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MØDETS RAMME OG FORVENTNINGER

 Slå lyden fra  

 I må gerne have kameraerne tændt

 Kommentér i chatten,   eller ræk hånden op

 Mødet vil blive filmet

 Vi sender en samlet svarskrivelse, video af mødet og slides fra oplæg ud til alle tilmeldte efter mødet
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LIDT OM PROJEKTET

 Modningsprojekt gennemført med 
støtte fra SLKS, i samarbejde med UX 
firmaet Dept

 Spørgeskemaundersøgelse med svar 
fra 308 borgere fra 13 biblioteker, 
som befinder sig på et biblioteks 
hjemmeside

 Brugertest og interview med 11 
borgere som befinder sig på 
Københavns Hovedbibliotek 
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PROJEKTETS FORMÅL

 Projektet har til formål at undersøge biblioteksbrugernes 
kendskab til bibliotekernes tekstlicenser, herunder:

 Kender brugerne til tekstlicensernes eksistens?

 Hvis brugerne allerede har kendskab til det digitale 
indhold, hvorfor bruger de det så ikke? 

 Hvilke barrierer er med til at stoppe brugerne fra at 
bruge indholdet?

 Målet er at komme med svar på, hvordan vi kan styrke 
kendskabet til og øge brugen af tekstlicenserne
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UDGANGSPUNKT FOR UNDERSØGELSEN

Antagelse

Tekstlicenserne har et uudnyttet potentiale, men forskellige årsager gør at det ikke 
realiseres

Fem mulige forklaringer på den lave benyttelse af tekstlicenserne:

1) Borgerne ved ikke det findes 
2) Borgerne ved det findes, men kan ikke finde det 
3) Borgerne kan finde det, men kan ikke gennemskue hvad licensen tilbyder og hvordan 

man kan bruge den 
4) Borgerne kan finde det, men synes det er for svært eller uengagerende at bruge 
5) Borgerne har ikke behov for det 



LIDT TAL 
Sammenligning af brugen på tekstlicenserne og eReolen + global (ikke fuldstændig liste)



 SPØRGEUNDERSØGELSEN
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Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 308 borgere fra 13 biblioteker



RESPONDENTERNE
308 besvarelser af spørgeskema på bibliotekets 
hjemmeside (nyhed eller pop-up )



HVAD ER DE INTERESSEREDE I?

Det er de klassiske biblioteksfunktioner respondenterne leder 
efter på hjemmesiden

 Søgning på fysiske materialer og tjek af lånerstatus er 
topscorerne

 I bunden ligger søgning på digitalt indhold og 
arrangementer

Den fysiske bog er også topscoren blandt de kulturelle tilbud, der 
benyttes mest, efterfulgt af e-bøger og film
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KENDSKAB OG BENYTTELSE

— 53 (17%) har ingen kendskab til bibliotekernes digitale 
tilbud, men kun 10 af dem har slet ingen interesse i 
digitalt indhold

— 255 (83%) har kendskab til bibliotekernes digitale 
tilbud

— 193 (62%) af dem har brugt tilbuddene

— 115 (37%) bruger ikke bibliotekernes digitale tilbud

— 38 (12%) ved ikke hvordan man bruger dem

— 46 (15%) er i tvivl om behovet
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BARRIERER – IKKE BRUGERNE
“Hvad synes du gør det svært at bruge?”

— “Jeg kan ikke altid få Libby til at virke og streaming af TV-serier er altid “brugt 
op” inden jeg når at låne”

— “At jeg skal videre til e-reolen og låne på en speciel måde er besværligt. 
Hvorfor er det ikke bare integreret i samme system?”

— “svært at bruge e-bøger - passer ikke til min sony ebogslæser”

— “foretrækker fysiske materialer”

— “Jeg kunne godt tænke mig at høre podcast, men har kun en DORO mobil, der 
ikke kan bruges til dette ”

— “Jeg prøvede engang at få PressReader til at virke, men det duede ikke, og 
personalet kunne ikke hjælpe

“Hvorfor synes du ikke, at indholdet er interessant?”

