RUM EFTER BEHOV
Et designdrevet udviklingsforløb i KøgeBibliotekerne med fokus
på brugerbehov i bibliotekets rum

Rum efter Behov er udgivet af
KøgeBibliotekerne
© KøgeBibliotekerne & UiWE
Juni 2015
Tekst & grafik:
Kristina Strandby, Christian Pagh
& Sune Kjertsner, UiWE Culture
Design
Redaktion:
Mikkel Fabritius

UiWE er et kulturdesignbureau.
Vi forbinder design- og
kulturekspertise for at skabe
rodfæstede løsninger for byer,
organisationer og virksomheder.
Vores speciale er at finde og
udvikle sammenhænge mellem
mennesker og rum. Vi kalder
vores tilgang kulturdesign, fordi
holdbare løsninger skabes med
udgangspunkt i en helhedsforståelse af, hvordan mennesker
handler, kommunikerer og
interagerer med hinanden.
www.uiwe.dk

RUM EFTER BEHOV
Et designdrevet udviklingsforløb i KøgeBibliotekerne med fokus
på brugerbehov i bibliotekets rum

4

Designtænkning som
bibliotekskompetence

5

Nærværende publikation er baseret på projektet Rum efter Behov gennemført i KøgeBibliotekerne i 2014-15. Ambitionen med Rum efter Behov er at undersøge, hvordan aktiviteter og
ændringer i det fysiske biblioteksrum kan skabe værdifulde møder mellem biblioteksbrugerne. Rum efter Behov udsprang af et oplevet behov for at styrke biblioteksansattes erfaringer med at undersøge og forstå de komplekse dynamikker mellem brugernes behov og
relationer i det fysiske rum. I samarbejde med kulturdesignbureauet UiWE har KøgeBibliotekerne afprøvet designprocesser og –metoder som tilgang til at udvikle konkrete prototyper
og undersøge brugernes relationer og møder i de fysiske rum. I det følgende kan du læse om
processen og væsentlige erfaringer og indsigter, der kan inspirere til fortsat udvikling af
biblioteker i Danmark.
KøgeBibliotekerne har særligt fokus på at styrke møder mellem bibliotekets besøgende.
Inddragelsen af kultur- og designekspertise havde til formål at udfordre medarbejderne i
traditionelle opfattelser af brugerne og deres behov – og var med til at introducere metoder
til at kvalificere den fortløbende tilpasning af aktiviteter og rum i det daglige. Forløbet inkluderede handlingsorienterede forsøg med systematisk observation, måling og opfølgning med
henblik på at udvikle metoder til at gøre det til en hverdagskompetence hos de biblioteksansatte. Denne tilgang er et nyt perspektiv på, hvordan biblioteker kan forstå og udvikle værdi i
biblioteksrummet. Tilgangen er med til at udfordre bibliotekets grundliggende anta- gelser
om brugerne og deres behov - og afkræver nye og uvante arbejdsformer for biblioteksmedarbejderne.
Rum efter Behov spiller ind i det igangværende nationale fokus på, hvordan samfundsændringer stiller nye krav til indretningen og udviklingen af de fysiske biblioteker. Én af fem hovedanbefalinger i undersøgelsen ‘Folkebibliotekerne i videnssamfundet' fra 2010 slår fast: at der
er behov for udvikling af nye koncepter til det fysiske biblioteksrum. Herunder en afklaring af,
hvordan arkitektur kan understøtte folkebiblioteket, som det centrale lokale mødested, der
inviterer borgeren indenfor og åbner op for netværksdannelse og læringsbehov.
Rum efter Behov er støttet af fondsmidler fra Kulturstyrelsens Udviklingspuljen for folke- og
skolebiblioteker 2014; Det fysiske bibliotek. Rum efter Behov er gennemført sideløbende med
kompetenceforløbet 'Bibliotekets Rum i Aktion' udbudt af Roskilde Centralbibliotek. Du kan
finde publikation for kompetenceforløbet i Roskilde via Roskilde Centralbibliotek. De to
forløb kan læses både som uafhængige projekter eller som sammenhængende initiativer, der
begge tilbyder en række indsigter i arbejdet med at overføre designprincipper og –metoder
til biblioteksregi. De to forløb trækker begge på kultur- og designtilgange og er gennemført i
samarbejde med designbureauet UiWE. De to forløb har delt en række metoder og erfaringer
og har gensidigt draget nytte af hinanden.
Det er håbet at denne publikation kan inspirere andre til at arbejde videre med nye tilgange
til brugerorienteret udvikling af bibliotekets rum.

UiWE & KøgeBibliotekerne
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I publikationen præsenteres dels generelle værktøjer til at gennemføre designdrevne udviklingsprojekter fremover, og dels erfaringer fra forløbet i Køge, der fungerer som et eksempel
på, hvordan man arbejder udviklingsorienteret og praktisk med bibliotekets rum.
Publikationen er bygget op omkring de fire faser i en udviklingsproces, der har været omdrejningspunktet for udviklingsforløbet. Under hvear fase gennemgås generelle tilgange og
overvejelser, samt konkrete erfaringer og indsigter fra Rum efter Behov. Publikationen kan
dermed både læses som inspiration og anvendes som værktøj i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af egne udviklingsprocesser.
Forløbet er integreret med kompetenceforløbet Bibliotekets Rum i Aktion på Roskilde
Centralbibliotek. Det betyder, at enkelte aktiviteter er forgået til workshops med deltagere fra
begge kompetenceforløb. Man vil derfor finde enslydende beskrivelser af f.eks. studietur,
konference og udvalgte værktøjer i publikationen Bibliotekets Rum i Aktion, der er udgivet
sideløbende med nærværende publikation.
Ambitionen med Rum efter Behov har været at kaste nyt lys over bibliotekets forståelse af
brugernes behov for at møde andre på biblioteket. Et centralt fokusområde har således været
at blive klogere på, hvordan man kan understøtte og påvirke værdifulde møder. Projektet
svarer ikke på, hvad det værdifulde møde er, men forholder sig åbnet til møder i enhver
henseende; det tilfældige møde, det planlagte møde, mødet der opstår i ventetiden, fornemmelsen af blot at være tæt på andre mennesker, mødet mellem bruger og personale. Ved
hjælp af nye metoder, såsom interview og observation har man i samråd med brugerne,
kunne målrette personalets indsats mere præcist i forhold til at understøtte værdifulde møder
i bibliotekts rum.
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Om designtænkning

Fra hurtige løsninger
til undersøgende udvikling
Et centralt element i forløbet har været det praktiske
arbejde med designtænkning - altså designinspirerede
metoder til problemløsning. Men hvad er
designtænkning rent faktisk? De fleste mennesker
forbinder designtænkning med æstetiske kvaliteter;
form, farve og lignende. Det æstetiske udseende er
centralt, men design er langt mere end det. I højere
grad handler design om at forstå sine brugere og
konstant være i udvikling for at skabe enkle, intuitive
og meningsfulde løsninger og services for brugerne,
f.eks. i bibliotekerne.
Designtænkning er særligt kendt fra det amerikanske
designbureau IDEO, der i begyndelsen af 1990'erne
begyndte at anvende design til at behandle vanskelige
menneskelige udfordringer indenfor ledelse og
organisation. UiWE arbejder med afsæt i kendte
designværktøjer, såvel som egne tilgange og
erfaringer, der særligt kobler et rumligt fokus med en
problemorienteret brugerforståelse.

Ambitionen med projektet har været at ændre den
tankegang, der har præget biblioteket, hvor hurtige
og lette løsninger ofte er svaret på problemet. I dag er
det centrale i stedet at engagere og inddrage
brugerne i en iterativ proces, hvor man 1) sikrer sig, at
man reelt forstår problemet – ved at undersøge det
gennem bl.a. spørgsmål og observation, og 2) derefter
hurtigt tester ideer og lærer af fejl. 3) implementerer
ændringer og løbende forbedrer løsningerne på
baggrund af brugernes feedback. Test skal tænkes ind
som en integreret del af processen på vejen mod
udviklingen af meningsfulde løsninger.
At ændre tankegangen fra hurtig (og ofte
ureflekteret)problemløsning til undersøgende og
brugercenteret udvikling stiller krav til biblioteket på
en række områder, såsom medarbejderengagement,
strategisk forankring og ændring af nuværende
arbejdsgange.

LÆRINGER FRA PROJEKTET

Ambitionsniveauet skal hæves

Udvikling skal prioriteres

Hvis nye løsninger virkelig skal gøre en
forskel, skal de tænkes ind i en langsigtet
udviklingsproces og implementeres i det
overordnede strategiske arbejde for
biblioteket.

Der skal tildeles ressourcer til arbejdet; tid
såvel som økonomi - og et mindset, der
forstår vigtigheden af at arbejde sætte
brugeren i centrum for udviklingsprocessen.

Ledelsen skal være engareret

Det kræver et kontinuerligt fokus

Udvikling kræver en engageret ledelse, der
er med til at integrere tankegangen om
brugerorienteret problemløsning i de
daglige arbejdsgange.

Man kan altid optimere og udvikle bedre
løsninger. Derfor er det centralt, at man
kontinuerligt fokuserer på brugeroplevelsen,
og opbygger en dyb forståelse og empati for,
hvad der gør brugeroplevelser meningsfulde.
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Udviklingsproces

Menneskeforståelse og empatisk design

Hvordan ser en innovationsproces ud, når man arbejder
med designmetoder? Processen inkluderer ofte (i
forskellige varianter):

Publikationen er bygget op om som en præsentation af
de fire faser, og udfolder de værktøjer og erfaringer, der
er knyttet til hver fase.

1.

Brugerundersøgelse,

2.

Inspiration,

Grundlæggende kan processen inddeles i to centrale
fokusområder:

3.

Idéudvikling & Fokusering og

4.

Test & Kvalificering.

I. FORSTÅ MENNESKER

II. EMPATISK DESIGN

De to første faser – Brugerundersøgelser og
Inspiration – handler om at opnå en indgående
forståelse for menneskers behov og for de problemer
og udfordringer, man ønsker at imødekomme og
udvikle løsninger til. Forståelsen opnår man ved at
involvere sig med sine brugere; lytte og observere.

De sidste to faser – Idéudvikling & Fokusering og Test
& Evaluering – handler om at omsætte dyb forståelse
for menneskers behov og udfordringer til
meningsfulde koncepter og løsninger. Det indebærer,
at man inddrager brugerne og løbende tester, mens
man udvikler.

Fase 1
Brugerundersøgelse

Fase 2
Inspiration

Fase 3
Idéudvikling &
Fokusering

Fase 4
Test & Evaluering

Brugerundersøgelser
handler om at
kortlægge og analysere brugeres
grundlæggende
behov, og ønsker.
Der arbejdes med en
række værktøjer til at
arbejde systematisk
med at forstå brugernes verden og
hverdag - og på at
omsætte iagttagelser
til indsigter, man
arbejde videre med.

Inspiration fra andre
biblioteker og endnu
vigtigere fra helt
andre sammenhænge,
er en effektiv måde at
udfordre egne måder
at håndtere problemer på. De perspektiver og indsigter, man
opnår gennem
inspiration fra andre
miljøer, er med til at
skabe løsninger, der
kan imødekomme
brugernes behov på
nye måder.

At komme frem til en
god idé er ofte
vanskeligt. Ofte skal
der mange ideer til,
før den rigtige dukker
op. Idéudvikling
handler om, hvordan
man kan producere
mange ideer, og
hvordan man kan
formidle sine ideer for
andre, bl.a. ved at
gøre dem visuelle og hvordan man kan
vurdere ideerne.

Protyping og test er
helt centralt i brugerorienteret problemarbejde. Ved tidligt at
teste sine ideer, og
gennem systematiske
undersøgelser kan
man justere og
forbedre løsningerne.

Processen er iterativ og kontinuerlig. Når man
begynder at teste, starter man igen med at
undersøge og forstå behov.
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Proces og aktiviteter i Køge

Rum efter Behov - i praksis

Gennem det sidste år har projektgruppen i
KøgeBibliotekerne været en del af en række aktiviteter.
Modellen beskriver konkete aktiviteter og de værktøjer,
der er blevet anvendt undervejs i forløbet.

