, som esøg-
te Aal org Ho ed i liotek, men med et o er ejende 
fokus på familier

På en A-pla ering ed o edindgangen ar Aal org 
Ho ed i liotek fri oldt a  0 m2, or na onale og 
lokale produktkampagner formidles og is enesæ es 
med ak iteter og ople elsesinstalla oner   I forsøget 
er to produktkampagner le et gennemført og testet i
de e område, egge med et natur idenska eligt fokus, 
men med en olds is lokalt og na onalt op æng  

Den lokale produktkampagne a de emnet Ulykker  
som fokus  Kampagnen kørte på Ho ed i lioteket 
i Aal org i samar ejde med Uni ersitarium, som er 
Aal org Uni ersitets natur idenska elige formidlings-
kon ept, og den le  eksponeret på i liotekets egen 

jemmeside, på so iale medier, i lokalpressen og ia 
Uni ersitariums guider

Den na onale produktkampagne a de emnet Kod-
ning  Kampagnen ar en del af Bi liotekernes Tema-
samar ejde, or Danmarks i lioteker samar ejder 
på t ærs af landet med større na onale partnere, 
f eks  Danmarks Radio, om et aktuelt og de atska -
ende emne  Under kampagnen kørte temaet Kodning  
på i liotekerne i 65 kommuner og le  eksponeret ia 
Danmarks Radios kanaler og deres Ultra: it-ini a  I 
Ultra: it ar ejder DR og folkeskolerne på at ringe kod-
ning ind i under isningen af landets 4  klasser  Ud o er 
denne eksponering k temaet opmærksom ed i den lo-
kale og na onale presse samt på i liotekers og ø rige 
samar ejdspartneres jemmesider og so iale medier  
De ø rige samar ejdspartnere ar App A ademy, od-
ing Pirates og S rat     

Aalborg Hovedbibliotek

LOKAL OG NATIONAL PRODUKTKAMPAGNE
  IMPULS  OG MERLÅN
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Produktkampagnerne estod af materialer, skærme 
med relateret informa on og annere samt ople -
elsesinstalla oner, som rugerne kunne prø e, trykke 
på og røre ed  Uds llingerne le  tolket redt, or-
for der indgik åde ørne- og oksenmaterialer, k on, 
forskellige materialetyper, f eks  lm, samt fag øger 
med en is ind oldsmæssig redde

De to kampagner inde oldt a  samme antal materialer 
og le  eksponeret på samme type uds llingsmø ler  
Udlånstal le  målt på tre sammenlignelige, sammen-

ængende uger

Metoder

De rugere, der tog materiale fra uds llingen, le
e erfølgende inter ie et, og s arene registreret i 
analyse ærktøjet Sur ey E a t  Forud for inter ie ene 
ar spørgerammen le et pilo estet og forsynet med 

en o ser a onsguide

I testperioden indsamlede IMS-uds llingsmodul mate-
rialer l uds llingerne på aggrund af ud algte kriterier 
og emner  IMS le  også eny et l at trække udlåns-
sta s k på uds llingen  Udlånssta s kken ar den 
primære kilde l at es are, om en na onal produkt-
kampagne ar øjere udlån end en lokal

Udlånssta s k fra i ero le  an endt l at måle udlån-
stal på materialer  Således kunne udlån fra kampag-
nerne sammenlignes med udlån, når materialerne stod 
på deres almindelige pla ering  Her må der tages for-

e old for tallenes aliditet, da Aal org Bi liotekerne 
ar ydende estand  Materialerne i sammenlignings-

perioden kan derfor a e efundet sig på andre li-
aler eller ikke a e æret lgængelige for udlån

