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Projektresumé 

Verdensbiblioteket er en del af Det Kgl. Biblioteks overbygningsservice til folkebibliotekerne. 

Det er en streaming platform med bøger, e-bøger, lydbøger og film på flere sprog målrettet 

flygtninge og indvandrere. Servicen er et digitalt supplement til de fysiske materialer, der 

udlånes til målgruppen via folkebibliotekerne.  

Med afsæt i Verdensbiblioteket og relaterede tilbud har projektet udviklet og afprøvet nye 

koncepter og metoder til formidling af digitale tilbud i det fysiske rum, funderet i den nyeste 

viden om målrettet, brugercentreret service design i kulturinstitutioner og med fokus på 

tilgængelighed og sprog.  

 

Projektets omdrejningspunkt var at udvikle formidlingskoncepter til målgruppen ved hjælp af 

metoden prototyping, der er kendetegnet ved en meget høj grad af brugerinvolvering. 

Projektdeltagerne var Herning Bibliotekerne, Horsens Kommunes Biblioteker, 

Hvidovrebibliotekerne, Ishøj Bibliotek, Odense Bibliotekerne, Varde Bibliotek, Vejle 

Bibliotekerne samt Det Kgl. Bibliotek. Der er afprøvet ni forskellige formidlingskoncepter på 

projektbibliotekerne, og to af konklusionerne er, at det er utrolig vigtigt med personlig kontakt 

til målgruppen samt at brugerinddragelse er berigende for udviklingen af tiltag.  

 

En forudsætning for succes har været et tæt samarbejde med andre lokale aktører, der har 

direkte kontakt til målgruppen. Det har givet en lettere adgang til målgruppen, og det er en 

klart mindre krævende metode, end at biblioteket selv skal til at opbygge en personlig relation.  

 

Det har været en meget lærerig proces at bruge metoden prototyping i udviklingen af 

formidlingskoncepterne, og projektet har givet rigtig god erfaring med brugerinvolvering, så 

flere af projektbibliotekerne vil benytte metoden i fremtiden, når der skal udvikles nye tiltag. 

 

Ved præsentation af formidlingskoncepterne til målgruppen er der blevet målt på flere 

parametre. Projektbibliotekerne har haft kontakt med 339 personer fra målgruppen, og 

kendskabsgraden viste sig at være ekstrem lav, da blot 2% af deltagerne kendte til 

Verdensbiblioteket i forvejen. Efter præsentationerne syntes 72% fra målgruppen, at 

Verdensbiblioteket er relevant for dem.  
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Alle succeskriterier på nær ét er blevet opfyldt. Det er ikke lykkes for alle projektbibliotekerne, 

at etablere to blivende samarbejder, og det er der flere grund til. I nogle tilfælde er der 

samarbejdet med lokale aktører i projektet, hvor der allerede var etableret samarbejder, og i 

andre tilfælde var det kun aktuelt, at involvere en lokal aktør. Projektet er dog gennemført med 

succes, og alle mål er blevet opfyldt. 

 

Successen kan også ses ved, at på 6 ud af de 7 projektbiblioteker vil formidlingskonceptet 

overgå til drift, og på det sidste bibliotek vil det måske overgå til drift, hvilket betyder, at det er 

lykkedes projektbibliotekerne at udvikle relevante og brugbare formidlingskoncepter. 

 

Projektets formål 

Projektet vil bidrage til at udvikle formidling af digitale tilbud i det fysiske rum, til en 

målgruppe der har stort brug og nytte af bibliotekerne, men har lavt kendskab til de digitale 

tilbud. Og fordi bibliotekerne i høj grad efterspørger værktøjer. 

 

Projektet har med succes indfriet formålene med udvikling af fem nye formidlingskoncepter for 

digitale tilbud i det fysiske rum. Formidlingskoncepterne er blevet beskrevet, så de kan bruges 

af andre folkebiblioteker som et værktøj til at formidle tilbud til målgruppen. 

Målgruppen 

Folkebiblioteker der arbejder med formidling af digitale tilbud i det fysiske rum og med 

formidling af litteratur og services til flygtninge og indvandrere, samt slutbrugere med anden 

sproglig baggrund end dansk (expats, flygtninge, studerende etc.) 