Fase 1
Brugerundersøgelse

Fase 2
Inspiration

Fase 3
Idéudvikling &
Fokusering

AKTIVITETER
Intro til brugerundersøgelse*
Analyse og kvalificering af brugerundersøgelser

AKTIVITETER
Konference om design
og nudging
Studietur*

AKTIVITETER
Co-creation workshop*
Idégenerering
Konceptudvikling

VÆRKTØJER
Projektbeskrivelse
Persona
BLIK
Quick Polls
Trin-testen
Shadowing
Brugerrejse
Research objectives
Insight analysis

VÆRKTØJER
Service Safari
Innovation Sketching
OUTPUT
Visuel og sanselig
perspektiver på formidling

VÆRKTØJ
Drømme vs. Realitet
Idébeskrivelse
Konceptkortlægning
Innovation Sketching
(se fase 2)
OUTPUT
Idéudpegning
Koncept

Fase 4
Test & Evaluering
AKTIVITET
Prototypebygning
Prptotypetest
Undersøgelser
Evalueringsworkshop
VÆRKTØJER
Observation & måling
Før-interviews
Under-interviews
Logbog
Evaluering
Kvalificering af data
OUTPUT
Erfaring fra
testprojekter

OUTPUT
Projektfokus
Behovsforståelse

* foregået i Roskilde i forbindelse med
kompetenceforløbet 'Bibliotekets Rum i Aktion'
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Udviklingsforløbet i Køge

Et brugerorienteret forløb

Udviklingsprocessen i Køge har forløbet over et år, og
introduceret projektgruppen til teoretiske og
generelle tanker bag deisgn- og brugerorienteret
tilgange, såvel som givet praktiske erfaringer med
undersøgelser og prototyping.

Brugerforståelse og - undersøgelse

Forløbet blev indledt af workshops,
hvor der blev arbejdet med, hvilken
viden, man på KøgeBibliotekerne
mangler om brugerne, og hvordan
man kan kortlægge og undersøge,
hvad folk i Køge oplever som
værdifuldt på biblioteket.

Idéudvikling

Ambitionen for Rum efter Behov har
været at udvikle hverdagsmetoder for
at undersøge brugernes behov, og at
skabe værdifulde møder i det fysiske
rum. Endvidere har udgangspunktet
været at afprøve designmetoder og
prototype nye ideer. Idéudvikling har
således været en central del af
forløbet.
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Co-creation

Idéudvikligen med udgangspunkt i
designmetoder lægger vægt på
visualitet. Forløbet har bl.a.
inkluderet tegneøvelser og
co-creation workshops, hvor
designere har hjulpet med at
illustrere konkrete ideer.

Prototyping: Fællesbordet

Med udgangspunkt i
brugerundersøgelser og
ideudviklingsworkshops blev
Fællesbordet udviklet og testet forl at
gøre det muligt at undersøge
værdifulde møder i forskellige
kontekster i Bibliotekets Rum. Læs
mere om fællesbordet på s. 62.

Systematisk undersøgelser

Projektdeltagerne har foretaget
systematiske undersøgelser af
brugernes adfærd og interaktion
ved bordet gennem 5 uger. Det er
et led af Rum efter Behov's
ambition om udvikle
hverdagskompetencer til at
undersøge, understøtte og skabe
værdifulde møder.
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Refleksioner over udviklingsforløbet i Køge

Om udvikling af brugerorienterede
tilbud i biblioteksrummet
Ambitionen med Rum efter Behov var:
1) At kvalificere hverdagsmetoder til at aflæse og forstå
brugernes behov og brug af biblioteket.

Her er det helt centralt at levere tilbud, der nemt
tilgængelig for brugerne og som arbejder bevidst med
at skabe særlige oplevelser, hvor f.eks. atmosfære og
facilitering af brugeres møder ses som en kerneydelse
– ikke tilbehør.

2) At understøtte og aktivere møder mellem brugerne.
UIWE har arbejdet indgående med, hvad der er vigtigt
for, at biblioteket kan blive mere attraktivt for brugerne.
UiWE har blandt udarbejdet rapporten 'Kulturhus Køge',
der peger på vigtigheden af tænke tidssvarende
kulturtilbud i forhold til tre centrale kriterier som
convenience, nærvær og co-creation.

En udfordring er at udvikle de kompetencer, der kan
gøre bibliotekets medarbejder bedre til at aflæse
brugeres (erkendte og uerkendte) behov – og udvikle
meningsfulde og attraktive tilbud til brugerne.
Forløbet pegede på især tre centrale områder, man kan
arbejde med:

TRE CENTRALE OMRÅDER

Forhold mellem bibliotekets rum og andre rum

Forhold mellem medarbejdere og brugere

I arbejdet med biblioteksrummet kan der være en
tendens til at se bibliotekets rum som sit eget. Imidlertid
er det afgørende at overveje, hvordan bibliotekets tilbud
– i biblioteksrummet, i andre rum og digitalt – samlet
forholder sig til brugerens hverdag. Biblioteksrummet er
i sig selv ikke så betydningsfuldt for brugerne – men det
er den samlede oplevelse, biblioteket kan skabe – i
forhold til de rum, brugerne bevæger sig i.

Der er mange gode intentioner om at styrke
brugerorienteringen i biblioteket, og der er skridt hen
imod at forsøge at inddrage brugerne mere. Der er
imidlertid stadig en stor barriere i forhold til at gå i
aktiv dialog med brugerne – og i forhold til uddelegere
ejerskab til produktion eller formidling af indhold og
aktiviteter med og i biblioteket. Hvis man for alvor vil
gøre brugerorientering til en del af hverdagen, kræver
det en større kulturforandring, der skal ske over tid og
understøttes af den øverste ledelse.

Forhold mellem bibliotek og andre aktører
Der er stort potentialet i at styrke netværksudvikling og
co-produktion med andre (lokale og regionale) aktører.
Snarere end at biblioteket ser sig selv som producent af
alle aktiviteter, er gode ideer i stigende grad
kendetegnet ved, at flere parter kan få og skabe værdi
ved løfte initiativer sammen. Et helt centralt spørgsmål i
udviklingen af ideer til nye tilbud til brugerne er derfor:
Hvem kan være med til at løfte ideen? Hvordan kan vi
skabe mere værdi for brugerne gennem relevante
partnerskaber?
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FASE 1

Brugerundersøgelse
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Et udviklingsforløb med fokus på brugerforståelse handler fundamentalt om at styrke en
organisation og dens medarbejdere til at forstå deres brugere - mennesker - bedre. Man kan
arbejde med at kortlægge brugertyper, mønstre, brug osv. Det drejer sig om at undersøge en
række spørgsmål, såsom: hvilke type brugere findes der i dag? Hvilke andre typer brugere
kunne man potentielt tiltrække? Hvor mange brugere besøger biblioteket til dagligt og til
særlige initiativer? Er der bestemte områder, som bliver brugt mere end andre? Hvad tid på
dagen anvendes bibliotekets forskellige services, områder, initiativer? Hvad synes brugerne
om bibliotekets tilbud? Hvad savner de? Hvad kunne få dem til at bruge det oftere eller på
andre måder?
Det handler i høj grad også om at forstå, at brugernes liv ikke er centreret om ens egen
specifikke service. Deres hverdag består af en række aktiviteter og handlinger, og for at
udvikle den bedste løsning, skal vi lære at forstå, i hvilken kontekst de bruger biblioteket: er
det et hurtigt stop inden, de henter børn? Er det til at lave lektier? Er det som et socialt
mødested?
Rum efter Behov sætter fokus på fire områder: at forstå hvem brugerne er, hvor de befinder
sig, hvordan man kommunikerer til dem og endeligt hvordan det spiller ind i den overordnede
mission. Det helt centrale er at se brugerne i sit eget perspektiv - og først i næste akt forstå
brugernes relation til den service, man arbejder med (f.eks. biblioteket).
Det handler ikke blot om at være motiveret af, at brugerne har særlige ønsker, men ligeledes
om at de enkelte biblioteker selv vil noget med biblioteket – om kontinuerligt at blive skarp
på egen mission. Alt for mange projekter og aktiviteter bliver søsat uden nogle overvejelser
om, hvorfor de er centrale for bibliotekets kerneydelse, og hvordan de understøtter strategien. Det kan sagtens være succesfulde aktiviteter, men ved ikke at tænke projekterne ind i
en større sammenhæng, går læring og erfaringer ofte tabt - især når nye aktiviteter afløser
frem for at bygge oven på gode eksisterende tanker.

HVEM
ER DINE
BRUGERE?

MISSION

HVOR
ER DINE
BRUGERE?

HVAD VIL DU GERNE OPNÅ?

HVORDAN

KOMMNUNIKERER DU TIL DINE BRUGERE?
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Brugerundersøgelsesfasen i Køge

Aktiviteter og værktøjer i fase 1

Det følgende kapitel præsenterer aktiviteter, erfaringer,
læringer og undersøgelsesværktøjer fra den indledende
brugerundersøgelsesfase i projektet Rum efter Behov.

Fase 1
Brugerundersøgelse
AKTIVITETER
Intro til
brugerundersøgelse*
Analyse og
kvalificering af
brugerundersøgelser
VÆRKTØJER
Projektbeskrivelse
Persona
BLIK
Quick Polls
Trin-testen
Shadowing
Brugerrejse
Research objectives
Insight analysis
OUTPUT
Projektfokus
Behovsforståelse

Fase 2
Inspiration

Fase 3
Idéudvikling &
Fokusering

AKTIVITETER
Konference om
design og nudging
Studietur*

AKTIVITETER
Co-creation workshop*
Idégenerering
Konceptudvikling

VÆRKTØJER
Service Safari
Innovation
Sketching
OUTPUT
Visuel og sanselig
perspektiver på
formidling

Fase 4
Test & Evaluering
AKTIVITET
Prototypebygning
Prptotypetest
Undersøgelser
Evalueringsworkshop

VÆRKTØJ
Drømme vs. Realitet
Idébeskrivelse
Konceptkortlægning
Innovation
Sketching (se fase
2)

VÆRKTØJER
Observation &
måling
Før-interviews
Under-interviews
Logbog
Evaluering
Kvalificering af data

OUTPUT
Idéudpegning
Koncept

OUTPUT
Erfaring fra testprojekter
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Brugerundersøgelserne i Køge

Brugerne i centrum

Forløbet blev igangsat med to workshops i
henholdsvis Roskilde og i Køge. Her blev der sat fokus
på brugerundersøgelser og -behov. På baggrund af
den indledende indføring i brugercentrerede tilgange
blev projektgruppe i Køge bedt om at overveje
følgende forud for anden workshop:
1.

Hvad ser du af udfordringer i biblioteksrummet?

2.

Hvor mangler vi viden, enten om vores brugere
eller metoder?

3.

Hvor ser du potentialer?

De tre spørgsmål er med til at starte en
refleksionsproces op, hvor bibliotekets medarbejdere
overvejer, udfordringer i forhold til brugerne,
biblioteksrummet og egne metoder og rutiner i
hverdagen. Det er helt centralt for udviklingsprocesser, at man diskuterer og klarlægger, hvorvidt
man ser de samme udfordringer – og på samme
måde.

Særligt én udfordring træder tydeligt frem i forbindelse
med workshoppen i Køge: Rum efter Behov's
formulerede ambition om at skabe værdifulde møder
mellem brugerne stiller krav til at forstå, hvad det vil
sige at indgå i et værdifuldt møde på biblioteket – og
hvordan undersøger vi det? En afgørende udfordring er
at bevæge sig fra (ofte diffuse) intentioner til konkrete
indsigter eller greb, der kan bringes videre og realiseres
eller afprøves.
Udover de mere fundamentale diskussioner om
bibliotekets ambitioner og udfordringer, blev
projektgruppen på de første workshops bedt om at
afprøve undersøgelsesværktøjer i praksis og
efterfølgende at behandle de indsamlede data i
fællesskab (se værktøjerne interview, observation,
Trin-tesen og Insight Analysis). Det var mindre
undersøgelser, hvor deltagerne fik udleveret ét
undersøgelsesværktøj, som de skulle afprøve. Det
væsentlige for opstarten var at introducere til en række
mulige undersøgelsesværktøjer, der kan anvendes til at
undersøge brugere – og som projektgruppen skulle
arbejde videre med på egen hånd.
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Erfaringer og udfordringer i Køge

Brugerinvolvering kræver ændring i praksis
Den indledende brugerundersøgelsesfase gav en række
erfaringer ift. processen og brugen af værktøjerne i praksis.

VANSKELIGT AT FÅ REELE
BRUGERINDSIGTER

BRUGERUNDERSØGELSEN
SKABER VÆRDI

Det viste sig vanskeligere end som så at få reelle indsigter
i brugernes adfærd på dette tidspunkt i processen. Det
blev tydeligt, at det kræver øvelse og overvindelse at
bevæge sig fra den transaktionelle relation til den
dialogbaserede relation mellem medarbejder og bruger. I
forbindelse med rekruttering af brugere til en workshop
viste der sig, at være afsat for lidt tid, hvilket betød, at
man måtte omlægge workshoppen til ikke at inkludere
brugere. Brugerne blev i stedet involveret imellem
workshops.

En læring peger på, at bibliotekets ansatte er præget
af en række grundlæggende antagelser om brugerne.
Det kan være svært at rykke ved disse antagelser, hvis
man i hverdagen kun ser folk i de samme situationer,
fx. i forbindelse med udlån eller vejledning.

En læring fra processen var, at det kan opleves som en
stor udfordring og meget grænseoverskridende at tage
kontakt til brugerne, og eksempelvis overtale dem til at
deltage i undersøgelsesworkshops.

