
� ��

            
 
 
Lokalsamfundets Innovationsrum 
Støttet af Kulturstyrelsen - Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker  
Indsatsområde: Det inspirerende og performative biblioteksrum 
Projektperiode: 1. juni 2012 – 1. juni 2014 
Projektejer: Roskilde Bibliotekerne 
Kontaktperson: Stine Staunsager Larsen / mail: stinesl@roskilde.dk / tlf: 3084 1215 

 
Projektbeskrivelse og projektplan 
Samarbejdspartnere 
Hovedbiblioteket i Århus, Borgerservice og biblioteker, Knud Schulz 
Roskilde Bibliotekerne, Mogens Vestergaard 
Roskilde Universitet, Center for demokratisk netværksstyring, Birgit Jæger 
Aarhus Universitet, Digital Design og Digital Urban Living, Søren Pold & Martin Brynskov 
Open Space Aarhus (Non-profit), Henrik Brix Andersen 
INSP! Roskilde (Non-profit), Anni Ehlers 
Advisoryboard af fagfolk og interessenter (Bilag 1) 
 
 
Resume 
Projektet skaber strategier for- og 3 konkrete koncepter på, hvordan bibliotekernes kan skabe lo-
kalsamfundets innovationsrum. Projektet sætter udviklingen af borgerdrevne fysiske rum for inno-
vation, udfoldelse og kreativ produktion i spil i bibliotekerne - og gør innovation praksisnær. Grund-
stoffet er viden og kultur samt muligheden for at blande vidensdomæner, som ellers ikke kommer i 
berøring med hinanden. Forskning og partnerskaber benyttes aktivt i projektets opbygning. Andre 
biblioteker inviteres til at deltage i følgegruppen, og der tilbydes praktikforløb for andre biblioteker. 
 
 
Baggrund   
Som fundament for velfærdssamfundets vækst efterspørges innovation fra borgere og samfund, og 
i den nye biblioteksmodel foreslås det, at bibliotekerne understøtter borgerens innovationslyst og 
evne. Der ses tiltag til borgerdrevne initiativer, dog ofte indenfor et særligt interesseområde for en 
afgrænset brugergruppe. Erfaringer fra projekter som Forvandlingsrum og Ud af boksen viser, at 
borgerne ønsker at bidrage til innovationssamfundet. Bibliotekerne kan blive stedet, hvor bor-
gerskabte ideer kan udvikles og realiseres gennem blanding af videndomæner. 
 
 
Unikke karakter 
Visionen er at skabe nye typer af innovationsrum i bibliotekerne, der er inspireret af “hackerspa-
ces” (bilag 2) men har andre brugergrupper og fokus, da de bygger på bibliotekets karakter som 
kultur- og vidensinstitution. Med d.schools designmetode (bilag 3) samt udvikling i partnerskaber 
bliver indholdet i innovationsrummene praksisnært i bibliotekets frie og offentligt tilgængelige rum. 
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Gennem eksperimenter med metoder konkretiseres bibliotekernes kompetencer som facilitator i 
rummene. Projektet kombinerer forskning, alternative miljøer, partnerskaber og bibliotekernes nye 
performative rum.  
 
 
Formål 
At sætte biblioteket i spil og definere dets rolle i lokalsamfundet, som innovationsmiljø for lokale 
aktører og borgernes kreative udfoldelse. At gøre innovationsmetoder og nye måder at udvikle 
sammen på praksisnær for borgerne. 
 
 
Mål 
Udvikling af bibliotekets rum som åbne innovationsmiljøer  
Udvikling og professionalisering af biblioteksansattes rolle gennem praktikforløb. 
Udvikling af praksis omkring borgerskabt innovation med biblioteket som facilitator 
Koncepter og strategi dette 
 
 
Succeskriterier 
2x3 prototyper på innovationsrum 
3 praktikforløb for biblioteker 
Erfaringsformidling: web & artikler 
Strategiske anbefalinger til beslutningstagere 
3 koncepter for praktisk brug 
Min 2 partnerskaber med lokale non- profit innovationsaktører 
 
 
Målgruppe 
- Borgere og lokale aktører med innovationsbehov og -lyst. Projektet skal inspirere borgere til nye 
måder at bruge biblioteket på. 
- Biblioteker der vil udfolde det performative rum i det fysiske bibliotek. Der tilbydes praktikforløb for 
andre biblioteker. 
 
 
Strategi og metode 
Det analytiske og teoretiske fokus placeres i et krydsfelt mellem forskning og konkret innovations-
praksis. d.schools designmetode anvendes i den praktiske udvikling af 3 konkrete koncepter. Der 
trækkes på erfaringer fra Ud af boksen ifm partnerskaber.  
 