 

Projektbibliotekerne har arbejdet med forskellige målgrupper inden for disse rammer. 

Verdensbiblioteket har endnu kun digitale materialer på følgende sprog: arabisk, bosnisk, 

kroatisk, persisk, somali, tigrinja og tyrkisk. Dette begrænser målgruppen, og der har i projektet 

været fokus på arabiske målgrupper, da tilbuddet på Verdensbiblioteket er størst på arabisk.  
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Kort beskrivelse af delprojekterne 
 Herning 

 Horsens 

 Hvidovre 

 Ishøj 

 Odense 

 Varde 

 Vejle 

 Det Kgl. Bibliotek 

 

Det var inden projektstart aftalt at følgende biblioteker var tilknyttet projektet, men at de ikke 

udviklede formidlingskoncepter: Høje Taastrup, Kolding, København, Aarhus, Vejen og NOTA 

I løbet af projektperioden viste det sig, at det reelt kun var Høje Taastrup og Kolding, der bidrog 

aktivt til projektet med test af koncepter blandt brugere og personale. 

 

Herning – formidlingskonceptet er en mundtlig præsentation med visning af 

Verdensbiblioteket, PressReader og bibliotek.dk for en kvindeklub med deltagelse af beboere i 

FællesBo boligforening. Hovedparten af deltagerne var indvandrere, og de mødes med jævne 

mellemrum i to timer (fra 18.30-20.30), hvor medarbejdere og frivillige fra FællesBos ”Plads til 

forskel” kommer med forskellig relevante oplæg. I forbindelse med præsentationen havde 

kvinderne hands-on på egne tablets og mobiltelefoner, samt der blev udleveret en folder. 

Biblioteket oprettede på stedet de kvinder, der ikke i forvejen var lånere. 

 

Horsens – formidlingskonceptet er en præsentation af Verdensbiblioteket, PressReader m.m. for 

kursister på sprogskolen. Undervisningen består af et oplæg i PowerPoint og online 

demonstration, der afsluttes med opgaver, som deltagerne kan løse på deres telefon, mens 

underviseren er til stede og kan hjælpe. Der udleveres en folder ”Biblioteket på andre sprog” til 

alle deltagerne med mere detaljerede oplysninger om tilbuddet. Biblioteket oprettede på stedet 

de kursister, der ikke i forvejen var lånere. 

Foruden kursisterne på sprogskolen, så blev der også givet præsentationer til det boligsociale 

projekt Bo Trivsel Fædre- og mødregrupper i projektperioden. 
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Hvidovre – formidlingskonceptet er PR for Verdensbiblioteket i det fysiske bibliotek. Der blev 

uddelt materialer om Verdensbiblioteket til bibliotekets besøgende på flere sprog, og der blev 

givet undervisning til grupper, f.eks. i samarbejdet med LektieCafeen og Hvidovre Kommunes 

logopæder. 

 

Ishøj – formidlingskonceptet er præsentation af Verdensbiblioteket hos det boligsociale projekt 

Glashuset. 

Der er også lavet en film om Verdensbiblioteket i samarbejde med TV Ishøj i projektperioden. 

 

Odense – formidlingskonceptet er en præsentation på biblioteket for elever fra VUC/HF. 

Præsentationen er en personlig formidling af verdensbiblioteket.dk og PressReader. Det sker 

gennem oplæg foran grupper og/eller ved sidemands-snakke med 1-2 personer fra målgruppen 

foran en computer. Formidlingskonceptet bruges ved rundvisninger og som aktivitet i 

sprogcafeen, og begge dele foregår på biblioteket. De fleste af eleverne er uerfarne 

biblioteksbrugere, og der kan være behov for at oprette dem som brugere. 

Varde – formidlingskonceptet er en præsentation til forældre med børn, der går til 

modersmålsundervisning. Præsentationen sker på stedet, hvor modermålsundervisning finder 

sted, og gives ud fra et manuskript, hvor Verdensbiblioteket vises, mens man fortæller. 

Biblioteket havde blanketter til oprettelse af børn som lånere med, da flere ikke var lånere. 

I projektperioden er der også blevet givet præsentationer til fagprofessionelle. 