Til undersøgelsen le  an endt dataudtræk fra IMS 
sta s kmodul, udlånssta s k fra i ero, mapping og 
inter ie s l at afdække rugernes færden og ople -
else af produktkampagnerne  I tre sammen ængende 
dage le  rugernes e ægelsesmønstre kortlagt i ds-
rummet fra kl  30-1 00 for at se, or idt de iste 
interesse for en olds is ople elsesinstalla onerne og 
tre uds llings use med materialer  Desuden le  det 
afdækket, om rugerne tog materiale fra uds llingen  

Aalborg Hovedbibliotek
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BILLEDER FRA LOKAL TEMAUDSTILLING MED EMNET UL KKER BILLEDER FRA NATIONAL TEMAUDSTILLING MED EMNET KODNING



Udlånstal fra temaudstillinger
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Uge 32-34
29 973 esøg 340

313 54

55

Uge 39-41
30 9 5 esøg

OPSTILLING
Tidsrum og 
besøgstal

Antal
materialer

uds llet

Antal
materialer

direkte udlånt

Lokal
temauds lling

“Ulykker”

Na onal
temauds lling

“Kodning”

Aalborg Hovedbibliotek
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-
-

nale produktkampagne blev mappet 324 respondenter og 

mapping viste ens resultater for begge produktkampagner. 
-

-

Skærmene med fakta om emnerne havde derimod ikke den 

Udlånstallene viste, at de materialer, der indgik i produkt-
kampagnerne, i gennemsnit havde mere end dobbelt så højt 

ning for udlånet, samt hvorvidt udlånene skyldtes kampag-

det første blev der gennemført meget få interviews. Derfor er 

dem, der tager materiale – kunne have givet et mere nuan-

om Danmark” på Københavns Biblioteker vakte emnet stor 
interesse hos befolkningen, og der var en tydelig korrela-

-
-

foretage samme undersøgelse på et emne, som udfoldes på 

interessant at teste, hvilke formidlingsformer, der er bedst 
-

sider frem eller personligt salg.  Herunder kunne man også 

uden elementer, som brugerne kan interagere med, og hvor 
emnet kun formidles via et skilt?

Aalborg Hovedbibliotek

R E S U LTAT E R
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Formål

Målgruppe

Beskrivelse af forsøget    

Formålet med forsøget ar æret at afdække ør-
ne i liotekets primære rugere og deres an endelse 
af samlingen samt an ende den opnåede iden l at 
designe ruger enlige og inspirerende ops llinger af 

ørne i liotekets samling  

formidling af ørne i liotekets samling  Både i form af 
inspirerende uds llinger og en mere intui  ops lling 
af samlingen  Denne testperiode forlø  o er to uger og 
foregik ia frems lling af ni prototyper

Til sidst le  prototyperne e alueret, og der le  
konkluderet på, ilke der a de størst e ekt

Målgruppen ar ørne i liotekets primære rugere, 
dog med undtagelse af skoler og ins tu oner

Forsøget er udført i tre faser  Først le  det under-
søgt, ilke rugergrupper, der primært eny ede 

ørne i lioteket, samt deres spe i kke an endelse af 
samlingen, erunder e o  og udfordringer  Der le  
lagt stor ægt på, at denne undersøgelsesfase foregik 
o er en længere periode på a  4 måneder, da formålet 
med forsøget ar at opnå størst mulig iden om 

rugernes adfærd  Here er le  den opnåede 
iden om rugerne an endt l at designe målre et 

Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov
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ID SUDOKU

Metoder

Forsøget ar gjort rug af metoden ser i edesign  
Denne metode an ender et udefra og udefra og ind-
perspek  og ar således al d rugeren i fokus  Der 
opereres med tre faser: dis o er, design og deploy  
Dis o er- og designfasen eskri es i de e afsnit, mens 
deployfasen eskri es under afsni et om forsøgets 
resultater  