 
Beskrivelse af hovedaktiviteter 
Etablering af partnerskaber 
Udvikling af koncepter for lokalsamfundets innovationsrum 
Eksperimenter med tre forskellige tilgange til at sætte innovationsrum i spil (Bilag 2) 
Praktikforløb for andre biblioteker 
Strategi- og konceptudvikling 
 
Organisering 
Rammeprojektledelse i Roskilde. 2 projektgrupper (Århus/Roskilde), 2-4 forskere (Roskilde og 
Aarhus Universitet), Advisory Board, styre- og følgegruppe. Herudover samarbejder med d.school 
på Stanford University og San Francisco Public Libraries (Bilag 1) 
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Projektplan 
2012:2 
Opstart, web, etablering af partnerskaber  
Analyser og research 
Udvikling af 1. testrum i ÅH/RB  
 
2013:1 
Test og evaluering af 1. testrum 
 
2013:2 
Udvikling, test og evaluering af 2. testrum 
Præsentation på Next Library 2013 
 
2013:3 
Udvikling 3. testrum 
Studietur 
 
2014:1 
Test og evaluering af 3. testrum 
Udvikling af koncept og strategiske anbefalinger 
Evaluering, strategiudvikling 
Landsdækkende konference 
 
Metoden analyseres og  tilrettes gennem projektet. Advisoryboard og styregruppe mødes løbende 
ved milepæle. Følgegruppen inddrages løbende. Praktikforløb ifm test af hvert rum. 
 
Aktiviteter 
Etablering og analyse af 3 prototyper på innovationsrum i hhv Århus og Roskilde  
Analyse af metoder til borgerdrevet innovation.  
Afprøvning af 3 typer tilgange til skabe innovationsrum (se bilag 2) 
Udvikling af strategiske anbefalinger og koncept for performative biblioteksrum 
3 praktikforløb for biblioteksansatte 
Minimum 2 partnerskaber med lokale aktører 
Projektgruppemøder, møder med forskere og samarbejdspartnere 
Min 4 advisoryboard-  og styregruppemøder 
2 artikler  
Landsdækkende konference  
Web og blog  
Studietur 
Internationale samarbejder og sparring 
 
Erfaringsindsamling 
Projektet bygger på erfaringer fra en lang rækker projekter og etablerede innovationsmiljøer i og 
udenfor bibliotekerne. Der er indhentet input fra danske hackerspaces. II forbindelse med projekt-
beskrivelsen har vi besøgt hackerspaces og IDEO i San Francisco og har kontakt til forskningsmil-
jøer for den nyeste viden - bl.a. om offentlige organisationers muligheder for at stimulere og initiere 
innovation i lokalsamfundet. Ud af boksen har givet erfaringer med partnerskaber, som vil blive 
brugt. Projektmetoden bygger på en workshop i d.school’s designmetode på Stanford University. 
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Evalueringsplan 
Advisoryboard (interessenter og forskere) og styregruppe vurderer resultater ved milepæle og råd-
giver i forhold til strategiske felter og perspektivering. Intern procesevaluering 4 gange om året. 
Evaluering sammen med brugerne opsamles og dokumenteres. 
 
Formidling af resultater  
Interesserede inviteres til at deltage i projektets følgegruppe. Praktikforløb for eksterne biblioteks-
medarbejdere i de konkrete innovationsrum. Website formidler løbende. Udgivelse på tryk + web 
med resultater. 2 artikler og landsdækkende konference. 
 

Oversigt over bilag 
Bilag 1: Organisering 
Bilag 2: Tre tilgange og tre temaer 
Bilag 3: d.schools designmetode 
Bilag 4: Samarbejdsaftaler: Roskilde Universitet, Aarhus Universitet ,INSP! Roskilde, Open Space 
Aarhus 
Bilag 5: Litteratur- og informationssøgning 
 
  
BILAG 1: Organisation 
Århus og Roskilde baserer projektet med en projektleder hvert sted og kontaktlinier til tilknyttede 
deltagere fra forskningsinstitutioner samt samarbejdspartnere. 
 
Rammeprojektledelse, bogføring og administration samt porteføljebistand: Roskilde Biblioteker-
ne. 
 
Forskning: 
Projektet tilføres teoretisk og analytiske ressourcer gennem samarbejde og tværfaglige koblinger 
mellem Aarhus Universitet, Digital Design / Digital Urban Living, Søren Pold & Martin Brynskov og 
Roskilde Universitet, Center for demokratisk netværksstyring, Birgit Jæger, som bidrager med 
sparring, projektrelaterede opgaver og artikler. Desuden trækkes på forskning fra Stanford Univer-
sity d.school samt Associate Professor Banny Banerjee derfra, som konsulentbistand i forbindelse 
med den anvendte designmetode.  
 