 

Vejle – formidlingskonceptet er en skattejagt på biblioteket for elever i 2.– 4. klasse, der fører 

eleverne rundt i både det digitale og fysiske bibliotek. Skattejagten er lavet med skattekort, 

poster på biblioteket, brug af iPads, lygter, skattekister og præmier. Der er lavet en video, der 

gør det lettere at komme i gang med konceptet. 

Der er i projektperioden også givet en præsentation af Verdensbiblioteket for forældrene i 

forbindelse med et forældremøde på skolen. 

 

Det Kgl. Bibliotek – har lavet to formidlingskoncepter. Første formidlingskoncept var 

afholdelse af webinar om Verdensbiblioteket for ansatte på folkebibliotekerne. Det andet 

formidlingskoncept er målgrupperette formidlingsmaterialer, hvor der blev udarbejdet en 
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kurateret liste med arabiske materialer til børn omfattende både fysiske og digitale materialer og 

en plakat om Verdensbiblioteket.   

Der er i projektperioden endvidere lavet en folder om generel biblioteksinformation, hvor første 

udgave var på arabisk, men den vil komme på flere sprog og være tilgængelig digitalt for 

folkebibliotekerne, samt en tyrkisk kampagne på facebook. 

Mål og succeskriterier 

Projektets mål var: 

1. Bruger- og effektbaseret undersøgelse af bibliotekernes og brugernes behov og adfærd 

2. Afprøve metoder og måle “impact” 

3. Udvikle 5 konkrete og differentierbare formidlingskoncepter 

4. Udbrede og forankre koncepterne i sektoren 

 

Målene skulle resultere i følgende produkter 

 Færdige koncepter der skaber synlighed af bibliotekernes digitale tilbud i det fysiske 

biblioteksrum og i relevante rum tæt på borgeren (sprogskoler, børnehaver, pædagogiske 

læringscentre etc.) 

 Produkter der via øget kendskab til tilbud, stimulerer læsning af litteratur, og bidrager til 

læring, udvikling og kulturudveksling 

 Udvikling af ideelle partnerskaber med institutioner, der vil styrke kendskabet til 

bibliotekernes tilbud til målgruppen 

 

Projektets succeskriterier var: 

 Udarbejdet analyse af adfærd/behov 

 Afprøvet 9 effektbaserede tiltag i lokale miljøer 

 Udviklet 5 konkrete formidlingskoncepter  

 Etableret 2 permanente samarbejder med eksterne aktører i projektdeltagernes kommunale 

regi 

 Afholdt konference  

 Sikret en driftsplan 
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Alle mål er blevet opfyldt, og der er blevet produceret de forventede produkter. Alle 

succeskriterier på nær ét er blevet opfyldt, da ikke alle projektbiblioteker har etableret to 

blivende samarbejder. I nogle tilfælde er der samarbejdet med lokale aktører, hvor der allerede 

var etableret samarbejder, og i andre tilfælde var det kun relevant, at involvere én lokal aktør. 

Erfaringerne fra projektet er, at det ville forringe resultaterne, hvis man skulle forsøge at 

involvere aktører, der reelt ikke var brug for. I de tilfælde hvor det ikke er lykkes at etablere to 

permanente samarbejder, har det derfor været helt uden betydning for det endelige resultat. 

Det er lykkedes på alle projektbibliotekerne at få sat gang i en proces med brugerinvolvering i 

udviklingen af formidlingskoncepter. Den direkte brugerinvolvering i formidlingskoncepterne 

har været afhængig af tætte samarbejdsrelationer til andre lokale aktører. 

 

Overordnet set er projektet gennemført med stor succes både i forhold til mål, produkter og 

succeskriterier. 

Metodevalget 

Prototyping var valgt som metode til at udvikle formidlingskoncepterne i projektet, hvilket har 

betydet, at projektbibliotekerne har inddraget brugerne i udviklingsprocessen lige fra idé til 

anden afprøvning af konceptet. Der er afholdt to fælles workshops for projektgruppen for at give 

information, inspiration og dele erfaringer. Den første workshop for projektgruppen i juni 2018 

blev brugt til at idéudvikle formidlingskoncepterne. Efterfølgende skulle idéen testes på 2-3 

personer fra målgruppen eller de lokale samarbejdspartnere. Konceptet blev derefter tilpasset 

den feedback, som projektbibliotekerne fik.  