Dis o erfasen er en undersøgelsesfase, or man e-
stræ er sig på at ære å en og sæ e sig ind i kundeop-
le elsen  Her er det muligt at få indsigt i de udfordring-
er, som rugerne må e a e i for old l ops llinger, 
eller ilke tou points, d s  erøringspunkter, de 

nder særligt interessante  I denne fase er s ado ing 
og mapping le et eny et l at kortlægge rugen af 
rummet  Desuden er der an endt inter ie s og ork 
along  Ved inter ie s er åde rugere og tre ørne i -
liotekarer le et inddraget  Ved ork along er i -
liotekarerne le et fulgt på en udlåns agt  

Designfasen er en id - og udførelsesfase, or der 
rainstormes og testes  Her id genereres på de ønsker 

og udfordringer, som o ser a onerne peger på  I de e 
lfælde ar man eny et ærktøjet mønstergenkend-

else og id sudoku  De edste id er le  ud algt, og der 
le  produ eret en prototype på er  Brugerne le

dere er o ser eret og inter ie et på ny for på den 
måde at opnå iden om prototypernes ærdi og funk-

onalitet  

På aggrund af den opnåede iden om rugerne, le  
der designet ni prototyper  H er prototype gennemgås 
på de følgende sider med udgangspunkt i de ag-
edliggende data og indsigter fra forsøgets dis o er-

fase  Protoyperne kan også anses som resultater, men 
er for læse enlig edens skyld pla eret er

MØNSTERGENKENDELSE

Valby Bibliotek
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   Emneord i faglitteraturen

 

   Skiltning af alder

 

   Inddeling på emner, der
   tiltaler børn og voksne

 Prototype  1  Prototype  2  Prototype  3 

Brugerne ar s ært ed at a ode 
ops llingen af fagli eratur og går 
generelt e er emner frem for sig-
naturer  Derfor le  skilte med 
emneord pla eret i fag øgerne  
Særligt i populære grupper som 
f eks  “Kodning” og “Sport”

Brugerne foretrækker emneind-
deling l de små ørn, idet 
pla ering af materialer e er 

i lioteksfaglige prin ipper gør 
det s ært at gennemskue op-
s llingerne i små ørnsområdet  
Derfor le  de mest e erspurg-
te emner i illed øgerne ud-
algt, l a  “Transport”, “Følel-

ser” og “Godnat”  Dere er le  
øgerne pla eret e er disse 

emner, og inddelingen le  ty-
deliggjort med piktogrammer 
og emneord

Aldersinddeling ar meget e er-
spurgt os forældrene  Derfor le  
der produ eret et skilt l små ørns-
rummet for ørn i alderen 0-6 år, 
samt et skilt l ung/ oung Adult-

øger for 13-15-årige  Der er dog 
isse udfordringer eri, idet ørns 

læseni eau ikke nød endig is er 
ko let l alder  Derfor kan alders-
inddelingen risikere at ære mis-
ledende  Allige el kan det an e-
fales at ar ejde med ere og mere 
detaljerede aldersinddelinger, da 
det er et ltag, som gi er mening 
for rugerne

“Det er svært at forstå
ops llingen i fagli eraturen ” 

- Mor, 40 år

“Alder er vig g ”

12 ud af 14 rugere er lfredse

6 ud af 6 brugere er lfredse

2 ud af 2 brugere er lfredse

- Mor, 37 år

Valby Bibliotek
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   Inddeling af bøger efter
   kendte figurer

 

   Serieoversigt

 

   Legetøj

 Prototype  4  Prototype  5  Prototype  6 

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

Ifølge rapporten “Børns læse-
vaner 2017” foretrækker børn 
serier  Derfor blev der produ e-
ret serieoversigter l ylden, 

vor serien var ops llet  Se-
rieskiltet kan jælpe brugeren l 
at få overblik over rækkefølgen 
og evt  forfa ere