TID OG ØVELSE ER
NØDVENDIGT

Derfor skal der dybere og anderledes måder at
undersøge brugernes behov vægtes.
Projektgruppen fremhæver, at de efter
undersøgelserne, har en masse aha-oplevelser og
besidder en viden, som de ellers aldrig ville have fået.
Der har dermed været en klar oplevelse af, at det
skaber værdi at spørge mere ind til brugernes adfærd
og oplevelser.

KAMP MOD EGNE OPFATTELSER

Processen har vist, at det er vigtigt at tage sig god tid,
når man undersøger brugerne. Det kræver tid både at
finde ud af, hvad det er, man gerne vil undersøge,
hvilken metode man skal bruge i undersøgelsen og
gøre sig fortrolig med metoden. Især mens metoderne
er nye er det vigtigt, at man holder sig til de metodiske
anvisninger. Når man har lært metoderne bedre at
kende, kan man selv tilpasse og gradbøje dem, så de
passer bedre til situationen.

Processen med at undersøge brugerne synliggør et
paradoks. De traditionelle opfattelser, som biblioteket
ofte har om brugerne, er ofte også den opfattelse, som
brugerne forventer. Biblioteket og brugere fastholder
med andre ord hinanden i traditionelle forståelser af,
hvad biblioteket skal, og hvad brugerne ønsker.
Det stiller derfor endnu større krav til biblioteket, hvis
det ønsker at ændre sin rolle i fremtiden – og ændre
opfattelsen af, hvilke service og opgaver, biblioteket kan
tilbyde og udfylde.

En læring fra projektet er, at det kræver god tid både
at forberede en undersøgelse og engageringen af
brugerne. Det er samtidig vigtig at være tålmodig og
vedholden - så kommer erkendelserne.

"Det sværeste eller den største udfordring ved forløbet Rum efter Behov har været blot at tage
skridtet. Projektet er selvfølgelig et lidt unaturligt stort spring ift. at bruge meget tid på at lave
undersøgelser, men det er en nødvendig proces, som giver os reel mulighed for tænke over
vores brugere og aktiviteter på nye måder."
— Mikkel, Projektleder
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Anbefalinger fase 1

Mere strategisk og praktisk handling
Et fokus på designtænkning og brugerorienteret
udviklingsarbejde i bibliotekssammenhænge kan i
høj grad være gavnlig for biblioteker. På samme tid
kræver det stadig en del arbejde at få ændret
eksisterende måder at forstå brugerne på og at
håndtere udvikling af de fysiske biblioteksrum.

Det giver mening at arbejde strategisk med brugere,
men det bliver stadig ikke gjort nok. Dels er det
sværere, end man tror at undersøge brugerbehov. Og
dels peger det på et grundlæggende dilemma
omkring på den ene side at arbejde mere strategisk,
hvor man bruger tid på at overveje, hvad der ske, og
på den anden side give plads til hurtig handling.

STRATEGISKE ANBEFALINGER

1

MERE SYSTEMATISK OG STRATEGISK TILGANG
Der er brug for et større fokus på systematik og strategi for at opnå succes med brugerundersøgelser.
Det kræver eksempelvis, at man observerer de samme situationer flere gange, eller at man taler med en
række personer og ikke blot en enkelt eller to. Systematik giver kun mening, hvis den hænger sammen
med bibliotekets overordnede strategi. Det kræver, at man tænker sig om, før man går i gang med
undersøgelsen: Hvad vil vi gerne vide noget om? Hvorfor er vi interesseret i denne viden? Og hvordan
skal vi få vores nye viden integreret i det videre arbejde? Undersøgelsesmetoder kan anvendes i mindre
skala men stadig systematisk i den daglige betjening.

2

BRUG FOR NYE KOMPETENCER
At tage brugerorienteret udviklingsarbejde alvorligt betyder, at der er brug for nye kompetencer på
biblioteket. De kan udvikles gennem læring og træning eller tilføres ved at ansætte nye typer af
medarbejdere på biblioteket. Det er væsentligt at overveje, hvordan disse kompetencer bliver en
integreret del af institutionen.

3

MERE AKTION OG 'LEARNING BY DOING'
Omend effektive brugerundersøgelser kræver systematik, er der i lige så høj grad brug for mod til at
igangsætte initiativer med henblik på at forstå brugerne bedre. Systematik og strategiske overvejelser
kan ofte blive en kæp i hjulet og årsag til, at intet sker. I stedet for at være bange for at fejle eller ikke at
kunne håndtere større undersøgelsesprocesser, er det vigtigste at kaste sig ud i det. Tag fat i folk, og
spørg til deres oplevelser. Det er med til at nedbryde grænserne og gøre det naturligt at inddrage
brugerne i hverdagen.
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TEMPLATE PROJEKTBESKRIVELSE

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektbeskrivelsen skal bruges som et arbejdsredskab,
der kan hjælpe med at skærpe fokus i jeres projekt. Det
er tænkt som et processværktøj, der løbende kan
uddybes.

Central rammesætning
Projektbeskrivelsen kan være med til at
fokusere projekter ved at stille en
række centrale spørgsmål, som man
altid bør overveje.

Projektets formål (titel):

Hvilke udfordringer ligger til grund for projektet?

Hvilke brugere er relevante for projektet?

Overvej hvilke værktøjer, der kan bruges til at kortlægge brugernes behov?

Hvilke materialer/ressourcer skal der til for at realisere projektet?
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TEMPLATE PERSONA

PERSONA
Når man anvender persona som metode, samler man en række
billeder og beskrivelser, der fortæller om bestemte brugertyper.
Personaer kan bygge på rigtige portrætter eller være fiktive
personer, som man skaber ud fra kendte brugertyper. Ud fra
disse billeder og beskrivelser kan man begynde at kortlægge
centrale brugerbehov. Behovene kan både relaterer sig til
brugen af biblioteket og brugernes resterende hverdag.

BEHOVSVISALISERING
Bruger 1

Bruger 2

Bruger 3

Kortlæg tre
centrale
begivenheder i
brugernes
hverdag

Hvilke handlinger
knytter sig til
begivenhederne?

Overvej, hvilke
behov der
ligger bag
disse
handlinger

Find billeder, der repræsenterer
forskellige brugertyper, som er
relevante for jer - det kan være
eksisterende eller nye.
Besvar spørgsmålene i skemaet for
hver brugertype.
Brugen af personaer bør suppleres af
dialog med rigtige brugere.

Vurder,
hvordan disse
behov kan
imødekommes
i bibliotekets
regi
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TEMPLATE BLIK: OBSERVATION

BLIK: OBSERVATIONSVÆRKTØJ

BLIKKET
De punkter brugernes
blikke rammer.

Hvad ser brugerne på
deres vej gennem biblioteket?

LINJER
De linjer der dannes i rummet.

Hvor er brugernes bevægelse?
Hvad styrer deres handlinger?

INTERAKTIONSPUNKTER

Hvor er de centrale interaktiospunkter?
Hvor opstår interaktion brugere
imellem samt mellem brugere og
medarbejdere?

KONTRASTER

Er der steder, hvor handlinge eller
interaktioner støder sammen?
Ser du overraskende og uventede
handlinger?

Brug skemaet til at strukturere dine
observationer
Brugen af BLIK bør suppleres med
dialog, hvor man bl.a. kan spørge ind til
det, man har observeret.
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TEMPLATE QUICK POLLS

QUICK POLLS

FORMÅL
Quick polls er små, hurtige interviews med
brugerne. De foretages på stedet uden at tage
meget tid, og giver dermed mulighed for at
tale med mange forskellige brugere. Quick
polls udformes med en specifik dagsorden og
få, enkle spørgsmål. Er der flere temaer, som
ønskes undersøgt, udformes de som forskellige, selvstændige undersøgelser.

GUIDE
•

Udvælg et tema, som skal undersøges.

•

Formulér få, korte spørgsmål.

•

Notér deres svar, og brug ikke tid på
lange transskriberinger.

•

Gør det gerne sammen med en
kollega, så I kan fortolke resultaterne
sammen.

?
?

?
Quick polls er en god måde til hurtigt at
få en masse inputs fra forskellige
brugere, uden at det kræver særlig
mange ressourcer.
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TEMPLATE TRIN-TESTEN

TRIN-TESTEN
FORMÅL
En trin-test kan man lave for at få et overblik over, hvor mange trin og handlinger brugere skal igennem
for at nå frem til sagen. Alle de steder, hvor man skal handle – hvad enten det er klik på en hjemmeside,
eller døre, der skal åbnes – er trin, der kan skabe modstand og forvirring. Trin-testen kan foretages
både i det fysiske rum (on site) og på nettet (online).
OUTPUT
Med en trin-test får man testet, om der er nogle trin i sin service, der er ulogiske eller unødvendige. På
en bagrund af en trin-test, kan ofte forbedre en service, ved at fjerne uhensigtsmæssige trin og dermed
mindske kompleksiteten og tidsforbruget.
GUIDE
•
•
•
•

Udvælg et startpunkt A og slutpunkt B i det forløb, som ønskes testet.
Kortlæg alle trin og handlinger.
Vurdér, om der trin, som kan fjernes eller gendesignes.
Vurdér, om kvaliteten af forløbet kan øges i de enkelte trin.

Trin-testen er god til at
forstå, hvordan brugerne
oplever udvalgte services. Det
er centralt at få kortlagt, hvad
der sker undervejs i de
forskellige trin i en service og hvordan brugerne reagerer.
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TEMPLATE SHADOWING

SHADOWING

HADOWING

Shadowing får researchers til at
holde sig i observatørrollen, mens
bruger
så tæt som
adowing får researchers tildeatfølger
holdeensig
i
muligt
i
deres
hverdag.
De skal
servatørrollen, mens de følger en bruger så
prøve
at
forblive
diskrete
og ikke
som muligt i deres hverdag. De skal prøve
forstyrre
oplevaelsesforløb,
mens
orblive diskrete og ikke at forstyrre oplevde
dokumenterer
med
noter
og
esforløb, mens de dokumenter med noter
tager
billeder.
fotografer.

GUIDE
•

•

•

Find en bruger, og spørg om du må
observere vedkommendes færden
og brug af biblioteket (spørg altid
om lov).
Følg diskret brugeren, mens du
noterer handlinger og
brugsmønstre.
Når brugeren skal til at forlade
biblioteket, kan man med fordel
stille et par opfølgende spørgsmål
for at få et dybere indblik i
brugerens handlemønster.

FORMÅL
Shawdowing er en metode til at undersøge
brugeroplevelsen på tæt hold uden at interagere
med brugeren. Som researcher holder man sig
diskret, og observerer brugerens handlinger. En af
fordelene ved teknikken er, at man kan få indsigt i
brugernes intuitive handlinger, hvilket ikke altid er
tilfældet i en konstrueret situation som interviewet.
OUTPUT
Shadowing kan med fordel bruges til at kortlægge,
hvordan brugerne reagerer i forbindelse med
forskellige faser af en given service.
UDFORDRING
Selvom formålet med shadowing er at observere
folk handle i en naturlig situation, kan brugeren føle
sig overvåget, hvilket kan medføre at
vedkommende handler anderledes end under
normale omstændigheder.
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TEMPLATE BRUGERREJSE

BRUGERREJSE
Inden for servicedesign er de såkaldte customer journeys centrale. Brugerrejser fokuserer på, hvor og
hvordan en service møder sine brugere. Biblioteket er en service med mange berøringspunkter (touchpoints) med brugerne. De mere åbenlyse steder er receptionen, indgangen, hjemmesiden og bogreolerne.
Dernæst er der de steder, man måske ikke tænker over, som kopimaskinen og toilettet.
Værktøjet 'Costumer Journey Canvas' opdeler brugerrejsen i tre faser: præ-servicefasen, servicefasen og
post-servicefasen.

Brugerrejser eller Costumer
Journeys er vigtige, når man vil
forstå, hvordan ens service
henvender sig til brugerne.
Når man skal foretage en
brugerrejse, handler det om at
træde i brugerens sted.

PRÆ-SERVICEFASEN
I præ-servicefasen undersøger man de
forskellige touchpoints, hvor brugeren bliver
informeret om den specifikke service. Det kan
eksempelvis være igennem venner, på
facebook eller en plakat i SuperBrugsen. Det
er i denne fase, at brugerne danner sig en
forventning til servicen, hvilket er udslagsgivende for, om de kunne finde på at benytte
sig af den i fremtiden.
GUIDE
•
•

•

Lav en liste over mulige touchpoints.
Beskriv og visualisér gennem billeder og
grafik de forskellige fysiske såvel som
virtuelle touch points, der er med
brugerne.
Udvælg et eller flere touchpoints og
foretag quick polls af nuværende og
potentielle brugere for at få et indblik.

SERVICEFASEN
Servicefasen inkluderer alle de forskellige
berøringspunkter brugeren har med
biblioteket. Alle de steder, hvor man skal
handle – klik på hjemmesiden, døre der skal
åbnes – er berøringspunkter, der kan skabe
modstand og forvirring. Ved at forstå og
måske forandre de enkelte trin kan man øge
tilgængeligheden og gøre det nemmere at få
adgang til det essentielle. Hvis der er
forskellige brugergrupper, er det vigtigt at
være opmærksom på, at de ofte har vidt
forskellige behov og berøringspunkter.

