
 14. december 2012

Studietur til Helsinki inspirerer til attraktiv kundeservice i biblioteksrum 

Af Anne Vest Hansen, Statsbiblioteket 

Projektgruppen fra det DEFF støttede projekt ”Attraktiv kundeservice” drog i slutningen af november 

måned på studietur til Helsinki for at besøge byen, hvor biblioteker bliver nomineret til designpriser, og 

hvor design er blevet til ”design-thinking” - en måde at tænke udvikling af services på 

Helsinki er kåret som World Design Capital 2012. Snakker man finsk design, ledes tankerne uvægerligt i 

retning af Alvor Alto vaser og Marimekko textil . Men World Design Capital har til formål at sætte fokus på 

design i bredere forstand, fx hvordan design indvirker på byrum, økonomier og byens borgere. 

Udtrykket "Open Helsinki - embedding design in life" er udgangspunktet og visionen for World Design 

Capital 2012. Det er blevet til en række projekter i Helsinki by, hvor metoder og processer fra 

designverdenen bruges til nytænkning af bl.a. offentlige serviceydelser såsom sundhedspleje, borgerservice 

og bibliotekernes måde at møde brugerne på.   

Servicedesign på biblioteker 

Servicedesign, intelligent design, smart design - begreberne er trendy og bruges i flæng af 

servicedesignbureauer og servicedesignere. Som sådan er servicedesign ikke en ny disciplin, men det nye er 

fokus på i højere grad at tage brugerne i betragtning som udgangspunkt for at udvikle og designe services.  

På vores studietur i arbejdsgruppen besøgte vi to biblioteker i Helsinki, der på hver deres måde har satset 

stort på servicedesign: Helsinki City Library, der netop er blevet nomineret til Fennia  Prisen 2012 for deres 

omfattende og innovative brug af design i deres nye service-og rumkoncept, og Helsinki University Library, 

der netop har bygget et helt nyt bibliotek og i den forbindelse gennemgået et stort strategisk servicedesign-

projekt. Vi besøgte desuden designbureauet Kuurdes Kerros, der har gennemført servicedesign-projektet 

for Helsinki City Library, og vi hørte om deres arbejdsmæssige proces fra start og til implementering af et 

nyt og omfattende servicekoncept. 

Helsinki City Library - Oulunkylä Library 

Helt tilbage i 2009 startede Helsinki City Library et omfattende projekt i samarbejde med design- og 

kommunikationsbureauet Kuurdes Kerros, der havde som formål at adressere bibliotekets aktuelle 

udfordring: ”Flere og flere af byens borgere oplever, at de er vokset fra biblioteket – hvad kan der gøres 

ved det?” 

 
 Kortlægning af kunderejsen for den fremmødte bruger på biblioteket.



Processen tog næsten to år. Konklusionen blev at bibliotekerne har forsøgt at tiltrække sig brugerne med 

imponerende arkitektur og ved at være et offentligt rum. I virkeligheden ønskede brugerne at kunne føle 

sig hjemme. Løsning var et helt nyt service- og rumkoncept: ”en urban stue åben for os alle. Et rum, der 

både rummer arven af biblioteket og tilføjer nye kvaliteter, der giver mulighed for at lære, udforske, slappe 

af, arbejde eller bare hænge ud ”. Med i pakkeløsningen hører også en håndbog for bibliotekarer, som 

beskriver, hvordan de ansatte forventes at møde brugerne og agere i biblioteksrummet - et koncept, der 

indeholder alt fra design af medarbejderuniform til specificering af mere adfærdsregulerende værdisæt 

som at være til stede og tilgængelig, lyttende, interesseret mm. 

  
 Oulunkylä Library

Turen gik forbi Oulunkylä Library, som er Helsinki City Librarys pilotbibliotek og showroom i forhold til 

implementering af deres nye service- og rumdesign-koncept. Flot, indbydende og hyggeligt så det ud. Men 

indretning og design af de fysiske omgivelser er én ting. Hvad der er langt sværere at lykkes med, er at få 

biblioteksmedarbejderne til at følge konceptets nye måder at møde brugerne på. Den del af det nye 

servicekoncept, der handler om ny og anden adfærd for medarbejderne, er den aktuelle udfordring for 

Helsinki City Library, som de pt. arbejder på at implementere i mindre steps.  