Kreative partnere: I Århus og Roskilde indgås partnerskaber med lokale non-profit interessenter: 
Open Space Århus og INSP! Roskilde. Partnerne deltager i udvikling, test og evaluering af rum og 
deltager i Advisoryboard. Der er indgået samarbejde med San Francisco Public Libraries, der også 
etablerer innovationsrum, om erfaringsudveksling og sparring  
 
Advisoryboard: Sammensættes tværfagligt. Der er indgået aftale med Lektor i innovativ biblio-
teksudvikling ved Det Informationsvidenskabelige Akademi Henrik Jochumsen, Initiativtager til 
Borgerlyst Nadja Pass, Arkitekt Rune Fjord og centerdirektør Flemming Kobberøe Fink, Center for 
Entreprenørskab og Innovation, Aarhus Universitet. Projektets partnere, interessenter og lokale 
aktører deltager og landsdækkende interessenter inviteres: Bibliotekschefforeningen, Danmarks 
Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet, Kulturforvalterne og Styrelsen for Bibliotek og Medier. 
 
Mødes 2 gange om året om faglig sparring, vejledning og rådgivning. Ved kickoff og milepæle samt 
ved projektafslutning. 
 
Styregruppe: sikrer projektets økonomi og fremdrift. Består af ledelsesrepræsentanter fra projekt-
bibliotekerne: Roskilde Bibliotekerne: Mogens Vestergaard, Borgerservice og Biblioteker, Århus 
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Hovbedbibliotek: Knud Schulz samt  Aarhus Universitet, Martin Brynskov/Søren Pold og Roskilde 
Universitet Birgit Jæger. Styregruppen mødes 2-4 gange om året. 
 
Følgegruppe: Der etableres ved projektets opstart en følgegruppe, der giver alle interesserede 
biblioteker og andre institutioner mulighed for at følge og bidrage i projektet. Følgegruppen invite-
res til relevante møder og events og inddrages via websitet.  
 
Praktikforløb: For at sikre videnformidling til andre biblioteker og biblioteksansatte tilbydes der 
praktikforløb, hvor interesserede kan komme og arbejde i et innovationsrum. Innovationsrummene 
kommer til at betyde nye måder at arbejde på, og projektets må derfor også formidles på denne 
måde, da resultatet ikke bare er replikerbare måder at indrette rum på, men i ligeså høj grad en ny 
designmetode og en ny måde at arbejde på.  
 
 
BILAG 2: 3 tilgange og 3 temaer 
Projektet bruger ideen og erfaringerne fra de såkaldte hackerspaces, techshops og fab-labs til at 
udvikle koncepter for performative biblioteksrum i det fysiske biblilotek. Hackerspaces er kreative 
produktionsmiljøer, hvor brugere med samme interesse møder og samarbejder om projekter. 
Hackerspaces kan karakteriseres som laboratorier, hvor folk kan mødes og dele ressourcer og 
viden for at blive i stand til at skabe og bygge ting.  
 
Det er altså en slags innovationsrum med fokus på produktion og videndeling. Mange hackerspa-
ces henvender sig til en bestemt type brugere og har fokus på teknologiudvikling, men tanken i 
dette projekt er at brede brugergruppen ud og se på, hvordan ideen og konceptet omkring et hack-
erspace kan bruges til at skabe performative rum til mange forskellige typer brugere og formål. 
 
Projektet vil bruge nogle af de mekanismer som har været med til at skabe hackerspaces verden 
over - herunder er de beskrevet som tre tilgange, som skal danne udgangspunkt for at eksperi-
menter med - og viden om innovationsrum i bibliotekerne:  
 
 
3 tilgange til at skabe rummene 
For at opnå bred viden om mekanismer for innovation i bibliotekets rum eksperimenteres med 3 
forskellige typer tilgange til udvikling af innovationsmiljøer. Den enkelte tilgang vil have særlig fo-
kus og vægt i det enkelte eksperiment, men der vil være elementer af alle tre tilstede i alle de 3 
testrum. 
 