— “Det har bare ikke været nødvendigt. Finder indholdet andetsteds”

— “Jeg er hørehæmmet og foretrækker en fysisk bog. Har ikke noget med 
[digitalt] indhold at gøre”

— “Bøger, bøger, bøger - jeg er træt af digitalt indhold”

— ”Det er svært at navigere i og jeg er aldrig lykkes med at “låne” en e-bog”
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KENDSKAB BLANDT BRUGERNE
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KENDSKAB BLANDT BRUGERNE
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— eReolen og Filmstriben er topscorerne!

— Synonymt med bibliotekernes digitale tilbud!

— De nationale licenser + Infomedia kommer et stykke efter

— Landsdækkende aftaler

— Global er en del af eReolens brand

— De klassiske “tekstlicenser” benyttes meget lidt



BARRIERER – BRUGERNE

” Det digitale indhold er dejligt fordi det er tilgængeligt her og nu og ikke 
vejer noget. Det er yderst besynderligt at der er ventetid på digitalt 
materiale. I burde købe flere licenser. Det kan ikke passe man skal vente otte 
uger på at læse Harry Potter eller Tolkien online. Det er også et besynderligt 
lånesystem I har på Filmstriben. Det burde være muligt at låne ubegrænset, 
ligesom de fysiske bøger”

” Jeg er meget glad for Libby og kunne godt tænke mig, at e-bøgerne på 
Libby også kunne læses på e-reader (Kindle)”

” Filmstriben. Jeg kunne godt tænke mig flere point pr måned til filmstriben, 
så jeg kan se flere film om måneden. Eller, at man kan vælge aktivt at 
overføre sine ubrugte point. Eller, hvis man har opbrugt sine point, så kunne 
der være en mulighed for at betale sig fra at se filmen for fx 30 kr. eller det 
beløb det nu koster biblioteket, at jeg ser en film.”
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HVILKET DIGITALT INDHOLD KUNNE DE TÆNKE SIG MERE AF?

” Alt! Men det skal dog være nemt og "lækkert" at kunne tilgå det ellers 
kigger man kun på det en gang, da det ofte er for besværligt.”

” Direkte adgang til Spotify - gratis”

” Kunne være fint med flere ressourcer med videnskabelige artikler og 
mere indhold om internationale konflikter og politik”

” Jeg kunne godt tænke mig, at der kunne være adgang til flere af de 
store aviser via nettet (Politiken, Information, Berlingske etc.)”

” Flere magasiner fra ind og udland, mode, gastronomi og arkitektur”

” Flere udenlandske lydbøger – mindre reservations kø & ventetid, tak”

” Ereolen er fantastisk, men vi savner flere børneromaner (lydbøger), der 
ikke er så uhyggelige”

” Muligheden for at afl. når jeg har læst e-bog færdig, så jeg ikke skal 
vente på lånets udløb.”



RETUR TIL ”DE FEM FORKLARINGER”  
Fem mulige forklaringer på den lave benyttelse af tekstlicenserne:

1) Borgerne ved ikke det findes 

53 (17%)

2) Borgerne ved det findes, men kan ikke finde det 

9 (3%)

3) Borgerne kan finde det, men kan ikke gennemskue hvad licensen tilbyder og hvordan man kan bruge den 

48 (16%)

4)     Borgerne kan finde det, men synes det er for svært eller uengagerende at bruge

12 (4%)

5) Borgerne har ikke behov for det

46 (15%)

6) 115 (37%) borgere der ikke bruger indholdet



 BRUGERTEST OG INTERVIEW 

 BRUGERTEST OG INTERVIEW MED 11 BORGERE PÅ KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK 
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BRUGERTEST OG INTERVIEW
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— 11 testbrugere (spurgt en fredag formiddag på Købehavns Hovedbibliotek)

— 4 kvinder + 7 mænd

— 7 studerende + 4 lønmodtagere

— 3 Opgaver/Cases til løsning på stedet via Københavns Bibliotekers hjemmeside

— Opgaver handler om at finde frem til Time Magazine eller databasen Infomedia

— En facilitator stiller opgaven, kigger med på hvordan den løses, og stiller spørgsmål undervejs til
respondenten. Hvert interview taget 15-20 minutter alt efter respondentens velvillighed