Helsinki University Library / Kaisa House– et helt nyt flagskib midt i byen 

Helsinki University Library / Kaisa House er et helt nybygget bibliotek i hjertet af Helsinki, som åbnede i 

september 2012. Fem mindre biblioteker et blevet til ét bibliotek, der dækker hovedområderne humaniora 

og samfundsvidenskab. Biblioteket har 5-6000 daglige besøgende, og populariteten dette efterår tyder på, 

at antallet af besøgende vil ramme en halv million i begyndelsen af 2013.  

  
Helsinki University Library 



En rundvisning på biblioteket er en imponerende oplevelse af rum og lys. Og en snak med projektleder 

Inkeri Salonharju vidner om, at også de ansatte på biblioteket er både stolte af og dybt beærede over at 

være en del af dette nye biblioteksværk. 

Biblioteket kan prale af et helt nyt servicekoncept, designet som en del af World Design Capital Helsinki 

2012-programmet. Formålet med service design-projektet for det nye Helsinki University Library var og er 

fortsat at skabe et inspirerende og attraktivt studie- og læringsmiljø for bibliotekets brugere. 

  
Helsinki University Library 

Servicedesign-projektet på Helsinki University Library har fokus på at skabe et sammenhængende, 

brugerorienteret og fleksibelt servicekoncept. Det nye servicekoncept og inddragelse af brugerne har 

muliggjort en fornyelse af deres biblioteksservice, implementering af nye teknologier og arbejdsprocesser, 

men også et koncept og fundament for en mere langsigtet udvikling af bibliotekets ydelser i fremtiden, hvor 

de fortsætter arbejdet med af bruger-orienteret servicedesign. 

Alt i alt en meget inspirerende studietur, der gav indblik i to meget forskellige bibliotekers arbejde med 

servicedesign. 

Se i øvrigt mere information her: 

 Se en virtuel rundtur i Helsinki University Library/ Kaisa House: 

http://www.youtube.com/watch?v=pTu4FTjILK8&feature=youtu.be 

 World Design Capital Helsinki  2012 

http://wdchelsinki2012.fi/en  

 Designbureau Kuurdes Kerros 

http://kuudes.fi/en/work/service-design-concept-for-helsinki-city-library/  

 Helsinki City Library 

http://www.helsinki.fi/hub/articles/?article=221 

 City Library wins Fennia Prize 

http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki_en/Artikkeli?urile=hki:path:/Helsinki/en/news/city+library+

wins+fennia+prize&current=true 

 

Fakta om projekt Attraktiv Kundeservice 

Projekt Attraktiv kundeservice er støttet af DEFF. Det er et projektsamarbejde på tværs af 

universitetsbibliotekerne med deltagelse af Statsbiblioteket, AU Library - Business & Social Sciences, 

Aalborg Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek og Det Kongelige Bibliotek - Diamanten. 

http://www.youtube.com/watch?v=pTu4FTjILK8&feature=youtu.be
http://wdchelsinki2012.fi/en
http://kuudes.fi/en/work/service-design-concept-for-helsinki-city-library/
http://www.helsinki.fi/hub/articles/?article=221
http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki_en/Artikkeli?urile=hki:path:/Helsinki/en/news/city+library+wins+fennia+prize&current=true
http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki_en/Artikkeli?urile=hki:path:/Helsinki/en/news/city+library+wins+fennia+prize&current=true


Projektet er et modningsprojekt med det formål at skabe og pilotteste nye koncepter for attraktiv 

kundeservice på universitetsbibliotekerne i Danmark. 

Projektet løber frem til sommeren 2013 og skal munde ud i en afsluttende rapport med anbefalinger til et 

evt. mere omfattende videreførelsesprojekt. 


