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Sådan dokumenteres elektroniske ydelser. Temadag arrangeret af 
DEF-Sekretariatet/Biblioteksstyrelsen, 30.04.2002 

 
 
Hvad og hvordan måler bibliotekerne? Eksempel: Roskilde Universitetsbibliotek 

Planlægningschef Claus Vesterager Pedersen 
 
 
 
Hvorfor anskaffer vi elektroniske ressourcer? 
 

• Bedre udnyttelse og større tilgængelighed 
• Selvhjulpethed og brugerorientering 
• Bedre søgefaciliteter 
• Bedre formidling 
• Lavere pris for den samlede information - eller rettere: mere information for den (næ-

sten) samme pris 
• Magasinbesparelser 
• Bibliotekstekniske rationaliseringsgevinster 
• Fra central til portal 
 
Så lidt som muligt lokalt: 6.000 e-tss, cd-rom databaser, online-databaser 

 
 
Hvordan konstaterer vi, at disse mål bliver nået? 
 

• Ved at måle: 
• Brugertilfredshed: brugerundersøgelser 

• Hjemmeproducerede undersøgelser vs. konsulentundersøgelser 
• Anvendelse: til hvad, af hvem, hvornår? 

• Loganalyser på egne hjemmesider og i eget bibliotekssystem 
• Indsamlede statistikdata fra leverandører/udbydere af informationstjenester 

og forlagsvirksomheder 
• Tidsmålinger for biblioteksprocesser: søgninger, lånerekspeditioner, printfunkti-

oner 
 
 
Hvad bruger vi statistikken til: (”Guesstimates”) 
 

• Fastsættelse af kostpris for brug (pr brug) af licenseret materiale 
• Vurdere om markedsføring og undervisning har betydning for brugen af e-ressourcer 
• Beslutte hvor mange potentielle adgange (samtidige brugere eller portåbninger), der 

skal stilles til rådighed for at imødekomme behov 
• Information om, hvilke abonnementer og/eller licenser, der bør/skal fornyes/ikke 

fornyes ud fra brugstal 
• Information om hvilke brugergrænseflader (interfaces), der benyttes mest og dermed 

bør fokuseres 
• Sikre bevillinger til yderligere abonnementer/licenser 
• Sikre bevillinger ud fra udlåns/brugs-tal i forbindelse med den såkaldte budgetmodel 

 
 Sammenligne internt fra år til år og externt med andre biblioteker 
 
  
Dette gøres ved, at: 
 

• Identificere brugere/brugergrupper 
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• Identificere brugsmønstre 
• Planlægge fremtidige behov for services og samlinger 
• Imødekomme bruger tilfredshed 
• Målrette marketing og undervisning 
• Vurdere effekten af nye tiltag vedr. udviklingen af bibliotekets website og overgangen 

til digitale ressourcer 
• Vurdere kvalitet af platforme, brugergrænseflader, administrationssystemer ("oppe-

tider", nedbrud, kontakt etcetera). 
• Skabe information til beslutninger om "digital collection development" 

 
 
Følgende data kan analyseres: 
 

• Antal side fremvisninger (number of page hits) 
 
 
Problemer: 
 

• Data's usammenlignelighed 
• De variable formater, afleveringsmetoder og tidsfrekvenser for modtagelse af data: 

• E-mail 
• Papir 
• Adgang via leverandørs website 
• Variabel frekvens: månedlig, kvartalsvis, årlig, helt tilfældig og irregulær) 

• Manglende eller ikke brugbare data på titler, hele pakker, eller dele af pakker 
• Uforståelige data 

• Antal sessioner, sessionslængde, søgninger, sidefremvisninger, downloads, turn-
aways, time-outs 

• Variabel specifikation af data - fx på IP-niveau, domæne niveau, enkeltbruger niveau, 
landsniveau? 

• Total mangel på statistik på specielle produkter eller fra specielle leverandø-
rer/udgivere 

• Aggregator-websider: hvor mange gange tælles et værk? 
 
 
Hvad tælles? Hvilke tidsperioder dækkes? 
 
 
Hvorfor er forbruget lavt: 
 

• Brugerinterface er for dårligt/for svært at bruge 
• Brugerne er ikke klar over produktets tilgængelighed 
• Brugerne har ikke brug for produktet 
• For lille et brugerantal - potentielt 

 
 Men vi har aldrig vurderet hvor lavt forbruget har måttet være på papirudgaver!!!!  
 
 
Men på trods af lavt forbrug: 
 

• Kan produktet være meget vigtigt for de enkelte brugere, som benytter det 
 
 
Vi vil gerne have: 
 

• Ensartet statistik fra alle leverandører 
• Statistik fra alle leverandører med grafer over udvikling i brug 
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Hvor mange gange tælles et værk? 
• Folrag 
• Aggregator 
• Web-log 

 
 
LDAP-projektet vil være en stor fordel for statistikindsamlingen, da alle søgninger/downloads vil 
kunne ”logges” lokalt via den benyttede Proxy-server. 

• Statistik for brug af ERL-server og CD-ROM tjenester? 
• Statistik for brug af ressourcer på fuldtekstsystemer 
• Statistik på enkelte titler 
• Statistik på samlede pakker 

 
 
 
Demo af statistikindsamling på Roskilde Universitetsbibliotek 2001 / v. Sidse Schelde 
 