Legen fylder meget for barnet i bib-
lioteksbesøget, og legemiljø nævnes
o e af forældrene som et be ov,
men ikke som et formål med 
besøget  Børnene siger, at besøget 
bliver sjovere, forældrene at det 
bliver nemmere  Derfor blev der ind-
købt legetøj l biblioteket  Overvej 
gerne pla eringen af legemiljøet  
Hvis det pla eres tæt på bøgerne, 
kan forældrene plukke bøger, 
imens børnene leger  Omvendt kan 
det opleves som en udfordring og 

erne børnenes fokus fra bøgerne

“Jeg ville ønske, at man samlede

“Legetøj stø er interessen ”

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

- Bedstefar, 76 år 

Valby Bibliotek
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2 ud af 2 brugere er neutrale

12 ud af 15 brugere er lfredse

8 ud af 8 brugere er lfredse
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   Nyt læsemiljø

 Prototype  7 

Observa onerne viste, at sidde-
pladserne er vig ge tou points, 
som o e beny es l oplæsning. 
Derfor blev der indre et sidde-
pladser egnet l oplæsning med 
god belysning.

“Hvis der var nogle sjovere

her, savner sofa og hygge.” 

bøger, ville jeg låne mere.”

- Mor, 32 år

 

   Ny opstilling af sjove bøger

 Prototype  8 

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

- Pige, 10 år 

 

   Udstillingsbord på A-placering

 Prototype  9

Brugerne opfa er uds llinger som 
noget særligt, da der her er tale om 
udvalgt li eratur. Derfor blev et ud-
s llingsbord med børnebøger op-
s llet på en A-pla ering. Udvalget 
skal være enkelt, så brugerne ikke 
skal træ e for mange valg. Forsider 
drager og bidrager l det hur ge 
valg.

“Uds llinger virker
Det er dem, vi tager.”

- Mor, 30 år

Valby Bibliotek
Børnebogsforsøg  - Brug af servicedesign på baggrund af bruggerbehov

9 ud 10 brugere er lfredse

4 ud af 4 brugere er lfredse

5 ud af 7 brugere er lfredse
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erne af børnebiblioteket:

    af de voksne er mellem 30-49 år)

5-8 år, 27% 
    er 9-12 år og 3% er over 12 år. Et af børnene, svar-

    måneden
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skiltning for at gøre samlingen mere brugervenlig. Rum-

Derudover skal der være mulighed for leg, så foræl-

dog også være så distraherende for børnene, at de 
ikke interesserer sig for bøgerne, så overvej, om le-

-

-
terialer, de søger. 

f.eks. aldersinddeling, emneord i billedbøger og indde-

alle ni prototyper scorede højt, hvilket viser, at det kan 

læseniveau. Børnebiblioteket kan med fordel tydelig-
gøre aldersinddeling og emner både via indretning og

7575Valby Bibliotek
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- Kendskab l detailbran hens fagudtryk, og hvorfor det  
  giver mening at arbejde med disse.
- Forretningsforståelse, dvs. forstå sammenhængen mel-
   lem samling, faglighed, salg og brugere.
- Produktkendskab – Hvilke varer har vi på hylderne
- Kendskab l målgruppen.
- “ ustomer is King”, dvs. have forståelse for og kunne  an- 
   vende udefra og ind-perspek vet.

- Rumforståelse/rumlig intelligens.

- Indsigt i metode og analyse.
- Analy sk lgang – Kunne balan ere mellem hårde data og
   sund fornu .
- Re eksion og fokus – Hvad er formålet, målgruppen m.m.  
- Kunne prak sere “Learning by doing” gennem en irkulær
   pro es: planlæg – udfør – indsaml data – just r.
- Kunne evaluere – Hvordan kan vi bruge denne erfaring
   Resultatet kan være en øjenåbner, der medfører, at man
   må ændre på det, man troede var en su es.

- Besidde evnen l at overskue hele pro essen fra analyse
  og id udvikling l implementering og evaluering.

- Mod l at ændre på ngene, også når det s kker i bib-
  liotekarens hjerte.
- Have øje for vig gheden af den interne kommunika on.
  Benyt en kommunika onsplan.
- Fleksibel, dvs. evne at agere hur gt på relevante ng i 
  omverdenen eller på ng, der ikke fungerer.