 

Det var meningen, at der i september 2018 skulle have været afholdt en workshop, men 

projektbibliotekerne var meget forskellige steder i deres udvikling, så workshoppen blev 

erstattet med individuel sparring til projektbibliotekerne fra kontaktpersonen på Det Kgl. 

Bibliotek og konsulenten fra Actant. Første test af formidlingskoncepterne blev efter sparring 

gennemført i efteråret 2018, og målgruppen blev bedt om at give feedback på konceptet. 

 

I januar 2019 blev den anden workshop afholdt for projektbibliotekerne, hvor der var fokus på 

vidensdeling og erfaringer fra første test af koncepterne. Projektbibliotekerne tilrettede derefter 

endnu en gang deres formidlingskoncepter, og havde mulighed for sparring igen. Derefter 

testede projektbibliotekerne for anden gang det justerede koncept på målgruppen. Målgruppens 
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feedback på den anden test medførte nogle mindre justeringer af koncepterne, og derefter blev 

alle 9 formidlingskoncepter beskrevet, så de nemt kunne bruges på andre folkebiblioteker. 

Afslutningsvis blev de fem koncepter til national udrulning valgt, og beskrivelserne blev 

justeret. 

 

 

Konsulenter i projektet 

Analysebureauet Actant blev valgt som konsulenter i projektet, da de har specialiseret sig i at 

levere værdi til bibliotekssektoren gennem de senere år. Actants udgangspunkt er metoder fra 

antropologi, service- og adfærdsdesign, og de har stor erfaring med at bidrage til videns- og 

udviklingsprojekter.  

Actants rolle har været at bistå med planlægning af projektet, facilitering af workshops og 

afsluttende konference, individuel sparring med projektbibliotekerne samt produktion af 

redskaber (guides, skemaer til måling af impact, konceptformat m.m.). 

 

Formidling i det digitale rum 

I løbet af projektperioden blev det tydeliggjort i feedback fra brugerne, at dele af målgruppen 

foretrækker digital formidling af digitale tilbud, og specielt Facebook er blevet nævnt. Projektet 

har derfor valgt også at teste en kampagne på facebook for de nye tyrkiske e-bøger, der kom på 

Verdensbiblioteket i foråret 2019.  

En konsulent fra firmaet O&O gennemførte en fokusgruppeundersøgelse af den tyrkiske 

målgruppe i Danmark. På baggrund af rapporten blev der lavet tre test på facebook rettet mod 

den tyrkiske målgruppen, og der blev målt impact af kampagnen. 

Impact og statistik 
 

E-bøger og lydbøger på Verdensbiblioteket blev lanceret den 13. juni 2018. I efteråret 2018 blev 

musik og en stor del af filmene fjernet fra sitet. Dette er afgørende faktorer for at statistikken for 

Verdensbiblioteket er ikke så valid, som det kunne ønskes.  

Verdensbiblioteket har oplevet en stigning i antal brugere i januar-maj 2019 i forhold til samme 

periode i 2018. 
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Tabel 1 

 

Når man ser nærmere på projektbibliotekerne samt Høje Taastrup og Kolding biblioteker, så er 

det meget tydeligt, at alle biblioteker har fået nye brugere på Verdensbiblioteket i 

projektperioden, hvor der har været fokus på at udbrede kendskabet. 

 

Tabel 2 tal fra perioden 1. juni 2018 til 20. maj 2019 
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På landsplan er 60% af brugerne af Verdensbiblioteket kvinder, og dermed er 40% mænd. Over 

halvdelen af brugerne på Verdensbiblioteket er i alderen 25-44 år. 