GUIDE
•
•
•
•

Udvælg et startpunkt A og slutpunkt B i
det forløb, som ønskes testet.
Kortlæg alle trin og handlinger.
Vurdér, om der trin, som kan fjernes eller
gendesignes.
Vurdér, om kvaliteten af forløbet kan øges
i de enkelte trin.

POST-SERVICEFASEN
Post-servicefasen omhandler brugerens
efterfølgende opfattelse af servicen. Levede
bibliotekets udvalg af krimier op til
forventningen? Kunne man finde rundt eller
manglede, der intuitiv skiltning? Brugere der
har haft en negativ såvel som positiv
oplevelse, har tilbøjelighed til at dele
informationen i sit netværk – både fysisk og
virtuelt. Undersøgelser peger på, at
information fra sociale relationer bliver vægtet
højt, og det er derfor relevant at vide, hvilken
oplevelse brugerne har haft af servicen, samt
hvor og hvordan de kommunikerer om den.
GUIDE
•

•

Lav QUICK POLLS ved udgangen af
biblioteket, for at undersøge brugernes
umiddelbare opfattelse.
Lav en liste over mulige
interaktionskanaler.
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TEMPLATE BRUGERREJSE

32

TEMPLATE RESEARCH OBJECTIVES

'Research Objective' er et værktøj, der hjælper
med at tydeliggøre, hvad man ønsker at
undersøge - og hvordan problemstillingen kan
undersøges.

•

Formulér én udfordring / et problem pr. ark.

•

Notér de typer af undersøgelse, der kan
anvendes til at undersøge din udfordring
(interview, observation, brugerrejser,
fokusgrupper osv.).

•

Uddyb gerne, hvad målet med hver
undersøgelsestype kan være.

ved at

Vi vil gerne finde ud af
mere om

Guide

33

TEMPLATE INSIGHT ANALYSIS

Hvad så vi?

Hvad er det et
symptom på?

Hvilke
konsekvenser
kan det have?

'Insight Analysis' er et værktøj, der
anvendes til at opsamle og analysere
undersøgelsesdata.
Guide
•

Notér kun én observation pr. ark.

•

Formulér både mulige konsekvenser
for brugerne, services og
institutionen.
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FASE 2

Inspiration
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Den rigtige inspiration kan være afgørende for udviklingen af nye ideer og konkrete løsninger.
At udsætte sig selv for erfaringer og greb fra andre steder, er ofte givende for kreative og
praktiske processer - også i hverdagen. Vi eksponeres hver dag for oplevelser, som potentielt
kan være kilde til inspiration. Ved at give sig tid til at gå på opdagelse i ukendte områder og
aktivt notere sig inspirerende pointer, giver man sig selv de bedste betingelser for at skabe
nye løsninger. Det er ikke nemt på forhånd at vide, hvorfra man finder den største og måske
afgørende inspiration til et specifikt projekt. Det er derfor vigtigt at være systematisk åben
overfor sin omverden og de tilbud, der byder sig til - lige fra kurser og seminarer, artikler og
bøger, udstillinger og film eller måske en uformel snak i supermarkedet.

Fase 2
Inspiration
Fase 1
Brugerundersøgelse

AKTIVITETER
Intro til brugerundersøgelse*
Analyse og kvalificering af brugerundersøgelser
VÆRKTØJER
Projektbeskrivelse
Persona
BLIK
Quick Polls
Trin-testen
Shadowing
Brugerrejse
Research objectives
Insight analysis
OUTPUT
Projektfokus
Behovsforståelse

AKTIVITETER
Konference om design
og nudging
Studietur*
VÆRKTØJER
Service Safari
Innovation Sketching
OUTPUT
Visuel og sanselig
perspektiver på
formidling

Fase 3
Idéudvikling &
Fokusering
AKTIVITETER
Co-creation
workshop*
Idégenerering
Konceptudvikling

Fase 4
Test & Evaluering
AKTIVITET
Prototypebygning
Prptotypetest
Undersøgelser
Evalueringsworkshop

VÆRKTØJ
Drømme vs. Realitet
Idébeskrivelse
Konceptkortlægning
Innovation
Sketching (se fase
2)

VÆRKTØJER
Observation &
måling
Før-interviews
Under-interviews
Logbog
Evaluering
Kvalificering af data

OUTPUT
Idéudpegning
Koncept

OUTPUT
Erfaring fra testprojekter
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Ambitionen med inspirationsfasen i Køge

Motivation gennem nye
perspektiver
I udviklingsforløbet var ét fokus at hente
inspiration fra andre aktører end biblioteker. Vi
er ofte mere tilbøjelige til at opsøge viden om
spændende, nye projekter indenfor det felt, vi
allerede er en del af. Ambitionen var at blive
inspireret af en række alternative aktørers
praksis, udtryk og arbejdsformer. Inspiration
fra mere utraditionelle retninger, kom bl.a. fra
en tøjbutik, en visuel kunstner og en
spilkonsulent, skulle være med til at skabe et

mere nuanceret udgangspunkt for bibliotekets
opfattelse af service, indretning,
kommunikation og brugerforståelse. Målet var
endvidere at opleve, hvordan professionelle,
der arbejder med design, nudging og
innovation, undersøger og kortlægger
konkrete udfordringer og brugerbehov - og på
hvilke måder behov og udfordringer omsættes
til konkrete løsninger.

Deltagerne på besøg hos CIID, der fortæller
om en række service design projekter.
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Aktiviteter

Studietur og konference
Inspirationsfasen i kompetenceforløbet bestod
af en studietur med aktører uden for
biblioteksverdenen og en større konference

om design som forandringsredskab med
oplæg omkring servicedesign, nudging og
meningsfulde biblioteker.

SERVICE SAFARI I TØJBUTIK

Tøjbutikker og andre kommercielle rum er
eksemplariske steder at undersøge, hvordan
kunderne er tænkt ind i indretningen gennem
belysning, musik og placering af varer og betjening.
Deltagerne blev bedt om at foretage en mindre
analyse af tøjbutikken Abercrombie & Fitch ved
hjælp af værktøjet "Service Safari".

SERVICE DESIGN I PROCES

Copenhagen Institute of Interaction Design
(CIID) introducerede til, hvordan de arbejder
med service design, bl.a. med eksempler fra
lufthavnen og kulturhuse. Gennem grundig
undersøgelse af brugere og kontekst skaber
de hurtige prototyper, som de tester for igen
at få brugernes mening om løsningerne.
(www.ciid.dk)
KREATIVT KONTORFÆLLESSKAB

Republikken er et kreativt kontorfællesskab i
København, der arbejder målrettet og strategisk
med at skabe tværfaglige relationer. Præmissen er
at samarbejde kræver kuratering og konstante
forandringer. Deltagerne blev introduceret til en
række initiativer bl.a. netværksbanken; en pulje af
faglig sparring, hvor folk donerer timer til puljen.
(www.republikken.net)

VISUEL FORMIDLING FRA KUNSTGRUPPE

Dark Matters er en visuel kunstnergruppe, der
gennem videoprojektioner, lys og artifakter
skaber visuelle rum og oplevelser. Dark Matters
introducerede bl.a. til, hvordan de har udviklet
visuelle og atmosfæriske oplevelser af
historien til Danmark Borgcenter Vordingborg.
(www.darkmatters.dk)
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Konference

Professionelle inputs & faglig
sparring
Konferencen 'Design som forandringsredskab -

FAKTA

værktøjer til at skabe innovation i organisation og
rum' præsenterede metoder til at bruge
designtænkning som innovationsredskab. Ambitionen
var at vise, hvordan man kan arbejde praktisk med
organisationsudvikling og udvikling af nye, relevante
tilbud for bibliotekets brugere. Programmet
inkluderede oplæg fra anerkendte forskere og
praktikere indenfor adfærdsdesign og
forandringsledelse kombineret med praktiske øvelser.
Spørgsmål, som konferencen satte på dagsordenen,
var: Hvordan omsættes innovationsstrategier til
konkrete projekter? Hvordan involveres medarbejdere
og brugere i udviklingsprojekter? Hvilke værktøjer
kan bidrage til at få udviklet og afprøvet nye ideer?

Program
CONNECTING LIBRARIES
Udviklingssamarbejde mellem Valby Bibliotek
og Copenhagen Institute of Interaction Design.
Signe Jarvad, chef for Kultur Valby i Københavns
Kommune.
Alix Gillet-Kirt, interaktionsdesigner

FORANDRINGSLEDELSE I PRAKSIS
Hvordan kan designværktøjer og oplevelsesledelse være med til at udvikle den interne
kultur i en organisation?
Ask Agger, direktør for Workz og ekspert i
forandringsledelse, storytelling og innovation.

Deltagerne blev gennem dagen bedt om at diskutere
centrale spørgsmål i relation til designtænkning og

NUDGING FOR ALVOR

brugerorienteret udvikling, som: Hvad er de største

Hvordan ændrer vores design af omgivelserne menneskers adfærd? Hvordan kan man
gøre det mere intuitivt for brugere at gøre det
rigtige?

udfordringer ift. at skabe udvikling i din hverdag?
Hvad finder du mest interessant indenfor nudging og
design? Og hvad tror du er vigtigt for, at biblioteket
er relevant for brugerne i år 2025?

Pelle Guldborg-Hansen, adfærdsforsker på RUC og
Syddansk Universitet.

En praktisk øvelse, der blev introduceret undervejs på

ROCK YOUR WORLD

konferencen var 'innovation sketching', hvor

Introduktion til arbejdet med nye brugeroplevelser og rumlig formidling i Danmarks nye
Rockmuseum.

deltagerne blev udfordret til at tegne mulige
løsninger på forskellige udfordringer. Øvelsen var
med til at facilitere en dialog omkring fremtidens
bibliotek samtidig med, at der blev skitseret en række

Jacob Westergaard Madsen, museumsinspektør
Jesper Sønderstrup, udstillingsleder

indledende ideer til, hvordan man kunne håndtere
fremtidige udfordringer.

TRE UDFORDRINGER
HVORDAN KUNNE VI GØRE

HVORDAN KUNNE VI SKABE

HVORDAN KUNNE

DET ÅBNE BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET SOM EN

BIBLIOTEKET GØRE EN

BEDRE?

PLATFORM FOR

STØRRE FORSKEL I

VIDENSDELING?

BRUGERNES HVERDAG?
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TEMPLATE SERVICE SAFARI

SERVICE SAFARI
Service safari er en undersøgelsesmetode til at forstå services.
Ved at besøge en service og afprøve den, bliver du i stand til
at forstå, hvordan den fungerer og opleves.
En service safari kan anvendes til at få information og
viden om en bestemt service (fx Abercrombie & Fitch),
bestemt type service (tøjbutikker) eller en bredere vifte
af services (services hvor jeg køber beklædningsgenstande).

Ved udførelsen af en service safari bør du tænke over:
•
•
•
•
•
•

Hvilke forskellige faser servicen består af.
Hvilke folk der er involveret i at levere servicen, og
hvad de gør.
Hvilke objekter du bruger eller interagerer med
Hvilke rum servicen foregår i.
Hvilke oplysninger, der er tilgængelige for brugerne.
Hvordan mennesker der er involveret i at levere
servicen, bidrager til oplevelsen.

Dokumentation gennem billeder eller video kan hjælpe med at
finde ud af mere om den service, du tester.
Notér dine observationer ved hjælp af følgende skabelon.

Hvilken service er det?

Hvad gør brugerne?

Hvordan bidrager de ansatte
til oplevelsen?

Hvilke informationer får
brugerne?

Hvilke objekter interagerer
brugerne med?

Hvordan er rummet?

Hvad fungerer godt?

Hvad fungerer ikke?

Værktøjet 'Service Safari' blev afprøvet
i en tøjbutik under studieturen. Værktøjet kan ligeledes anvendes til at afprøve
interne services i biblioteket eller andre
steder.
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TEMPLATE INNOVATION SKETCHING

Formål

Output

De fleste forbinder tegning med tiden i
børnehaven. De fleste af os er helt holdt op
med at tegne, fordi vi ikke føler, at vi er
gode til det, men faktisk er tegning en
fremragende metode, når man skal
idegenerere – også selvom man ikke
hedder Monét.

Innovation Sketching er en god metode til
at få produceret en masse ideer i en fart.
Da de færreste er vant til at tegne, kan den
alternative udtryksform gøre det nemmere
at bryde ude af normale tankemønstre,
samtidig med at man hele tiden kan se og
blive inspireret af, hvad de andre deltagere
tegner.

Guide
•

Vælg et eller flere problemer eller temaer, som I skal finde på løsninger til.

•

Sæt en tidsbegrænsning på, hvor længe I må tegne ideer på hvert problem eller tema
(ca. 1 min er godt) – her er kvantitet vigtigere end kvalitet.