Detail-kompeten er Æstetiske kompeten er

Metodiske kompeten er

Fremtidens kompeten er

Forandringskompeten er

KOMPETENCER

Projektdeltagerne har i projektperioden gjort sig en masse erfaringer med ops lling af materialer og indretning af bibliotekerne 
ved hjælp af data. De er imidler d også blevet klogere på, hvilke kompeten er, der kræves for at udvikle og drive frem dens 
biblioteksrum. I forlængelse heraf fremgår nedenfor en liste med de kompeten er, som deltagerne enten har opnået i forbin-
delse med forsøgene eller har må et indhente for at lykkes med dem. Forhåbentlig kan I drage ny e af dem, hvis I er blevet 
inspireret l at forsøge jer med nye ltag i biblioteksrummet. 
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ORGANISERING

Hvordan organiserer man indretningen af og formid-
lingen i biblioteksrummet bedst muligt  Skal der an-
sæ es en dekoratør, en s enograf, eller skal biblioteks-
medarbejderne legne sig evner inden for indretning 
og formidling gennem kompeten eudvikling  

Ud fra et ledelsesmæssig perspek v, dvs. set gennem 
styregruppens øjne, er der brug for inspira on fra an-
dre fagligheder end den almindelige biblioteksmedar-
bejders. Biblioteksmedarbejderen kan legne sig visse 
indretnings- og formidlingskompeten er, men øn-
sker man uds llinger på højde med dem i bu kkerne, 
kræver det en anden faglighed.

Hvis materialerne for alvor skal i spil, kræver det des-
uden, at der samarbejdes på tværs. Indkøberne og 
logis kafdelingen kan med fordel inddrages i både 
id genereringen og dataindsamlingen i rummet. 
Eksempelvis ved at deltage i mapping eller foretage in-
tervie s. 
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Mere spe ifikt anbefales følgende:

 Der skal være en dedikeret uds llingsansvarlig, som
   bruger alle eller de este mer på eksponering.

 Den uds llingsansvarlige kan med fordel være an-
   svarlig for uds llinger på alle kommunens biblioteker
   for at sikre ensartethed og genbrug.

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

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

 Det vil være godt, hvis uds llingsgruppen kan dedi-
    kere hele dage l eksponering sammen. 

 Dri en skal indtænkes. Hvem følger op, fylder op og 
   justerer, hvis en uds lling ikke virker e er hensigten

 En uds lling betragtes som en kanal. Der skal skabes 
  en formel struktur, som samler alle bibliotekets ka-
  naler, dvs. ak viteter, arrangementer, hjemmeside,      
   skærme, lyd m.m. Gruppen kan være sammensat af 
   en ak vitetskoordinator, digital koordinator, ekspone-  
    ringsansvarlig, og der bør være et tæt samarbejde
   med kommunika onsfolkene.

 Der skal tænkes i samspil mellem rum og gæster. Ved
   uds llinger skal det overvejes, om ønsket er interak- 
    tion, inspira on, informa on eller re eksion.



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

- Erfaringskatalog
marts 2019
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Indledning

Værktøjskasse

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

I forsøgene har vi både beny et os af kvalita ve og 
kvan ta ve data. Kvalita ve data opnås bl.a. gen-
nem intervie s og fortæller om de fænomener, som 
ikke kan tælles eller måles. De er detaljerede og giver 
indgående kendskab l få personer eller en helheds-
forståelse af spe i kke forhold. De kvalita ve data sva-
rer med andre ord på, hvorfor og hvordan. Der kan dog 
ikke uden videre generaliseres ud fra kvalita ve data. 

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

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

METODER
Servi e Design
Servi edesign er en prak sk og krea v designmetode, 
der kan anvendes l at udvikle a rak ve, e ek ve og 
anderledes servi eydelser. Metoden kan med andre 
ord bruges l at op mere bruger aden mellem udby-
der og slutbruger, i de e lfælde biblioteket og brug-
eren. 