 

 

 

Tabel 3 tal fra perioden 1. juni 2018 til 20. maj 2019 

 

Projektgruppen er i forbindelse med deres afprøvninger af formidlingstiltagene blev bedt om, 

dels at tælle hvor mange fra målgruppen, som er blevet præsenteret for Verdensbiblioteket via 

tiltaget, og dels at udspørge deltagerne for at kunne svare på de tre spørgsmål herunder: 

  

1. Antal deltagere med forhåndskendskab til Verdensbiblioteket inden formidlingstiltaget 

2. Antal som har fået bedre kendskab til Verdensbiblioteket efter formidlingstiltaget 

3. Antal som vurderer Verdensbiblioteket som relevant at brug for dem efter formidlingstiltaget 

  

Det er ikke alle i projektgruppen som har indrapporteret svar på alle disse spørgsmål, hvilket der 

er taget højde for i nedenstående konklusioner: 

 339 fra målgruppen har oplevet formidlingen af Verdensbiblioteket via 

formidlingstiltagene 

 2% af deltagerne kendte til Verdensbiblioteket før de oplevede formidlingen 

 99% af deltagerne synes de er blevet klogere på, hvad man kan bruge Verdensbiblioteket 

efter de oplevede formidlingen 

Alderfordeling

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65 år +
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 72% af deltagerne* anser Verdensbiblioteket som relevant at bruge efter de oplevede 

formidlingen (* Her er kun taget udgangspunkt i de 163 af de 339 deltagere, som har 

svaret på dette spørgsmål) 

Det er lykkedes projektbibliotekerne at nå ud til et forholdsvis stort antal fra målgruppen i løbet 

af projektperioden. Kendskabsgraden til Verdensbiblioteket blandt målgruppen er ekstrem lav, 

da blot 2% af deltagerne kendte til Verdensbiblioteket, inden de deltog i et formidlingstiltag. 

Dette bekræftes også af tabel 2, hvor det er tydeligt, at projektbibliotekerne har fået nye brugere 

på Verdensbiblioteket. 

Projektbibliotekernes formidlingstiltag fungerer fint i forhold til at øge kendskabet og gøre 

målgruppen klogere på Verdensbiblioteket. Det er et relativt højt antal af deltagerne, som faktisk 

synes at Verdensbiblioteket er relevant for dem (72%), så der er et stort potentiale for at øge 

kendskab og brug.  

Organisering 

 

Der blev fra projektstart nedsat en styregruppe med deltagelse fra fire af de syv 

projektbiblioteker. 

 

Styregruppe: 

Eva Fahnøe Buch, Det Kgl. Bibliotek (formand) 

Jens Winther Bang Petersen, Odense Bibliotekerne 

Kristine Bruun, Varde Bibliotek 

Mette Høxbro, Vejle Bibliotekerne 

Mikkel Hartvig Haaning, Herning Bibliotekerne 

Vibeke Nielsen, Det Kgl. Bibliotek (projektleder) 

 

Alle deltagerne fra projektbibliotekerne deltog i projektgruppen sammen med tre 

projektdeltagere og projektlederen fra Det Kgl. Bibliotek. Projektdeltagerne fra Det Kgl. 

Bibliotek har foruden arbejdet med formidlingskoncepter også været kontaktpersoner for de 

deltagende folkebiblioteker. 
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Projektdeltagere: 

Karen Smith-Andersen, Herning Bibliotekerne 

Jette Holst, Horsens Kommunes Biblioteker 

Annelise Nielsen, Hvidovrebibliotekerne 

Wenche Andreasen, Ishøj Bibliotek 

Helle Emmerrich, Ishøj Bibliotek 

Michael Linde Larsen, Odense Bibliotekerne 

Christina Hæstrup Jespersen, Varde Bibliotek 

Lillan Grützmeier, Vejle Bibliotekerne 

Stine Ravn, Vejle Bibliotekerne 

Hanna El Gourfti, Det Kgl. Bibliotek 

Mette Plambech Haugsted, Det Kgl. Bibliotek 

Nicola Ravden, Det Kgl. Bibliotek 

Vibeke Nielsen, Det Kgl. Bibliotek (projektleder) 

Aktiviteter i projektet 

Møder i styre- og projektgrupperne 

Der er afholdt 3 styregruppemøder i projektperioden: september 2018, marts 2019 og juni 2019 

 

Der er afholdt 2 workshops for projektgruppen i juni 2018 og januar 2019. Der har i efteråret 

2018 og foråret 2019 været afholdt individuelle sparringsmøder med projektgruppen med 

deltagelse af kontaktpersonen fra Det Kgl. Bibliotek samt konsulenten fra Actant. 