•

Begynd at tegne løsninger eller elementer, der relaterer sig til dit problem eller tema
- løft din tegning op og fortæl ultra kort om din ide, til de andre deltagere.

•

Bliv ved med at tegne nye ideer, så længe uret tikker - man må gerne blive inspireret
af ideer, som de andre fortæller om.

•

Det er en fordel at lave øvelsen sammen med et par kollegaer. Det er sjovt, og man
bliver tit overrasket over, hvor meget man kan inspirere hinanden i processen.

Udfordringer
Hvis man ikke føler, at ens tegnefærdigheder har udviklet sig siden børnehaven, kan
det være svært at give sig i kast med hurtigtegning. Her er det vigtigt at huske på, at
tegningens udseende ikke er afgørende – det er betydningen og processen, der er
det centrale.
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TEMPLATE INNOVATION SKETCHING

1. Tegn din idé:

'Innovation Sketching' er et værktøj, der
hjælper med at producere mange ideer
på kort tid - gerne skøre og vilde ideer.

2. Giv din idé en titel:

3. Skriv dit navn:
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Erfaringer og udfordringer fra Køge

Værdifuldt at se sig selv udefra
Inspirationsfasen handler om at blive inspireret til
at skabe udvikling og ændringer i egen
organisation, men i høj grad også at se sig selv
udefra. Projektgruppen i Køge fremhæver, at

studieturen og konferencen gav værdifulde
indsigter og perspektiver, der er med til at
bevidstgøre egne potentialer og mangler.

At se sig selv gennem en ny optik

"I forhold til studieturen gav det rigtig meget at komme udenfor biblioteksbranchen og især
besøget hos CIID står rigtig stærkt hos mig. Det var inspirerende at se og høre om deres måde at
arbejde med servicedesign (designthinking-processer) på og deres tilgang til kunderne."
"Det har i virkeligheden skabt en mental bevægelse hos mig og ændret mit mindset omkring
brugere og brugerinddragelse. Jeg har set værdien i skalerbarheden samt værdien i at arbejde med
prototyper tidligt i processen, til at teste umiddelbare ideer og antagelser – og samtidig have
muligheden for at ændre retning, da prototypen ofte giver nye erkendelser og aha-oplevelser."

Indsigter, der kan samtænkes med andre projekter

"Jeg har selvfølgelig haft Rum efter Behov i tankerne, men da 'Værtskab' har kørt sideløbende, har
hele projekttanken og det at arbejde professionelt med projekter været bærende for min rolle både
som projektdeltager og projektleder. Her har jeg fået en erkendelse af, at servicedesignmetoder
passer perfekt ind i projektets dynamiske natur, og gør det både nemmere og mere kvalificerende
at arbejde i loops med løbende at indsamle viden og erfaring i projektets forskellige faser."

Visuelle virkemidlers stærke effekt

"Dark Matters gav indsigt i og inspiration til nye visuelle virkemidler, og måder man sagtens kunne
tænke i biblioteksregi. Deres projekt i Vordingborg var med WAUW fra alle, masser af ideer, gejst
og smittende drivkraft at tage med hjem."
"Analysen vha. Service Safari i Abercrombie & Fitch, var en super inspirerende oplevelse! jeg smed
fagligheden væk og indtog butikken med "kundeøjne" i stedet. Jeg fik mange gode ideer om lys,
inventar fx spejle, salgsteknikker, kundebetjening etc."

Service Designs potentiale til at skabe forandring

"Konferencen fungerede rigtig godt som inspiration. Især oplægget fra Ask Agger og hans metode
omkring inddragelse af spil i forandringsprocesser, samt Pelle Guldborg Hansens oplæg omkring
faktisk adfærd i forhold til forventet adfærd, hvilket for mig at se underbygger fordelene ved at
arbejde med servicedesign."
"Republikken var min absolutte favoritaktør på studieturen. I huset blev det virkeliggjort, hvordan
forskellige fagligheder kan have stor gavn af at samarbejde, udvikle, dele viden og inspirere
hinanden."

— Projektgruppen
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Anbefalinger fase 2

Arbejd strategisk med inspiration

STRATEGISKE ANBEFALINGER

1

DET ER INSPIRERENDE AT KOMME UD
AF SIN EGEN FAGLIGHED
Inspirationsfasen skal sikre, at man kommer ud af sin egen verden – og dermed også
potentielt tættere på brugernes hverdag og oplevelser. Udefrakommende perspektiver
kan være centrale for at bryde med gængse måder at håndtere projekter internt i
biblioteket og pege på nye, kvalifierede måder at tænke oplevelser på.

2

DET SANSELIGE OG VISUELLE GØR
FORMIDLINGEN NÆRVÆRENDE
Lys, lyd og materialitet er en effektfuld måde at skabe rumlige og sanselige oplevelser og
fortællinger på. Det kan være totaloplevelser eller som mindre understøttende elementer i
forbindelse med andre initiativer. Man kan lære meget fra reklame- og kunstverdenen, når man
arbejder med at få fat i folks opmærksomhed på nye måder.

3

PARTNERSKABER SOM INSPIRATIONSKILDE
Partnerskaber er også en god kilde til (at få) inspiration fra andre organisationers måder
at håndtere udfordringer på – og derigennem at få et nyt blik på egen organisation.
Partnerskaber kan styrke bibliotekets tilbud, relationer og udviklingsmuligheder. Det er
centralt at danne partnerskaber, der understøtter den strategiske retning, biblioteket
ønsker at gå i.

4

DESIGNVÆRKTØJ SOM KULTURUDVIKLING
Designværktøjer kan være med til at udvikle den interne kultur i organisationer.
Brugerorienterede tilgange handler om at involvere medarbejdere og brugere i en
forandringsproces. Ved at arbejde med visuelle inputs og redskaber kan man øge
medejerskab til både at konkretisere problemer og udvikle løsninger.
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FASE 3

Idéudvikling
& Fokusering
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Idéudvikling handler om at udvikle mange forskellige mulige løsninger til en (eller flere),
bestemt(e) udfordringer. Centralt for idéudvikling er at få defineret de udfordringer, man
gerne vil løse og samtidig konkretisere sine ambitioner, i en række målsætninger. En konkret
udfordring er det bedste udgangspunkt for at tænke kreativt og veldefinerede mål er den
parameter, som de kreative ideer kan vurderes ud fra.
Selv med gode udfordringer er det ofte vanskeligt at komme op med den gode idé i første
forsøg. Derfor handler idéudvikling i første omgang om at skabe mange ideer – og gerne
ambitiøse ideer. Det centrale i en idéudviklingsfase er, at man bygger videre på hinandens
ideer frem for at afvise dem på forånd. Det er ofte ud fra de mest vilde tanker, at den gode
og realistiske idé arbejdes frem.

Fase 3

Fase 1
Brugerundersøgelse

AKTIVITETER
Intro til brugerundersøgelse*
Analyse og kvalificering af brugerundersøgelser
VÆRKTØJER
Projektbeskrivelse
Persona
BLIK
Quick Polls
Trin-testen
Shadowing
Brugerrejse
Research objectives
Insight analysis
OUTPUT
Projektfokus
Behovsforståelse

Fase 2
Inspiration

AKTIVITETER
Konference om
design og nudging
Studietur*
VÆRKTØJER
Service Safari
Innovation
Sketching
OUTPUT
Visuel og sanselig
perspektiver på
formidling

Idéudvikling &
Fokusering
AKTIVITETER
Co-creation
workshop*
Idégenerering
Konceptudvikling
VÆRKTØJ
Drømme vs. Realitet
Idébeskrivelse
Konceptkortlægning
Innovation Sketching
(se fase 2)
OUTPUT
Idéudpegning
Koncept

Fase 4
Test & Evaluering
AKTIVITET
Prototypebygning
Prptotypetest
Undersøgelser
Evalueringsworkshop
VÆRKTØJER
Observation &
måling
Før-interviews
Under-interviews
Logbog
Evaluering
Kvalificering af data
OUTPUT
Erfaring fra testprojekter
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Idéudvikling i Køge

En iterativ proces

Rum efter Behov bestod af en længere idéudviklingsproces igangsat af en fælles idégenereringsworkshop med
projektgruppen og UiWE. Udgangspunktet for idéudviklingen var en præcisering af ambitionen om at udvikle
metoder til forstå brugernes behov og understøtte og
skabe værdifulde møder mellem bibliotekets brugere i det
fysiske biblioteksrum.
Det blev klart i undersøgelsesfasen, at denne ambition
stiller krav til en forståelse af, hvad værdifulde møder er.
For at undersøge, hvad der er et værdifuldt møde for den
enkelte bruger, kræver det en forståelse, der går ud over
det rent subjektive, for at det kan virke rammesættende
for nye initiativer.

Idégeneringsopstart
Som resultat af en fælles dialog om bibliotekernes og
brugernes rolle nu og i fremtiden, blev idéudviklingen i
første omgang fokuseret omkring møder, der lagde vægt

på faglige interesser hos brugerne. F.eks. havebrug,
ølbrygning, madlavning. Dermed var lokal viden og
kompetencer i fokus for mødet. I undersøgelsen af det
værdifulde møde tog vi et skridt tilbage, og fokuserede
på, hvordan brugerne kan være med til at undersøge,
hvilken viden de finder værdifuld at mødes om.
Følgende to spørgsmål lå til grund for de indledende
idégenereringsproces:
•

Hvordan kan vi fange brugerinteressen og integrere
dem i kortlægningen af kompetencer og viden i
Køge?

•

Hvordan kan vi hjælpe medarbejdere med at kortlægge brugernes kompetencer som en del af hverdagens rutiner?

Udvælgelse af ideer under co-creation workshop
Projektgruppen udvikler ideer
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Idéudviklingsproces

Oversættelse af vision til
kriterier, der kan ses
For at komme nærmere udvikling af en idé, der kunne
testes i Køge, blev det besluttet at foretage en præcisering, der tog udgangspunkt i at fastholde brugerne
længere tid på biblioteket. Det var ud fra en antagelse
om, at hvis de bliver længere tid, er der større sandsynlighed for at indgå i et møde med andre brugere.
Derudover fokuserede idéudviklingen på, hvordan vi
kan undersøge, hvilke interesser og aktiviteter, der får
folk til at blive længere – og interagere mere.

Tema: Biblioteket som lokalt hub
Et tema, der blev diskuteret undervejs i undersøgelsesfasen, var synliggørelse af lokale kompetencer og lokal
viden. Lokalområdets unikke kompetencer og services
kan være vanskelig at finde frem til, hvis man ikke har
et stort lokalt netværk eller er nytilflytter – og som er
en type viden, der er næsten umulig at finde frem til
via nettet. UiWE så et stort potentiale i at binde
brugere fra lokalområdet sammen omkring at udveksle
lokal viden og med biblioteket som omdrejningspunkt.

Idéudvikling under co-creation workshop

Bibliotekets medarbejdere har kompetencer, vidensområder og netværk, som de kan bidrage med og gøre
nærværende for brugerene i biblioteketsrummet og
andre steder. Ofte er det svært at vide, hvilke ansatte
man skal tage fat i, hvis man eksempelvis ønsker viden
om emner som musik eller havearbejde. Og ved at
gøre det mere visuelt – i biblioteksrummet og f.eks. i
byrummet – kunne Køges ressourcer og tilbud bliver
mere synlige.
Intentionen om at arbejde med at tydeliggøre lokal
viden både i og udenfor biblioteket var et centralt
tema i projektets første fase. Det peger på et interessant område, hvor biblioteket potentielt kan få en
innovativ rolle i forhold til lokal vidensdeling. En rolle
der adskiller sig fra andre vidensfacilitatorer, som f.eks.
Google og andre søgemaskiner.
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Undervejs i idéudviklingsfasen

Mangfoldig idéudvikling
Designdrevet udviklingsprocesser er iterative
processer, hvilket betyder, at man ofte veksler mellem
de fire faser flere gange undervejs. Det kan f.eks.
betyde, at man i sin idéudvikling må tilbage og
undersøge brugerne yderligere, som derefter fører til
endnu en idéfase. Denne iterative erfaring har været

Idé 1: DelKøge
Undervejs blev idéen "DelKøge" udviklet. Konceptet er
en platform, der giver mulighed for at inddrage
brugere og bibliotekarer i at kortlægge lokal viden
inden for udvalgte temaer, f.eks. madkultur, der kunne
samles i en både fysisk og online service. Platformen
skal gøre det nemt for borgere i Køge at dele viden
om særlige steder, oplevelse og tilbud i Køge.
Ambitionen med DelKøge er at give biblioteket en
rolle som facilitatorer for den lokale og nære viden,
der er vanskelig at finde frem til. Mens det er nemt at
finde viden om hele verden på nettet, kan det være
vanskelige at finde kvalificeret viden om sit eget
nærområde.
Køge Bibliotek vurderede imidlertid, at DelKøge var
for ambitiøst og krævende. De mente den online
platform overskred grænserne for projektet, om det
fysiske biblioteksrum I stedet blev det besluttet at
have større fokus på de metodiske
hverdagskompetencer til at undersøge, understøtte
og skabe møder i det eksisterende biblioteksrum.
Processen er et illustrativt eksempel på en iterativ
proces, hvor ideer udvikles og videreudvikles over en
længere periode. Beslutningen om at videreudvikle en
ny idé førte til endnu en idégenereringsworkshop – nu
faciliteret af projektgruppen selv med udgangspunkt i
konkrete koncept- og idéværktøj, der satte rammerne
for processen.