Der indgår tre faser i servi edesign: dis over-, design- 
og deployfasen. I dis overfasen indsamles viden om 
kundens behov. Metoderne l at opnå den viden kan 
være shado ing, intervie s, ork along og kunde-
rejser. I design-fasen designes der nye servi eydelser 
ud fra de behov, som dis overfasen har klarlagt. Værk-
tøjerne her l er eksempelvis id -sudoku, brainstorm-
ing og prototyping. I deployfasen implementeres for-
andringerne med forankring og evaluering i fokus.

BILAG
 FREMTIDENS BIBLIOTEKSRUM OG FORMIDLING
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Kunderejser
Kunderejser er en visualisering af kundens kronolo-
giske oplevelse i forbindelse med en konkret servi e 
eller ydelse. Målet er at få indsigt i kundeoplevelsen og 
sam dig få iden eret forskellige tou hpoints. Tou h-
points er de punkter, hvor virksomheden og kunden er 
i kontakt med hinanden. 

Kunderejser bruges både l at beskrive den nuværende 
oplevelse, den ønskede frem dige oplevelse og den 
fornyede oplevelse, e er der er designet en ny løsning. 
I nogle sammenhænge betegnes de også som bruger-
rejser, men de e a ænger blot af konteksten. F.eks. 
bu kskunde overfor biblioteksbruger.

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

Der opereres i forsøgene primært med strukturerede 
intervie s, hvor der beny es en intervie guide i sam-
talen med brugerne. Målet er, at alle respondenter
s lles de samme spørgsmål, på samme måde, i en

bestemt rækkefølge og med ens svarmuligheder. 
Spørgsmålene er derfor meget spe i kke. 

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

Observa oner
Observa oner er iag agelser af, hvordan mennesker 
bevæger sig på et konkret dspunkt og sted. Der er 
fokus på at a æse og observere, hvordan brugerne 
bevæger sig og interagerer med det materielle miljø. 
F.eks. hvad gæsterne rører ved, hvilke andre handlinger, 
de foretager, og hvilke mønstre, de bevæger sig i. Ob-
serva oner kan således bidrage l nye erkendelser af, 
hvilke steder, ops llinger, uds llinger og møbler, der er 
interessante for gæsterne. 
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Shado ing
Shado ing er en metode l at få ny viden om sine brug-
ere. Her skygger man brugeren og ser, hvad vedkom-
mende fak sk gør og ikke gør, frem for hvad brugeren 
siger, han/hun gør. Fordelen ved metoden er, at man 
kommer tæt på brugerens fak ske adfærd, oplevelser, 
daglige ru ner og udfordringer. Dermed får man en 
bedre indsigt i, hvordan brugeren anvender og oplever 
en servi eydelse. Shado ing kan både bruges l at få 

dlig indsigt og senere i pro essen.

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

Prototyping
Prototyping er en krea v pro es, hvor der genereres 
en ufærdig, som o est fysisk, testversion af et produkt 
eller en servi e. Formålet er at afprøve en id  eller et 
design. Prototypen kan nemlig give et ærligt billede af,

om brugeren forstår at anvende løsningen. Eller endnu
vig gere om brugeren nder løsningen værdifuld. Se-
nere i forløbet kan man udvikle prototypen og gøre den 
mere detaljeret. Jo mere d man har l at teste, jo mere 
viden har man mulighed for at indsamle. 