1. Workshop 6. juni 2018 på Odense Bibliotekerne – fokus på opstart og metode, 

fastlæggelse af idé til formidlingskonceptet og målgruppe samt samarbejdspartnere  

2. Workshop den 9. januar på Odense Biblioteker – fokus på vidensdeling og tilretning af 

formidlingskoncepter 

 

Der er afholdt en konference den 9. maj på Det Kgl. Bibliotek i København med 63 deltagere, 

hvor formidlingskoncepter og erfaringer blev præsenteret.  
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Evaluering 

Der er lavet en intern evaluering af projektet (bilag 1), hvor projektdeltagerne fra de deltagende 

bibliotekerne har deltaget i evaluering af projektet ved besvarelse af evalueringsskemaer. 

 

Evalueringens konklusion er, at projektdeltagerne synes, at prototyping er en god metode til at 

udvikle formidlingskoncepter til digitale tilbud i det fysiske rum. Brugerinddragelse i 

udviklingen af formidlingskoncepterne har i høj grad afdækket det reelle behov og dermed 

beriget koncepterne. 5 af de 7 projektbiblioteker vil i fremtiden inddrage brugerne i udvikling af 

tilbud. 

 

Metoden er ressourcekrævende, og det kræver løbende ajourføring samt justeringer undervejs. 

En anden vigtig læring er, at målgruppen skal have digitale kompetencer, når bibliotekerne 

formidler digitale services. Det har været svært at få fat i brugerne af Verdensbiblioteket, og det 

kræver derfor et godt lokalt netværk at nå brugerne. Dette er ikke en overraskelse, og er 

medregnet fra start i projektets risikovurdering.  Desuden er projektbibliotekerne erfaringer, at 

det er en fordel, at man er mindst to personer til at udvikle nye tilbud.  

 

Samarbejdet med eksterne aktører har vist, at det er godt at have et bredt lokalt netværk, det er 

vigtig at lytte til hinanden samt at være åbne for samarbejdet, så begge partnere får noget ud af 

samarbejdet. 

 

Ændringen af indholdet på Verdensbiblioteket i efteråret 2018 har haft betydning for 

formidlingskoncepterne. Endvidere har Verdensbiblioteket kun digitale materialer på følgende 

sprog: arabisk, bosnisk, kroatisk, persisk, somali, tigrinja og tyrkisk, hvilket gør formidlingen til 

målgruppen udfordrende. 

 

På 6 af de 7 projektbiblioteker vil det udviklede formidlingskoncept overgå til drift, og på det 

sidste bibliotek vil det måske overgå til drift, så det er med succes lykkes projektbibliotekerne at 

udvikle relevante og brugbare formidlingskoncepter. 
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Projektets resultater 
Der er blevet lavet ni formidlingskoncepter med stor brugerinvolvering via metoden 

prototyping. Projektets succeskriterie var at udvikle og udvælge fem konkrete formidlingstiltag 

til national udrulning. Da flere af koncepterne lignede hinanden metodemæssigt, så var det 

relativt let, at udvikle fem formidlingskoncepter med bidrag og erfaringer fra alle 

projektbibliotekerne. 

 

 

De fem formidlingskoncepter er: 

 Skattejagt på Verdensbiblioteket 

 Verdensbiblioteket som sprogstimulering 

 Smagsprøve på Verdensbiblioteket 

 Print-selv plakat og folder 

 Verdensbiblioteket til voksenelever 

 

Formidlingskoncepterne er tilgængelig på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside: 

http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/projekter/verdensbiblioteket-lokale-i-globale 

Foruden de fem valgte formidlingskoncepter har projektet produceret flere succesfulde 

produkter: 

Der er i projektet endvidere afholdt et webinar ’Virtuel rundtur på Verdensbiblioteket’ for 

biblioteksansatte af Det Kgl. Bibliotek den 4. december 2018 for ca. 50 deltagere, og optagelsen 

er efterfølgende set af ca. 150 personer. 

Se webinaret: https://edumedia.dk/media/t/0_aqent09t 

 

Ishøj Bibliotek har i samarbejde med TV-Ishøj lavet en film om Verdensbiblioteket. 

