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Business 'n' Pleasure 



Baggrund 

Iflg. Danmarks Statistiks ”Erhvervslivet på tværs” seneste tal (2014) er 
mikro-virksomheder med under 10 ansatte den dominerende 
størrelsesgruppe i dansk erhvervsliv med 93 pct. af firmaerne i 2012.  
 
Prof. Steen Hildebrandt fastslår, at fremtidens vidensamfund vil kræve 
mere end den iværksættervilje og det handelstalent, der er 
hovedkraften i mange små og mellemstore virksomheder i dag.  
 
Derfor må og skal også små virksomheder overvinde deres 
berøringsangst overfor ”videns- og akademikermiljøet”- og omvendt(!).  
Biblioteket kan, som mellemled mellem folkeoplysning og 
videns/lærings-institution, være med til at nedbryde denne barriere. 
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Projekt resumé 
Bibliotekerne råder over en lang række servicetilbud, som erhvervslivet med 
fordel kan anvende i deres daglige virke – herunder adgang til en lang række 
opslagsværk, databaser og internationale erhvervsmagasiner.  
 
I partnerskab med erhvervSilkeborg og udvalgte netværksgrupper under 
denne organisation, ønskes udviklet og markedsført en række produktpakker 
målrettet erhvervslivet.  
Der eksperimenteres med formidling af erhvervsstof /faglitteratur.  
(Højnede kompetencer indenfor biblioteksbetjening af erhvervslivet) 
 
I efteråret 2015 afholdes et stort fællesarrangement med en kendt 
erhvervsleder, hvor produktpakkerne præsenteres.  
Unge fra Silkeborg Business College indbydes til at deltage i lancering af 
produktpakker og arrangement.  
 
Sigtet er at give folkebiblioteket en klar erhvervsprofil og stærkere brand i 
erhvervskredse og at få målgruppen af erhvervsfolk til at se bibliotekerne som 
både Business ’n’ Pleasure (udvide gruppens brug af biblioteket)  
- samt at knytte bånd mellem unge og lokale erhvervsfolk. 

 

Business 'n' Pleasure 



Hypoteser 

1. Bibliotekernes produkttilbud vil – alene gennem produkttilpasning – 
kunne imødekomme erhvervslivets ønsker til et bibliotek.  
 

2. Den primære barriere for servicering af erhvervslivet er manglende 
kendskab til den brede pallette af bibliotekstilbud (databaser, net-
medier, mv.) og bibliotekar kompetencer  
 

3. Bibliotekerne har i sin hidtidige markedsføring ikke formået at udfordre 
erhvervslivets opfattelse af bibliotekerne alene som 
”kulturinstitutioner”, ikke som ”videns-bank”.  
 

4. Det kræver målrettet, utraditionel markedsføring at tiltrække 
erhvervslivet. 
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Fase 1 - 2 

Fase 1 
feb 15 - jun 

•Servicedesign - produktudvikling / produkttilpasning 

•Semistrukturerede interview med udvalgte testpersoner/fokusgrupper 

•Iterativ proces med udvikling af tilbud 

•Kvalitativ rapport: Erhvervslivets syn på biblioteket og det aktuelle/(fremtidige) tilbud  

•Implementering 

Fase 2 
aug - okt 

•Markedsføring 

•Læringsforløb med planlægning og realisering af markedsføringskampagne og eventkoordinering ved studerende fra 
Silkeborg Business College (Afsætning niveau A / Innovation) 

Fase 3 

nov – feb 16 

•Salg / Evaluering 

•Event inkl. produktlancering 

•Effektmåling og evaluering / afrapportering 
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Februar 2015 
 

Styregruppe nedsættes.  
Udpegning af 

projektansvarlige fra de 
respektive 

samarbejdspartnere.  
 

Introduktionsforløb, 
forventningsafstemning 
og detailplanlægning af 

forløbet 
 

Marts - Juni 2015 
Service design 

Iterativ proces med 
baggrundsanalyse og 
interviews af udvalgte 

testpersoner og 
fokusgrupper om  

erhvervslivets syn på 
biblioteket og det 

aktuelle/(fremtidige) 
tilbud.  

Løbende 
produktpræsentation og 
produkttilpasning med 

henblik på gradvis 
”udvikling” af både en 

umiddelbar løsning (kort 
sigte) og eventuelle  

anbefalinger til mere 
gennemgribende 

produktudviklingsinitiati
ver (fremtidsperspektiv 

jf. behovsanalyse) 

Juli 2015 
Implementering 

Endelig udarbejdelse 
og implementering af 

produktløsning til 
markedspræsentation 

 
Erhvervsindgang via 

web, som kan skaleres 
som BPI via DDB CMS 

August/september 2015 
Markedsføring 

Læringsforløb med planlægning 
og realisering af 

markedsføringskampagne og 
eventkoordinering for 

studerende fra Silkeborg 
Business College (Afsætning 

niveau A / Innovation) 

Oktober 2015 
Salg 

Event inkl. 
produktlancering 

Boost dine 
netmedier 

messe 

Nov/Dec 2015 

Effektmåling og 
evaluering  

 

Februar 2016 
Afrapportering 

Resultatformidling 
via fagpressen 

 

Tidsplan 
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Succeskriterier 
 

• Målgruppe tilpasset produkttilbud 
  

• Deltagerantal ved produktpræsentation  

 

• Måling af brug af nyt erhvervsrettet 
produkttilbud/brugeradgang  
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Største risiko 

At produkttilpasning ikke vil være nok, men at 
der kræves en radikal produktudvikling for at 
servicere erhvervslivet.  
 
Den indledende analyse skal være med til at 
afdække dette forhold og identificere fremtidige 
produktudviklingsmuligheder. 

 
Hypotese - efterprøvning 
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