BibDok
BibDok er en form for virkningsevaluering og kan hjælpe 
med at klarlægge, om en bestemt indsats, f.eks. et ar-
rangement eller en uds lling, virker e er hensigten. 
Grundtanken i BibDok er, at man kan sandsynliggøre 
brugerre ede resultater og e ekter ved at kortlægge 
de elementer, der er i en indsats og undersøge, hvor-
dan elementerne lsammen bidrager l at opnå det 
ønskede resultat. Ved at bruge BibDok kan man således 
få be- eller a ræ et, om en indsats virker. De e gøres 
ved at ops lle en antagelse om virkning, som testes ved 
at udarbejde indikatorer for alle de entrale elementer i 
indsatsen. I BibDok bruges både kvalita ve og kvan ta-

ve metoder l at undersøge de valgte indikatorer.

De entrale begreber i BibDok er: indsats, resultat, ef-
fekt og grundlæggende antagelse om virkning. Indsat-
sen er den konkrete opgave, det konkrete arrangement, 
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en udlånsvagt eller lignende. Resultatet er produktet 
af indsatsen. Dvs. det vi kan se, når vi er færdige. Ef-
fekten er den ændring/forskel, som indsatsen gør over 

d  for brugerne, og den grundlæggende antagelse om 
virkning er en hypotese om sammenhængen mellem 
indsats, resultat og e ekt. Dvs. d t, som gør forskellen, 
og som får vores indsats l at give resultat og e ekt. 

BibDok er udviklet særligt l bibliotekerne, og metoden 
imødekommer vores behov for at kunne sandsynlig-
gøre brugerre ede resultater og e ekter i et felt, hvor 
klassiske kvan ta ve e ektmålinger ikke kan bruges.

DATAKILDER
Targit – Bibliotekssta s k
Targit er et sta s k-rapporteringsmodul. I modulet 
kan lgås biblioteksdata, som er gjort lgængelige af 
IT-leverandøren Systema . Rapporterne kan trækkes 
på lial-, afdelings-, ops llings- og delops llingsniveau 
med mulighed for at ltrere e er f.eks. materialetype, 

materialestatus, DK5 og musikgenrer. Vi har i projektet 
ha  adgang l følgende rapporter: antal udlån, direkte 
udlån, fratagne og opfyldte reserva oner samt behold-
ning.

IMS – Intelligent Materialestyring
IMS er et spe ialiseret materialestyringssystem, der kan 
holde styr på pla eringen og fordelingen af bibliotekets 
materialer på et meget detaljeret niveau, samt struk-
turere frem ndingsordrer l lialer. IMS kan llige ska-
be overblik i form af rapporter l både daglig opfølgning 
og mere overordnet ledelsesinforma on. 

Til IMS er udviklet et uds llingsmodul, hvor det er mu-
ligt at de nere uds llingsgrupper. Dvs. materialekan-
didater l uds llinger, uds llingsforløb med pla ering, 
start/slu dspunkt og min/ma  antal materialer. IMS 
uds llingsforløbet styrer indsamling og løbende opfyld-
ning l uds llinger. Under og e er en uds lling kan der 
trækkes sta s k på uds llingen, så man kan se, hvilke 
materialer, der har indgået, hvor mange materialer, der 
er lånt ud i uds llingsperioden, og hvor mange, der er 

ernet af andre årsager. Sta s kken kan ligeledes vise 
udlånspro enten i forhold l lgængelige materialer på 
uds llingen.

Link l BibDok site: h p://bibdok.dk/

Link l intro l l BibDok: h ps:// .youtube. om/ at h v anpeobrbP 0
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VISUALISERINGSVÆRKTØJER
Mapping
Som visualiseringsværktøj har mapping l formål at 
kortlægge brugernes adfærd i et rum og omkring ud-
valgte tou h points, f.eks. bestemte uds llinger. Man 
illustrerer brugernes bevægemønster og adfærd ved at 
tegne deres færden ind på et fysisk kort, samt ved at 
markere hvilke tou hpoints, som brugeren gør ophold 
ved. Således kortlægges, hvilke tou hpoints, der er 
mest populære, og dermed bør vægtes højere end 
andre. Resultaterne kan bidrage med både kvalita ve 
og kvan ta ve data samt nye erkendelser, som kan 
kalde på ændringer af indretningen i rummet. 