en stor del af processen i Køge. Herunder kan du se et
udsmit af ideer, der er blevet udviklet og arbejdet på
undervejs i processen. Der er flere brugbare ideer,
som ikke passer til nærværende projekts ambition og
rammer, men som kan videreudvikles senere.
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Endelige koncept: Idé og ambition

Undersøgelse af interessefællesskaber:
Fællesbordet

Undervejs i undersøgelsesfasen blev det tydeligt, at
ambitionen om at understøtte og skabe værdifulde
møder mellem brugerne og opøve hverdagsmetoder
til at undersøge disse møder mellem brugerne,
krævede en reformulering af problemstillingen. Vi
havde brug for at kende omstændighederne for
møder i det hele taget. Derfor brød vi spørgsmålet op
i: Hvad vil brugernes mødes om og hvordan
interagerer de? dvs. hvordan opstår møderne og
hvordan udspiller de sig? Vi havde dermed brug for at
skabe et koncept, der gav anledning til at undersøge
møder.
Med udgangspunkt i en række ideer udarbejdet af
projektgruppen i Køge, skabte vi prototypen
Fællesbordet. Fællesbordet, der er et fleksibelt
langbord i råt træ, giver mulighed for at undersøge,
hvordan brugere interagere med hinanden og
biblioteketsrummet. Ideen bag Fællesbordet var at
skabe et koncept, der koncentrerede en række møder,
gjorde systematisk observation mulig og gjorde det

muligt at interagere med brugere før, under og efter
møder med andre brugere. Det centrale ved
konceptet er den dialog og de undersøgelserne,
bordet kan muliggøre – og ikke bordet som isoleret
fysisk objekt.
Intentionen med fællesbordet er at bruge det som
platform til at afprøve og observere forskellige måder
at aktivere bordet på. De spørgsmål, som
Fællesbordet ligger op til er: hvad tiltrækker folk, som
besøger biblioteket? hvad kan få brugerne til at
mødes? Er det en særlig hyggelig stemning? Er det
noget specifikt indhold?
Fællesbordet er med andre ord med til at belyse,
hvordan biblioteket kan kuratere de fysiske rum, så de
bedre stemmer overens med brugernes behov.
Dermed kan brugerne med få virkemidler inspireres til
at blive længere, mødes tilfældigt eller arrangeret, og
inspireres til at bruge rummet som deres eget.

Skitser af forskellige indretninger ift. atmosfære
og funktionelt indhold.
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Endelige koncept: Idé og ambition

Fællesbordet
Med Fællesbordet prøver vi at teste forskellige
aktiviteter omkring bordet og undersøger, hvordan
det opleves af brugerne. I testperioden blev følgende
fem temaer undersøgt.

1. uge
NEUTRAL OPSTILLING — Hvilken effekt har det
opstillede bord i rummet?

4. uge
INDHOLD + ATMOSFÆRE — Hvilken effekt har det, hvis
der skruet op for både atmosfære og indhold?

2. uge
ATMOSFÆRE — Hvilken effekt har en karakteristisk
hyggelig atmosfære?

5. uge
SYNLIG SERVICE — Vil oplevelsen af tilstedeværelsen af
ansatte ved bordet tiltrække folk?

3. uge
INDHOLD — Er det særlige funktioner og indhold på
bordet, der tiltrækker folk?

Du kan læse undersøgelserne og indsigterne under
publikationens sidste fase; 'Test & Evaluering'.
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Erfaringer og udfordringer fra Køge

Stort behov for kommunikation
Idéudviklingsfasen i Køge var som beskrevet en iterativ
proces, hvor der blev udviklet flere ideer. Processen frem
mod Fællesbordet, som blev det endelige testprojekt,
gav værdifulde erfaringer, som kan bidrage til
udviklingsprojekter fremover.

Blive bedre til at bruge
biblioteket som laboratorium

Mere inddragelse af kollegaer

Det er klart en fordel, at bibliotekets arbejde foregår
sammen med brugerne hver eneste dag. Det giver en
oplagt mulighed for i langt højere grad at benytte
biblioteket som et laboratorium, hvor ansatte kan kaste
sig ud i at undersøge og teste sammen med brugerne.
I den forstand er tiden ikke en begrænsning på samme
måde, som hvis man skal samle deltagere – de er
tilgængelige hver dag.

Stærk forankring af idéen i organisationen
En central erfaring fra processen er, at åben og
vedvarende kommunikation internt i organisationen og
hele biblioteket er vigtig for at sikre forankring og
fælles commitment. Processen har ikke haft nok fokus
på formidling undervejs, og som konsekvens oplevede
projektgruppen undren og skepsis i organisationen, da
Fællesbordet blev testet i praksis.

Inddragelsen af kollegaerne handler ikke blot om at
formidle projektet, men om at bruge det som en
anledning til at teste ideerne undervejs.
Brugerinddragelse handler ikke blot om de eksterne
brugere, men i lige så høj grad om ansatte.
Idéudviklingen kan med fordel bruge kollegaerne som
feedback-loop og testpersoner.

Lave flere mindre test af ideer
Det er vanskeligt at vide, hvorvidt man har gang i en
idé, som brugerne oplever som meningsfuld. En
erfaring fra Køge er ligeledes, at det kunne have været
gavnligt i endnu højere grad at foretage mindre test
undervejs i idéudviklingsfasen. Det ville give mulighed
for afprøve flere ideer, inden man valgte at udvikle det
endelige koncept. Tests kunne f.eks. være at pitche en
række ideer til kollegaerne og brugerne og høre deres
umiddelbare respons.

"Det har været en interessant proces, og så havde jeg nok forventet, at det konkrete resultat
i rummet var mere æstetisk. Den endelige idé, med undersøgelserne ved bordet, var nok
mindre opsigtsvækkende, end jeg havde regnet med."
— Anders, projektgruppedeltager
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Anbefalinger til Idéudvikling

Kvalificering af ideer
For at en ide bliver mere end et indfald, er det vigtigt
at formulere en række kriterier, man vil vurdere ideen
ud fra. Det har bl.a. at gøre med, at ideen er tydelig,
så andre kan se den for sig. Et andet centralt kriterier

Tydelighed
En god idé skal være til at forstå af folk udefra. Giv din
idé et navn, når det skal beskrives. Det er med til at
gøre det muligt at tale om den. Og endelig er det
virkningsfuldt at illustrere din idé visuelt, f.eks. gennem
tegning, billeder eller referencer.

Ejerskab / Drift
For at en idé er langtidsholdbar, er det centralt, at flere
parter – i en organisation, eller gerne på tværs af flere
organisationer – kan finde værdi i den. Overvej,
hvordan idéen kan forankres bredere i organisationen,
og videreudvikles over tid, så den fortsat skaber værdi.

Partnerskaber
En central del af idéudvikling er også at tænke i
partnerskaber. Partnerskaber kan være med til at
udvikle ideer, der ikke kan lade sig gøre at udvikle
alene. Ved allerede at tænke i innovative partnerskaber
allerede i idéudviklingen øger det mulighederne for at
komme frem til ideer og bibliotekstilbud, der er
nytænkende og visionære. Partnerskaber kan bl.a.
tilføre nye kompetencer, skabe lokale relationer og
skabe kontakt til nye brugergrupper.

Nødvendighed / nærvær i hverdagen
Det kan virke som om, der er uanede muligheder og
retninger, når man står overfor en udvikling af f.eks.
nye aktiviteter eller services. Når man skal vælge én
retning frem for en anden, er det værd at overveje,

kan være, at kolleger eller samarbejdspartnerne kan
tage ideen videre og bygge på den. Nedenstående
peger på centrale elementer, det er relevant at huske
på, når man udvikler ideer.

hvad der er tættest på menneskers hverdag, for netop
her er der størst chance for, at man kan få fat i
brugerne. Er det muligt at komme frem til en idé, der
f.eks. kan spille ind i folks hverdag – i forhold til
transport, til indkøb og madlavning? Hverdagens
behov er ikke blot af praktisk og logistisk karakter. Det
kan også være behov for hyggelig atmosfære – eller
for noget, der bryder med hverdagens forventninger
på en bestemt måde. Under alle omstændigheder skal
det forholde sig til hverdagens nødvendighed.

Specialisering
Det er afgørende, at man finder frem til det, man er
bedst til – da det er der, hvor man kan skabe størst
værdi. Med andre ord handler det om ikke at bruge
sine ressourcer på de forkerte parametre. I forhold til
bibliotekets udvikling er det især relevant at se på,
hvad biblioteket kan, levere af andre services, f.eks.
faglig formidling med særlige aktører.

Bruger og interessefokus
At skabe stor værdi og mening for nogen betyder ofte
også, at man ikke kan skabe værdi for alle. Det er
bedre at udvikle flere ideer, der henvender sig til
forskellige målgrupper end at forsøge at inkludere alle
hele tiden.
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TEMPLATE DRØMME VS. REALITET

SKALERING: STORE DRØMME VS. REALISTISKE PROJEKTER

Formål

Udfordringer

Øvelsen er en idéudviklingsdialog, hvor deltagerne
først bliver bedt om at tænke visionært og ambitiøst uden at lade sig begrænse af ressourcer,
økonomi, magtkampe o.lign. Efterfølgende skal
ideerne skaleres ned til konkrete kontekster og
forhold, som gør sig gældende for projektets
kontekst.

Det er ofte meget vanskeligere, end man forestiller
sig, at tænke udover institutionelle rammer,
økonomi og ressourcer.

Output
De gode ideer er ofte affødt af vilde ideer, som man
ikke troede, var mulige. Øvelsen giver et interessant
udgangspunkt til videre idéudvikling - og kan være
med til at formulere større visioner og ambitioner,
som man kan arbejde mod.

GUIDE

Det er en god øvelse at starte med at
drømme stort og skørt uden begrænsning. Derefter kan man uddrage mulige
elementer, som kan omsættes til
realistiske løsninger.
Det er ikke nogen let øvelse. Det kræver
ofte en person, der sørger for at stoppe
folk, der begynder at problematisere
ideer.

•

Udvælg en person til ordstyrer.
Vedkommendes rolle er at styre
dialogen og sikre, at ingen afviser
ideer i første del af øvelsen. Alle ideer
er velkomne!

•

Bestem en tidsramme for hhv. første
og anden del af øvelsen. Det tager
ofte lidt tid at få åbnet op for skøre og
vilde ideer.

•

Skriv alle ideer ned (på papir eller
tavle), så de ikke går tabt.

•

Brug de nedskrevne vilde ideer fra
første del til at se på interessante
koblinger, når I skal skalere ned i
øvelsens anden del.
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TEMPLATE IDÉBESKRIVELSE

IDÉBESKRIVELSE
IDÉBESKRIVELSE

Beskriv	
  idéen	
  og	
  dens	
  formål	
  

Værktøjet hjælper til at fokusere på
centrale aspekter, som hvad går idéen
ud på og hvorfor er idéen vigtig.
Udfyld kun ét ark pr. idé - men producér
gerne mange undervejs i processen.
Hver gang en ny idé dukker op, er det
godt notere det ned. Ideerne kan ofte
bruges senere eller i en anden sammenhæng.

Hvorfor	
  er	
  idéen	
  interessant?	
  Hvordan	
  knytter den	
  an	
  til	
  bibliotekets	
  vision?	
  

Hvilke	
  konkrete	
  mål	
  og	
  succeskriterier	
  kan	
  opstilles?	
  (skal	
  kunne	
  testes)	
  

Hvordan	
  skal	
  idéen	
  udføres	
  i	
  praksis?	
  (ressourcer,	
  materialer,	
  tid	
  mm.)	
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TEMPLATE KONCEPTKORTLÆGNING

KONCEPTKORTLÆGNING
HVAD? Forklar konceptet i 2 sætninger
nem implementering

HVEM? Hvem er målgruppen?
radikal forandring

gradvis forandring

HVORFOR? Hvilke behov dækker konceptet?
kompleks implementering

HVORDAN? Tegn konceptet, og hvordan det påvirker brugernes oplevelse.

