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Mikkel 
Christoffersen

• Chefkonsulent i Københavns Kommune; Hovedbiblioteket

• Indstationeret til sommeren 2022 i Det Digitale 
Folkebibliotek

• Chefforhandler og forretningsarkitekt på eReolen

• Den europæiske gruppe af biblioteksmyndigheders e-
udlånsekspertgruppe-formand

• Ad snørklede omveje EU TAIEX-ekspert

• Dvs. prøv at finde en større ebogs-nørd!

• … arbejder også med digital biblioteksudvikling, 
kompetenceudvikling og markedsføring

• Far til tre smukke terrorøgler

• Har relationer til Europanævnet
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agenda

• Opmærksomhedsmarkedet

• Hvad man kan gøre overordnet

• Greb

… men først og fremmest Københavns Bibliotekers 
forhåbentligt inspirerende rejse mod en mere 
markedsorienteret institution!

NB: Dette er en helt ny, gennemarbejdet opsummering 
af et forløb i KKB, der tager fire timer og fylder 120 
slides inkl. øvelser
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definition
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EU-oplysning er et hårdt salg!
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Fra Organisationsfokus
Til Brugerfokus

• Organisationen opfattes som evigtgyldig

• Organisationens tilbud opfattes som enestående og 
manglende brug som udtryk for dumhed og 
dovenskab hos brugerne

• Der bruges ikke ressourcer på at forstå brugerne

• Der bruges ikke ressourcer på at forstå markedet og 
konkurrenter

• Markedsføring forstås udelukkende som promovering
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Den markedsorienterede organisation

“From a market-oriented perspective, the success of an organization 
depends on not only its ability to gauge user needs and market 
competition but also its ability to use that knowledge to provide 
superior service or develop better products – in short, to deliver 
superior value to its customers.”

Rie Bojer Kooistra & Jakob Heide Petersen: “Libraries in the book 
business.” Public Library Quarterly. April 2019.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2019.1604040?journalCode=wplq20
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Opmærksomheds-
markedet

• Kampen er om al opmærksomheden mellem alle 
aktører; det er alle mod alle

• Aktørerne bliver flere og flere, rigere og rigere, men 
opmærksomheden er den samme – om end af
ringere kvalitet

• Opmærksomhed er finit og udelelig

• Aldrig har der været så mange kanaler, og aldrig har 
det været sværere at få tag I folk

• “Man skal bare ud over rampen …!” 
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Digitalisering

• Neuroplasticitet er din fjende! Og vores.

• Afhængighedsskabende teknologi

• Allround tristesse

For bibliotekerne:

• Tab af semimonopol på adgang

• Ingen digitale lånerettigheder

• Problemet er for meget information

• I gamle dage var uvidenhed farligt; i dag er 
forkertvidenhed problemet
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Brexit
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Hvor er det fysiske bibliotek på vej hen?



Skal vi gå all-in digitalt

Københavns Biblioteker

Vi er kun én lille app.
Er vi alle blot små apps i livets store ipad?



Fysisk udlån og Ereolen udlån fra 2017 – august 
2021
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Fra transaktion til relation 
til ambassadører; Mere om dét senere
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