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=d32DIcxT_8g&feature=youtu.be 

 

Lige fra projektstarten har tyrkiske materialer på Verdensbiblioteket været efterspurgte. Det er 

blevet imødeset af BiblioteksCenter for Integration, der har indkøbt 212 tyrkiske e-bøger, hvoraf 

50 er offentliggjort i projektperioden. Da alle projektdeltagerne var i fuld gang med prototyping 

af formidlingskoncepter blev firmaet O & O hyret til at lave en rapport om mulige indsatser 

målrettet den tyrkiske befolkningsgruppe i Danmark, der ville give den største effekt. O & O 

http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/projekter/verdensbiblioteket-lokale-i-globale
https://edumedia.dk/media/t/0_aqent09t
https://www.youtube.com/watch?v=d32DIcxT_8g&feature=youtu.be


16 

 

lavede en rapport (bilag 2), og på den baggrund blev det besluttet at lave en kampagne på 

Facebook for de to målgrupper rapporten anbefaler, så der kunne måles på effekten. 

 Målgruppe 1: tyrkiske kvindelige indvandrere og efterkommere +30 

 Målgruppe 2: efterkommere til tyrkiske indvandrere 

 

Kampagnen er opdelt i 2 indsatser: 

Test 1: målgruppe og sprog 

Der er lavet en annonce splittest med formål om at finde ud af effektiviteten angående 

målgruppe- og sprog-segmentering. Resultatet er, at målgruppe 2 er lettest at nå på facebook. 

Det vil sige, at man kan med fordel annoncere på Facebook til en ikke-primær målgruppe, hvis 

den antages at være mere digital – som antaget i den tyrkiske befolkningsgruppe. 

Sprogversionering af en annonce et er testet med teksten: ”Türkçe kitapları sanal ortamda 

okuyup, dinleyebilirsiniz” og ” Læs eller lyt til tyrkiske bøger online.” På dette annoncesæt er 

begge udgaver af annoncen fuldført med så ens resultat, at man ikke kan påpege en større effekt 

på den ene, hvorfor splittesten ikke har givet et egentligt resultat. Resultatet er, at der med fordel 

annonceres til målgruppe 2 ”efterkommere til tyrkiske indvandrere”, der så er ambassadører for 

Verdensbiblioteket, mens sproget ikke betyder så meget. 

I testperioden 23. april – 20. maj kan man se fordelingen på sprog, hvor dansk er klart det største 

sprog efterfulgt af tyrkisk. 

 

Der er størst aktivitet på et opslag på Facebook de første 14 dage, hvorefter ny aktivitet er 

påkrævet for at nå brugerne på Facebook. 

Brugere fra facebook

da-dk tr-tr en-us en-gb ar-sy da da-tr el-gr en-dk tr-dk
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Test 2: Deling på de sociale medier via bibliotekernes egne facebook sider 

Den anden annonce blev vist i perioden 23. – 31. maj og målgruppen omfattede 8044 tyrkiske 

kvinder. Resultatet er 550 visninger, og det er en fordobling i forhold til test 1 og i en kortere 

periode. 
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Formidling af projektets resultater 
Foruden vidensdeling ved den afholdte konference den 9. maj på Det Kgl. Bibliotek i 

København, så har projektet delt erfaringer i Det Kgl. Biblioteks nyhedsbrev ’For Biblioteker’ 

og på centralbibliotek.dk.  

 

Der er efter projektets afslutning udsendt en kasse med information og PR materialer til alle 

landet folkebiblioteker. PR-kassen indeholder blandt andet trykte kuraterede lister med arabiske 

materialer til børn, plakater, infofolder om folkebiblioteket på dansk og arabisk m.m. 

 

Der er ligeledes blevet orienteret om projektet i Centralbibliotekernes Ambassadørnetværk, og i 

DDB’s faggruppe for indkøb. 

 

Alle erfaringer og producerede materialer er tilgængelig på projektets hjemmeside og i 

Kulturstyrelsens Projektbank. 