Mønstergenkendelse
Mønstergenkendelse er en metode l at kortlægge, 
hvilke behov brugerne udtrykker, og hvor o e de 
forekommer. Der foretages med andre ord en sys-
tema sering af brugernes lkendegivelser for at skabe 
overblik over de temaer, der går igen.

Id -sudoku
Id -sudoku anvendes l systema sk brainstorming. Su-
dokuformen indkredser både de gode id er, folder dem 
ud og giver anledning l at få endnu ere. Metoden

beny es ved at pla ere en problemformulering i su-
dokuens midte. Herfra spørger man “Hvordan løser 
jeg de e problem ” Løsningsforslag og -id er pla eres 
dernæst i de ni felter rundt om problemformulering-
en, det er dog ikke nødvendigt at fylde alle felter ud. 
Dernæst y es alle id er et felt længere ud for at give 
plads l brainstorming rundt om de nye id er. På de e 
niveau spørges “Hvad gør jeg ” Der skal med andre ord 
gives konkrete løsningsforslag l de genererede id er. 
Ideelt set skal løsningerne være så håndgribelige, at 
man går fra pro essen med en klar id  om, hvad der nu 
skal gøres. 

E el
E el er i projektet primært anvendt l at behandle rå-
data, men kan også anvendes l at frems lle visualise-
ringer såsom diagrammer og grafer.

Survey a t
Survey a t er hovedsageligt brugt som redskab l at 
indhente besvarelser i brugerundersøgelserne, men 
også som analyseredskab l visualisering af de indhent-
ede besvarelser.
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Som nævnt i erfaringskatalogets indledning, har vi 
oplevet en række begrænsninger ved de kvan ta ve 
data. Disse gennemgås nedenfor.

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

E er overgangen l i ero var der desuden fejl i forbin-
delse med opsamling af sta s k i 2017. De e hindrede 
udtræk af udlånstal fordelt på lialer og afdelinger. 
Dermed var det heller ikke muligt at skelne mellem 
børne- og voksen-materialer.

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

Da der ikke har været adgang l de for projektet inter-
essante data i sta s kmodulet kny et op på det fælles 
bibliotekssystem, har det været nødvendigt at lkøbe 
biblioteksdata fra Systema  med det lhørende rap-
porteringsmodul TARGIT. Modulet har været dskræv-
ende at arbejde med.

FL DENDE SAMLINGER
På biblioteker med ydende samlinger kan sammen-
sætningen af materialer ændres fra dag l dag. Det er 
desuden muligt at reservere materialer hjem, så sam-
lingen bliver større end bibliotekets normale bestand. 
De e giver mulighed for en udlånspro ent på over 100.

EN VARM SOMMER
Projektets forsøgsperiode har været udfordret af en 
historisk varm sommer, som har ha  konsekvenser for 
bibliotekernes besøgstal. De e har betydet, at man har 
kunnet foretage færre observa oner og intervie s end

Begrænsninger ved de kvantitative data

Po erBI
Po erBI er et nyere visualiserings- og evaluerings-
redskab lan eret af Mi roso . Det kan, modsat de 
førnævnte tjenester, frems lle interak ve data, så man 
som bruger kan vælge informa on l og fra, alt e er 
hvilken informa on, man søger fra en undersøgelse.
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vanligt i denne periode, og at udlånet med al sandsyn-
lighed har været lavere, uagtet forsøgene i perioden 
maj-august 2018.

Til eksempel har det været ekstremt varmt på alle de 
selvbetjente biblioteker i Roskilde og især på Gadstrup 
Bibliotek, hvor ven la onsanlægget var defekt i peri-
oden 1.-27. juli. Her må det antages, at også varigheden 
af biblioteksbesøgene har været redu eret og dermed 
ikke lskyndet l græsning og ophold på biblioteket.

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

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

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