Konceptkortlægninger er et værktøj, der
kan anvendes til at skærpe ens idé.
Det er et stærkt værktøj at tegne
sin idé - også selv om det opleves
vanskeligt for folk, der ikke normalt
tegner.
Endelig kan grafen få en dialog i gang
om idéens karakter ift. implementering
og forandringspotentiale.
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FASE 4

Test &
Evaluering
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Indenfor designtænkning taler man om 'rapid prototyping' – hurtige tests. Det er en helt
central del af designtilgangen, at man hurtigt får involveret brugerne i mulige løsninger. Det
giver mulighed for at forbedre den endelige udformning og design. Gennem prototyping
reduceres behovet for ændringer senere, hvor udviklingen er sket, og hvor det ofte er
omkostningsfuldt og tidskrævende at ændre ved idé eller design. Endvidere kan det skabe
ejerskab hos brugerne såvel som kollegaer, når de inddrages i forandringer og udvikling.
Prototyper eller test kan spænde fra at være papirskitser til installationer, der ser ud og
fungerer ligesom den endelige løsning. Nøglen til en vellykket testfase er at lytte og spørge
brugerne – og hurtigt revidere på baggrund af deres feedback. Ved at tvinge sig selv til at
teste tidligt i udviklingsfasen gør man det nemmere at eksperimentere med forskellige
tilgange og ideer. Dialogen om en mulig løsning bliver lettere, når man kan se den frem for
blot at tale om den. Det sikrer, at alle deler en fælles forståelse, og det reducerer risikoen får
at overse centrale behov.
Test er ikke tænkt som fuldt færdigdesignede løsninger. Det er ambitionen, at testfasen
hjælper brugerne med at visualisere bestemte løsninger eller opnå en særlig brugeroplevelse,
som den endelige løsning ønsker at tilbyde. Ved at arbejde iterativt kan man på et tidligt
stadie teste sine antagelser om, hvorvidt ideen skaber værdi for brugerne eller ej, også
selvom ideen ikke er færdigudviklet.

Fase 4

Test & Evaluering
Fase 1
Brugerundersøgelse

Fase 2
Inspiration

Fase 3
Idéudvikling &
Fokusering

AKTIVITETER
Intro til brugerundersøgelse*
Analyse og kvalificering af brugerundersøgelser

AKTIVITETER
Konference om
design og nudging
Studietur*

AKTIVITETER
Co-creation
workshop*
Idégenerering
Konceptudvikling

VÆRKTØJER
Projektbeskrivelse
Persona
BLIK
Quick Polls
Trin-testen
Shadowing
Brugerrejse
Research objectives
Insight analysis
OUTPUT
Projektfokus
Behovsforståelse

VÆRKTØJER
Service Safari
Innovation
Sketching
OUTPUT
Visuel og sanselig
perspektiver på
formidling

VÆRKTØJ
Drømme vs.
Realitet
Idébeskrivelse
Konceptkortlægning
Innovation
Sketching
(se fase 2)
OUTPUT
Idéudpegning
Koncept

AKTIVITET
Prototypebygning
Prptotypetest
Undersøgelser
Evalueringsworkshop
VÆRKTØJER
Observation & måling
Før-interviews
Under-interviews
Logbog
Evaluering
Kvalificering af data
OUTPUT
Erfaring fra
testprojekter
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Prototyping i Køge

Et bygget bord og systematiske
undersøgelser
Den sidste fase 'Test & Evaluering' handler dels om at få
omsat idéen til en konkret prototype, og dels om at foretage systematiske undersøgelser, der kan give os viden til
at arbejde videre med idéen. Til at omsætte idéen fik vi en
tømrer til at bygge bordet på Køge Bibliotek. Ved at gøre
byggeprocessen til en del af forløbet – og synlig for både
brugerne og de ansatte, gør man det muligt at starte en
dialog om prototypen tidligt i testfasen.

Undersøgelser i centrum
Helt centralt for testfasen er, at man ønsker at blive klogere
på det man tester. I dette tilfælde gjaldt det en større
indsigt i, hvad der fik folk til at sætte sig ved bordet og
interagere med andre. Gennem fem uger var projektdeltagerne på skift ude og observere, registrere og interviewe
brugerne på Køge bibliotek, om deres oplevelser ved og
omkring bordet.

Kriterier for prototypen Fællesbordet
Der var besluttet en række kriterier for bordet. Et af kriterierne for fællesbordet var ‘fleksibilitet': det skulle være et
langbord, der kunne skilles ad, have hjul, så det kunne flyttes, samt belysning og strømstik for at muliggøre arbejdspladser"

Gevindrør

Eg
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Prototyping i Køge

Systematiske undersøgelser af brug,
adfærd og møder
Ideen bag undersøgelsen var at finde ud af hvad kontekst
betyder for adfærd. Fællesbordet blev derfor systematisk iscenesat i en række forskellige kontekster for at
finde ud af, hvilken påvirkning det har på forskellige typer
af møder og brugen af biblioteksrummet.

1. uge
NEUTRAL OPSTILLING

4. uge
INDHOLD + ATMOSFÆRE

AKTIVITET: Hvilken effekt har det opstillede bord i

AKTIVITETER: Hvilken effekt har det, hvis der skruet
op for både atmosfære og indhold? Stearinlys, kunstig
pejs, lammeskind og planter kom tilbage til bordet
samtidig med, at der lå forskellige ting, som både
børn og voksne, kunne fordybe sig i.

rummet? Den første uge blev bordet placeret i rummet
uden nogen særlig indretning eller beskrivelse af
funktion.

ERFARINGER: bordet blev hurtigt indtaget af unge, der
manglede et arbejdsbord – og som opdagede muligheden for at sætte strømstik til.

2. uge
HYGGELIG ATMOSFÆRE
AKTIVITET: Hvilken effekt har en karakteristisk
hyggelig atmosfære? Ambitionen var at undersøge
stemning og atmosfære som drivkraft for sociale
møder. Bordet blev iscenesat med stearinlys, planter,
lammeskind på stolene. Derudover blev infoskærmen
over bordet erstattet af en kunstig pejs.
ERFARINGER: Særligt den kunstige pejs trak meget
opmærksomhed, mange positive kommentarer og
havde en inviterende virkning på folks adfærd på vej
hen til og ved bordet.
3. uge
INDHOLD
AKTIVITET: Er det særlige funktioner og indhold på
bordet, der tiltrækker folk? Hyggeartefakterne blev i i
tredje uge skiftet ud med en række indholdsmæssige
funktioner, som aviser og aktiviteter for børn
ERFARINGER: Børnene blev tiltrukket af mulighederne
for kreativ udfoldelse. Børnene trak deres voksne med,
som begyndte at tale sammen indbyrdes.

ERFARINGER: Bordet blev generelt brugt en del i
denne periode. Møder på tværs af alder og indgangsvinkler. F.eks.: Aviserlæser taler med ung, der lader
mobiltelefon op, mens to personer spiller et spil.
5. uge
SYNLIG SERVICE
AKTIVITETER:Vil oplevelsen af tilstedeværelsen af
ansatte ved bordet tiltrække folk? Den sidste uge sad
der på skift en ansat ved bordet. Nogle tog deres
computer med andre deres frokost med ud til bordet i
løbet af ugen.

ERFARINGER: Der var flere oplevelser ved denne
sidste øvelse. Dels aspektet ved at medbringe
computer, som ikke inviterede til dialog eller signalerede, at den ansatte var til rådighed til at hjælpe. Og
dels oplevede projektgruppen, der til hverdag er
tilknyttet Køge Bibliotek mere dialog end dem, der
har deres hverdag i lokalbibliotekerne.
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Indsigter ved undersøgelser i praksis

Interessant viden om brugerne
Undersøgelserne, der blev foretaget, mens Fællesbordet var i
aktion, gav en række interessante indsigter om brugernes
adfærd og interaktion ved og omkring Fællesbordet.

Det er erfaringer og indsigter, som er værd at tage videre til
fremtidige undersøgelser og udviklingsprojekter i KøgeBibliotekerne – såvel som i andre biblioteker.

Mange bruger lang tid på at være online - i
bibliotekets rum

Synlighed gav anledning til dialog

Flere af undersøgelserne har registreret brugere, der
venter – og størstedelen bruger deres smartphones til at
fordrive tiden med. Det giver anledning til at medtænke
bibliotekets fysiske rum i de virtuelle rum - og omvendt.
Der er gode muligheder for at være til stede med services,
der tager højde for brugernes fysiske tilstedeværelse,
mens de er online.

Synlighed af bordet var med til at starte en dialog mellem
både ansatte og brugere. Fællesbordet blev placeret i
indgangsområdet på Køge Bibliotek, og alle genkendte
dermed straks ændringen. Fællesbordet skilte sig
endvidere ud fra resten af indretningen ved at være
hjemmebygget og i råt træ.

Overraskende elementer med positiv effekt
Ældre bruger biblioteket
alene om formiddage
Trods et nogenlunde kendskab i KøgeBibliotekerne til,
hvilke brugergrupper der kommer i bestemte tidsrum, så
har de systematiske undersøgelser givet specifik viden om
adfærd. I Køge pegede registreringen på, at der er en
ældre gruppe af besøgende, der alle kommer alene om
formiddagen. Det giver anledning til at udvikle services og
rum, der matcher deres behov – og som kan understøtte
møder mellem de ældre formiddagsbesøgende.

Fællesbordet blev placeret under en infoskærm. Undervejs
blev infoskærmen skiftet ud med en kunstig pejs. Den nye
indretning blev særligt bemærket, og der blev talt positivt
om den med kommentarer som; "Ej hvor hyggeligt" og
"det er godt med noget anderledes". Pejsen skabte tydelig
positiv respons, og var noget, som de ikke forventede, og
som havde en inviterende virkning på flere af de brugere,
som endte med at sætte sig ved bordet. Det gav
kommentarer på flere forskellige platforme: f.eks. skranken
og postkassen.

Fællesbordet har en praktisk funktionalitet

Brugerne vil gerne snakke og deltage i
mindre undersøgelser

En observation der gik igen var, at flere anvendte
Fællesbordet til at pakke deres taske, når de var færdige ved
skranken. Der blev ikke spurgt ind til handlingen, men det kan
bl.a. tolkes som et behov for en afsætningsplads, hvor
placeringen af Fællesbordet var meningsfuld ift. skranken.

Det var en tydelig erfaring hos projektgruppen, at det ikke
behøver at være en negativ ting at forstyrre brugerne.
Langt de fleste brugere var interesseret i at fortælle om
deres oplevelse. Man skal naturligvis finde en balance – og
nogle vil altid være mere interesserede end andre.
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Børns leg skaber dialog mellem voksne

Nærkontakt skaber møder

Når børn sætter sig for at lege med noget af indholdet
ved bordet, så tiltrækker det voksne. Det er tydeligt, at
børns leg er med til at starte en dialog blandt
børnenes voksne såvel som andre nysgerrige voksne,
der kommer for at kigge.

Det blev observeret, at jo tættere folk sidder ved
bordet, jo mere giver det anledning til positive
forstyrrelser indbyrdes. Omvendt kan der klart
observeres et mønster til, at folk sætter sig med lidt
afstand fra hinanden, hvis det er muligt.

"Vi har nok ofte en antagelse om, at brugere ikke vil forstyrres – men undersøgelserne gav mig
oplevelsen af, at man sagtens kan tage fat i dem. Jeg blev tvunget til at starte en dialog, som jeg ikke
ville have opsøgt uden "Rum efter Behov"-projektet."
— Linda, projektgruppedeltager
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Læringer og udfordringer fra Køge

Erfaringer med hverdagsmetoder

Ambitionen med projektet Rum efter Behov har været dels
at understøtte og skabe værdifulde møder og dels at få
udviklet hverdagsmetoder til at undersøge og inddrage
brugerne i hverdagen. Designtænkning er blevet introduceret som metodisk udgangspunkt for projektet. Rum efter

Brugerundersøgelser skal
forankres i organisationen
Der er brug for et prioriteret fokus på opsamling af den
viden om brugerne, som de ansatte har i
KøgeBibliotekerne. Brugerundersøgelser kan med fordel
integreres systematisk for at sikre, at brugerorienteret
udvikling sker i praksis – og at undersøgelser og test bliver
til hverdagsmetoder for flere personaler i biblioteket. Det
kan f.eks. være et fast punkt på medarbejdermøder, hvor
observationer og undersøgelser præsenteres og
opsamles.

Kræver øvelse at gennemføre undersøgelser
Det kan være vanskeligt at få noteret alt, man observerer
eller hører i et interview. Ikke desto mindre er det helt
centralt, når man foretager undersøgelser, at man noterer
sine observation eller samtale. Erfaringerne i Køge er, at
man ofte kommer til at notere et hurtigt ja/nej eller 'det er
fint'. Det stiller store krav til, at man kan huske samtalen,

Behov har dermed givet projektdeltagerne en række måder
at gribe brugerundersøgelser an på. Processen har givet en
række erfaringer om, hvordan tilgange og metoder bliver
en del af KøgeBibliotekernes hverdag.

hvis den skal kunne bruges som data efterfølgende. Det
peger på vigtigheden af at spørge ind til brugernes svar
– så de ikke slipper af sted med et ja/nej/fint uden at
uddybe.