ERFARINGER

” Brugeren siger at det ikke er brugervenligt, at hun skal 
nærlæse alle indgangene for at kunne navigerer. Hun vil 
hellere kunne scanne siden”

” Brugeren tror ikke at hun ville gennemgå og trykke på 
punkterne på listen, hvis hun landede her. Hun ville altid 
søge på specifikke materialer - for at man gør det skal man 
vide at materialet er tilgængeligt på biblioteket

"Hvis biblioteket siger - vi har det - så tror jeg jo at jeg går 
forkert, hvis jeg går et andet sted hen." "Jeg aner jo ikke 
hvad det er og så skal jeg bruge 10 min på det og det gør 
jeg jo ikke” [om skiftet mellem platforme]
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- Alle testbrugerne forsøger at løse opgaverne gennem søgning
(browsing er for boomers!), hvilket fungerer godt når de skal finde 
Time Magazine, men virkeligt dårligt med Infomedia (Her savnes en 
hovedpost til databasen)

- Når de forsøger at løse opgaverne ved browsing i listefunktionen, 
skal de guides meget

- De fleste testbrugere har en fornemmelse af hvad eReolen er og kan 
forklare forholdet til bibliotek.kk.dk

- Testbrugerne har tilsyneladende ikke en særlig stærk forståelse for 
hvordan tekstlicens konceptet fungerer, og har ikke en stærk 
forståelse for hvilke tilbud de har adgang til



LISTEFUNKTIONEN – ENEMY NO.1
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BARRIERER
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— Listefunktionen er forvirrende. Det er svært at gennemskue indholdet. Den giver IKKE lyst til at gå på 
opdagelse!

— Flere testbrugere giver udtryk for at de har en forventning om at det er besværligt at bruge eReolen og 
Filmstriben igennem bibliotekets login

— Et par testbrugere giver udtryk for den usikkerhed der skabes ved skiftet fra bibliotekets hjemmeside til 
eReolen som en barriere

— De ældre testbrugere vil ikke læse magasiner, bøger etc. online. De vil have fysiske materialer!

— De studerende forbinder ikke biblioteket med at bliver underholdt eller finde digitale kulturprodukter



OPSAMLING
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OPSAMLING - TENDENSER
Spørgeskemaundersøgelsen
- 63 % af de adspurgte kender til og benytter de digitale tilbud på 

bibliotekernes hjemmesider
- Det er dog eReolen, Filmstriben og til dels Global de bruger – ikke 

alle de andre tilbud
- 37 % benytter ikke de digitale tilbud på bibliotekernes hjemmesider
- 17% ved ikke mulighederne er der
- 15 % er i tvivl om de har behov for eller interesse i  at bruge det 

digitale indhold

Testbrugerne
- Bruger søgning fremfor browsing, når de skal finde konkret indhold
- Kender til eReolen og Filmstriben, men ved generelt ikke noget om 

alt det andet digitale indhold bibliotekerne giver adgang til
- Efterspørger generelt intuitive og enkle adgangsmuligheder.
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ANBEFALINGER
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ANBEFALINGER

— Vi skal tænke vores hjemmeside på en ny
måde, hvis vi vil have folk til at opfatte, 
forstå og benytte tekstlicenserne

— Styrke søgemuligheder og sømløshed

— Forenkle og tydeliggøre formidlingen
(Formidler vi for meget på hjemmesiden?)
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ANBEFALINGER - GENERELT

Reducér

Fokusér 

Behersk

Opsøg

Brug kontekst
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VIDERE HERFRA
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VIDERE HERFRA
- Vi tager erfaringerne med I Next

- Hvad kunne være fedt at grave mere i?
- Best practice på formidlingen af tekstlicenserne – hvordan

styrker vi kendskabet udadtil?
- På hjemmesiden
- I pressen
- På SoMe

Andre spørgsmål
- Fælles formidling, med bedre resultat?

- (Hvordan) Kan vi bruge borgernes kendskab til
eReolen og Filmstriben som løftestang for tekst-
licenserne?
- Giver det her overhovedet mening for yngre
generationer?
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SPØRGSMÅL?
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