 

Artikler i Det Kgl. Biblioteks nyhedsbrev For biblioteker: 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/pr-pakke-fra-det-digitale-i-det-lokale 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/formidlingskoncepter-til-det-digitale-i-

det-lokale 

 

https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-kultur-og-formidling-digitalt-

globalt 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-kultur-og-formidling-2013-

digitalt-og-globalt 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/hvorfor-er-biblioteket-og-litteraturen-et-

enestaende-rum-for-laering 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/den-digitale-udvikling-i-2019the-global-

south2019 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/pr-pakke-fra-det-digitale-i-det-lokale
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/formidlingskoncepter-til-det-digitale-i-det-lokale
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/formidlingskoncepter-til-det-digitale-i-det-lokale
https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-kultur-og-formidling-digitalt-globalt
https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-kultur-og-formidling-digitalt-globalt
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-kultur-og-formidling-2013-digitalt-og-globalt
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-kultur-og-formidling-2013-digitalt-og-globalt
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/hvorfor-er-biblioteket-og-litteraturen-et-enestaende-rum-for-laering
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/hvorfor-er-biblioteket-og-litteraturen-et-enestaende-rum-for-laering
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/den-digitale-udvikling-i-2019the-global-south2019
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/den-digitale-udvikling-i-2019the-global-south2019
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http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/det-digitale-i-det-lokale-2013-design-

thinking 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/konference-litteratur-kultur-og-

formidling-2019-digitalt-globalt 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-og-kultur-til-sproglige-

minoriteter-konference-9-maj 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/det-digitale-i-det-lokale-2013-hvasa 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/verdensbiblioteket/webinar-verdensbiblioteket 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/verdensbiblioteket-far-stotte-til-nationalt-

projekt 

 

  

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/det-digitale-i-det-lokale-2013-design-thinking
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/det-digitale-i-det-lokale-2013-design-thinking
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/konference-litteratur-kultur-og-formidling-2019-digitalt-globalt
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/konference-litteratur-kultur-og-formidling-2019-digitalt-globalt
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-og-kultur-til-sproglige-minoriteter-konference-9-maj
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/litteratur-og-kultur-til-sproglige-minoriteter-konference-9-maj
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/det-digitale-i-det-lokale-2013-hvasa
http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/verdensbiblioteket/webinar-verdensbiblioteket
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/verdensbiblioteket-far-stotte-til-nationalt-projekt
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/verdensbiblioteket-far-stotte-til-nationalt-projekt
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Konklusion 

Projektet har opfyldt de formål og mål, der var fastsat fra projektstart. Impact målinger viste, at 

målgruppen havde et ekstremt lille kendskab til Verdensbiblioteket, men 

formidlingskoncepterne er lykkedes godt, og alle bibliotekerne har fået nye brugere på 

Verdensbiblioteket fra målgruppen.  

 

Det har været en udfordrende og ressourcekrævende proces at involvere brugerne i udviklingen 

af formidlingskoncepter, men det har sikret at formidlingen er relevant for målgruppen, hvilket 

er blevet bekræftet i målingen af impact, da 72% efter præsentation af formidlingskoncepterne 

fandt, at Verdensbiblioteket er relevant for dem. En høj grad af brugerinvolvering er berigende 

for folkebibliotekernes formidling og services. 

 

Samarbejder med lokale aktører sikre adgang til målgruppen uden at bibliotekerne skal opbygge 

personlige relationer fra bunden. Samarbejdet med lokale aktører har været en forudsætning for 

projektets succes.  

 

Projektets succes kan også ses ved, at på 6 ud af 7 folkebiblioteker vil de udviklede 

formidlingskoncepter overgå til drift, og på det sidste bibliotek overvejes det. Metodevalget i 

projektet har også været en succes, da 5 ud af 7 projektbiblioteker i fremtiden vil inddrage 

brugerne i udvikling af tilbud og services. 

 

Erfaringer fra projektet viser, at det er vigtigt at formidle digitale tilbud i både bibliotekernes 

fysiske og digitale rum. Det giver også gode resultater, at henvende sig til sekundære 

målgrupper, når det drejer sig om tilbud til sproglige minoriteter, da den sekundære målgruppe 

ofte bliver ambassadører og kan afhjælpe sproglige barrierer. 

 

Fremadrettet vil Det Kgl. Bibliotek samarbejde med centralbibliotekerne om at formidle 

Verdensbiblioteket for at sikre størst muligt kendskab og brug af tjenesten. Desuden arbejdes 

der på at skaffe digitale materialer på flere sprog både i Danmark og i samarbejde med nordiske 

partnere. 

 

 

 