Ledelsen skal skabe rammer
Udfordringen er fra ledelsens side at skabe den
nødvendige ramme, som gør, at udbredelsen af
brugerundersøgelser i hverdagen i Køge fortsættes. Det
kan være en stor opgave, at overføre erfaringer og
tilgange fra projektsammenhæng, hvor der er afsat tid til
at fordybe sig i undersøgelser til hverdagen, hvor de faste
arbejdsopgaver og rutiner tager over. Faren er også, at
viden og læring ender i glemmebogen, hvis det ikke
holdes ved lige – og videreudvikles i egen kontekst.
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Hurtige test og prototyping er vigtigt

"At lære, hvad det vil sige at prototype, og prøve det af i praksis, er en central læring - det at teste
projekter hurtigere, samtidig med, at vi indsamler viden til den videre udvikling er noget, som vi kan
blive endnu bedre til."

Interessant med tid til at observere det, man har forberedt

"Det er interessant at være med til at forberede temaer og indhold til prototyping ved bordet og have mulighed for at være til stede og opleve aktiviteten, mens den er i gang. Det prioriterer vi normalt ikke i hverdagen.
Det er motiverende – og gør, at man er mere opmærksom på, hvad der fungerer, og hvad der kan ændres."

Fællesbordet er en anledning til undersøgelse

"Forskellen mellem lokalbibliotekernes brug af bordet er også interessant – og vigtigt at få samlet yderligere
op på. Det er vigtigt, at Fællesbordet ses som en anledning til at undersøge brugernes interesser og møder
og ikke blot som et bord, der stilles ureflekteret op."

Prototyping skaber ejerskab hos brugere

"Prototyping giver mulighed for at komme ud af en ens drømmeverden og ind i virkeligheden, når man
udvikler. Rapid prototyping handler i bund og grund om ejerskab hos brugerne - at tage dem seriøst."

— Projektgruppen
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Next step for Fællesbordet i Køge

En anledning til at undersøge

Der ligger en central opgave i fortsat at få Fællesbordet
og de erfaringer, der er kommet frem i forløbet inddraget
i det fremtidige arbejde på KøgeBibliotekerne.
Fællesbordet bliver afprøvet på alle tre filialer. Det er
imidlertid helt essentielt for projektets mål, at bordet ikke
ender med at blive anvendt som et hvilken som helst
andet bord. For at sikre, at bordet forbliver en anledning
til at undersøge og skabe møder mellem brugerne, følger
der en kasse med artefakter samt interview og
observations-guides med. Konceptet Fællesbordet er
dermed blevet en brugerorienteret testpakke, som

sendes rundt på bibliotekerne, som helhed eller i
elementer - efter behov.
Kriterier for at udvælge artefakter til kassen er 1) at det
kan anspore samtale på tværs af målgruppe. Det lægger
op til kontinuerligt at diskutere, hvilke ting og aktiviteter,
der lever op til dette kriterium. 2) At det kan skabe
dynamik og temposkift ved at introducere noget
pludseligt og overraskende eller præsentere et
programsat indhold på bordet eller et andet sted i
biblioteksrummet.
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TEMPLATE OBSERVATION & MÅLING

OBSERVATION OG MÅLING
Undersøgerens navn:
Dato:

Tidspunkt:

Sted:

Rumlig observation af bibliotekets brug
De rumlig observationer af biblioteksrummet anvendes til at kortlægge, hvordan mennesker bevæger sig og hvilke former for
handlinger og interaktion, der foregår i rummet – både før og under prototype-interventionen.
Observationerne kan give viden om, hvad der foregår, men ikke hvorfor – det er vi nødt til at spørge ind til i form af interviews
for at få viden om.

Målinger
Vi er interesseret i at vide, hvorvidt de forskellige aktiviteter i forbindelse med prototype-interventionen er interessante for folk,
og om de er med til at fastholde folk længere tid på biblioteket. Derfor er det centralt at foretage målinger både før og under de
planlagte interventioner.

Sådan gør du
1.

Placér dig et sted, hvor du har et godt overblik over det rum, du gerne vil undersøge.

2.

Du må gerne flytte dig rundt undervejs, men sørg for altid at holde øje med, hvad der foregår.

3.

Brug et stopur (eller en tæller, hvis du har) til at måle, hvor længe folk er i rummet.

4.

Det kan være en fordel for nogen at tegne en skitse af rummet, og indtegne streger over, hvordan folk primært bevæger sig
rundt i rummet.

5.

Husk at supplere undersøgelser med fotografering af rum og brug

Egne kommentarer

Skriv, hvis der er vigtige forhold, som bør nævnes

Observationer kan give vigtige indsigter,
som man ikke kan få ved at snakke med
brugerne.Folk gør ofte noget andet, end
de siger - ofte helt ubevidst.
Når man foretager observationer, er det
vigtigt, at man holder sig for øje, at folk,
hvis de føler sig overvågede, handler
anderledes, end de naturligt ville gøre.
Prøv derfor at holde dig så meget i
baggrund som muligt.
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TEMPLATE OBSERVATION & MÅLING

OBSERVATION OG MÅLING
Målinger
•

Antal mennesker i det udvalgte rum
Sæt en streg pr. person eller brug en tæller.

•

Notér, hvor lang tid folk bruger i rummet?
Brug et eller flere stopure til at måle, hvor længe folk er i rummet.

Hvem (ældre herre)

Tid (5min)

Observationspunkter
•

Beskriv, hvordan rummet bruges
Hvor går folk hen? hvor stopper folk/de ikke op? Hvor kigger folk hen?

•

Beskriv, hvilke former for aktivitet, du observerer
Ophold, bevægelse, social interaktion, andre former for handlinger?

•

Beskriv, hvilke folk der bruger rummet
Aldersgruppe, køn, etnicitet, grupper/individuelt?
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TEMPLATE FØR-INTERVIEW

INTERVIEWS FØR INTERVENTIONER
Undersøgerens navn:
Dato:

Tidspunkt:

Sted:

Målet for interviews i det fysiske biblioteksrum
Målet for interviews i det fysiske biblioteksrum er at få en dybere indsigt i folks grunde til at besøge biblioteket, og viden om,
hvad de godt kan lide, og hvad de evt. savner.
Interviews kan supplere observationerne ved at give en større forståelse for, hvorfor folk bruger biblioteket, og hvorfor de
benytter særlige tilbud og ikke andre.

Sådan gør du
1.

Tal min. med 4 personer i det udvalgte tidsrum og udfyld ét ark pr. person, du taler med.

2.

Når du interviewer, er det vigtigt at spørge ind til det, der bliver sagt – og undgå at gentage spørgsmål, som personen allerede har svaret på.

3.

Start med at introducere formålet med interviewet: vi undersøger, hvad der får folk til at komme på biblioteket, og hvordan
os ansatte kan blive bedre til at forstå jer brugeres behov.

4.

Oplys, hvor lang tid det ca. tager: ca. 7 min

5.

Husk at fotografere folk, du snakker med – hvis det er ok med dem.

Egne kommentarer

Skriv, hvis der er vigtige forhold, som bør nævnes

En af de bedste måder at få viden om en
målgruppe på er ved at snakke med dem.
Det er vigtigt, at man møder brugerne, som
man interviewer i øjenhøjde og snakker med
dem på deres præmisser.
Ved interviews før interventioner, er det
vigtigt at afdække generelle tendenser,
som man kan bruge til at udvikle ideer på
baggrund af. Få eksempelvis brugerne til at
snakke om deres interesser, og bed dem
uddybe med eksempler.
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TEMPLATE FØR-INTERVIEW

INTERVIEWS FØR INTERVENTIONER
Spørgsmål

Hvem har jeg talt med?

Navn:

Alder:

1.

Hvorfor er du på biblioteket i dag?

2.

Er du alene eller sammen med andre? (Hvem?)

3.

Er du her ofte? (hvorfor/hvorfor ikke)

4.

Er der noget særligt, der får dig til at komme? (fx arrangementer, nye materialer mm.)

5.

Kan du komme med et godt eksempel på et sted, hvor det er hyggeligt at mødes med andre folk?

6.

Hvilke ord forbinder du med biblioteket / dette rum, vi befinder os i?

7.

Hvad kan du forestille /tænke dig, at biblioteket kunne gøre for dig?

8.

Andet?
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TEMPLATE INTERVIEW

INTERVIEW UNDER INTERVENTIONER
Undersøgerens navn:
Dato:

Tidspunkt:

Sted:

Målet
Målet for de interviews, der foretages under prototype-interventionen er at blive klogere på, hvordan folk oplever de konkrete
prototyper og aktiviteter. Det er en central indsigt at sammenligne med de indledende interviews, der er foretaget.

Sådan gør du
1.

Tal min. med minimum 4 personer i det udvalgte tidsrum og udfyld ét ark pr. person, du taler med.

2.

Når du interviewer, er det vigtigt at spørge ind til det, der bliver sagt – og undgå at gentage spørgsmål, som personen allerede har svaret på.

3.

Start med at introducere formålet med interviewet: vi undersøger, hvad der får folk til at komme på biblioteket, og vi er i
gang med at afprøve, hvordan forskellige aktiviteter opleves af jer brugere. I den forbindelse øver vi os også på at undersøge og forstå jeres brugerbehov.

4.

Oplys, hvor lang tid det ca. tager: ca. 7 min

5.

Spørg både folk, der bruger prototype-interventionen og folk, der ikke gør.

6.

Husk at fotografere folk, du snakker med – hvis det er ok med dem.

Egne kommentarer

Skriv, hvis der er vigtige forhold, som bør nævnes

Ved interviews under intenventioner,
er det afgørende at finde ud af, hvad
brugerne synes om den konkrete
intervention. Denne viden bruges i
arbejdet med at optimere konceptet
Forsøg at få folk til at komme med
konkrete eksempler, og vær ikke bange
for at spørge yderligere ind til hurtige
svar som: "Det er fint", "Ja", "Nej"
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TEMPLATE INTERVIEW

INTERVIEW UNDER INTERVENTIONER
Spørgsmål

Hvem har jeg talt med?

Navn:

Alder:

1.

Hvorfor er du på biblioteket i dag?

2.

Er du alene eller sammen med andre? (Hvem?)

3.

Er du her ofte? (hvorfor/hvorfor ikke?)

4.

Er der noget særligt, der får dig til at komme? (fx arrangementer, nye materialer mm.)

5.

Kan du komme med et godt eksempel på et sted, hvor det er hyggeligt at mødes med andre folk?

6.

Hvilke ord forbinder du med biblioteket / dette rum, vi befinder os i?

7.

Hvad kan du forestille /tænke dig, at biblioteket kunne gøre for dig?

8.

Andet?
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TEMPLATE LOGBOG

Logbog
Ærindet med denne logbog er at samle data og kommentarer fra jeres undersøgelser ét sted. Logbogen skal
bruges til at synliggøre processen og resultaterne for alle
i projektgruppen. Og endelig er materialet vigtigt til den
endelige evaluering.

1.

Lav en mappe, hvor I printer og sætter denne side ind
forrest.

2.

Alle noterer, når de har gennemført en undersøgelse.

3.

Læg ligeledes jeres noter fra undersøgelserne i
mappen.

Liste over gennemførte undersøgelser
Dato/tidspunkt

Sted

Logbogen er et procesværktøj, der gør
det muligt at se udviklingsprocessen
over tid.
Når man er flere i en projektgruppe,
er det godt at gøre det synligt for alle,
hvilke undersøgelser, der er foretaget
Det kan give et overblik over, om der er
huller i undersøgelsesprocessen.

Undersøgelse

Hvem
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TEMPLATE EVALUERING

Egen Evaluering
Undersøgerens navn:
Dato:

Tidspunkt:

Sted:

Egen evaluering
1.

Hvilke former for undersøgelser har du gennemført?

2.

Var der noget, som var svært? (uddyb)

3.

Er der noget, som du var særlig glad for? (uddyb)

4.

Hvordan har din egen indsats været?

5.

Er der noget, der kunne gøres bedre næste gang?

Undersøgelses- og udviklingsprocesser
er typisk karakteriseret ved at være
relativt uforudsigelige.
Personlige evalueringer er et godt
redskab til at sikre, at man får
reflekteret over, hvad der gik godt i
processen, og hvad man kan gøre bedre
til næste gang.
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TEMPLATE KVALIFICERING AF DATA

KVALIFICERING AF DATA

OBSERVATION

FORTOLKNING

Hvad har du observeret?

Hvordan kan du forstå denne observation?

F.eks. Mange anvender bordet til at stille

Der er behov for et sted til at pakke ting

deres taske, mens de pakker ting sammen.

sammen stille og roligt uden at folk efter en
i køen skal vente.

Brug værktøjet til at strukturere dine
undersøgelser.
Notér observationer på den ene side af
papiret, og fortolkning på den anden - der kan
godt være mere end én tolkning.
Se efterfølgende, om du kan samle dine
observationer og fortolkninger i en række
temaer.
Du kan bruge disse temaer som grundlag for
nye udviklingsprojekter - og som pejlemærker
på, hvor du kan foretage videre undersøgelser.