1: Relevante artefakter og værktøjer som brugerne ikke har adgang til derhjemme stilles til rå-
dighed i rummet for konkret produktudvikling 
2: Brugere og særlige ressourcepersoner mødes på tværs af fagligheder og ekspert/novice-
niveauer og skaber indholdet i rummet i form af idéudvikling og læring 
3: Konkrete projekter eller udfordringer i lokalsamfundet lægges ud i rummet til borgerdrevne 
løsningsmodeller 
 
3 temaer til at fokusere indholdet 
I bibliotekernes innovationsrum kan borgerne arbejde med og udvikle mange forskellige typer pro-
jekter. Men da projektet skal skydes i gang og skal eksperimentere med, hvad der understøtter og 
skaber innovationsmiljøer, vil projektet tage udgangpunkt i tre temaer, der her er valgt på baggrund 
af deres nærhed til bibliotekets kerneformål, og fordi de også hver især indeholder brudstykker af 
fremtidens bibliotek. 
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Social innovation: kan biblioteket være en driver til at sætte sociale innovationer igang? 
Social innovation betyder nye koncepter og ideer, der møder sociale behov af enhver slags. Det 
kan være noget, der ændrer den måde borgere relaterer sig til hinanden, det kan løse sociale pro-
blemer, skabe sociale fremskridt eller lignende. Sociale innovationer kan altså være med til at ny-
tænke velfærdssamfundet. Eksempler på sociale innovationer i stor skala kan være: fjernundervis-
ning, fairtrade-samarbejde, mikrolån, open source software, internettet og nye metoder at samar-
bejde på som fx wikipedia og andre sociale tjenester. 
I udvikling af lokalsamfund vil der også ofte være fokus på sociale innovationer. Kan biblioteket 
være en driver for at sætte disse innovationer i gang? Hvad skal der til for at understøtte dem, og 
hvordan sikrer man borgerne og lokalsamfundet er med til at starte de sociale innovationer inde-
fra? Kan det blive en selvstyrende proces? 
I dette innovationsrum sættes særlig fokus på tilgang 3, hvor konkrete projekter eller udfordringer i 
lokalsamfundet lægges ud til løsninger blandt borgerne. 
 
Smart Cities: hvordan tænker vi kultur og demokrati ind i fremtidens smart cities? 
Smart Cities handler om digitalisering af byer og udnyttelse af den nyeste teknologi til fremskridt og 
vækst i byen. Hvordan kan borgere, organisationer, det offentlige og erhvervsliv udnytte de nye 
muligheder som Smart Cities giver? Kan det være med til at skabe nye demokratiske og inddra-
gende muligheder, som vi ikke har set før. Vejen til at finde ud af det, kan også gå igennem biblio-
tekers innovationsmiljøer, hvor borgere mødes på tværs af kompetencer og hvor vidensproducen-
ter kan byde ind med deres nyeste forskning og viden på området. Hvordan tænker vi kultur og 
demokrati ind i fremtidens smart cities? 
I dette innovationsrum sættes særlig fokus på tilgang 2, hvor brugere og særlige ressourceperso-
ner mødes på tværs.  
 
Produktudvikling: Borgerne efterspørger nye værktøjer i DIY-bølgen 
Den digitale DIY-bølge (Do It Yourself), hvor individet selv producerer og udvikler i sociale sam-
menhænge er begyndt at flyde ind i den fysiske verden. For 10-15 års siden understøttede biblio-
tekerne den digitale DIY-udvikling ved at stille internetforbindelse og hjælp til digital produktion til 
rådighed. Dette er efterhånden blevet hvermandseje og med dette projekt sættes der fokus på, 
hvordan bibliotekerne kan understøtte den kommende udviklingsbølge, hvor vi blandt andet ople-
ver en kort afstand fra idé til produkt. I dag eftersprøges fysiske værksteder med særlige produkti-
onsmiljøer og møderum i lokalsamfundet. Bibliotekerne skal udvikle deres fysiske “performative 
rum” og heri understøtte borgernes kreative udfoldelse. Der er her ikke tale om de tidligere med-
borgerhuses værksteder. Grundstoffet i værkstedet i det moderne bibliotek er viden og kultur. Der 
sættes desuden fokus på de ophavsretlige udfordringer, for hvem har rettighederne til de ideer, 
som skabes i fællesskab i innovationsrummene? 
I dette innovationsrum sættes særlig fokus på tilgang 1, hvor relevante artefakter og værktøjer, 
som brugerne ikke har adgang til derhjemme  stilles til rådighed.  
 
 
BILAG 3: d.schools designmetode 
Stanford University’s Design School (d.school) har i mange år arbejdet med design, som en meto-
de til at skabe innovation. Metoden blev oprindeligt udviklet til brug for produktinnovation, men er 
løbende blevet videreudviklet, efterhånden som den er blevet brugt til andre formål. I dag bruges 
metoden således også til innovation af services – offentlige såvel som private og af førende inno-
vationsvirksomheder som fx IDEO. Metoden er dermed blevet udviklet til en form, hvor det virker 
oplagt at bruge den til at skabe innovation i den offentlige sektor, hvor formålet er dels at skabe 
nye offentlige services og dels organisatorisk udvikling i de offentlige institutioner, der leverer disse 
services. 
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d.school’s designproces udfoldes i korte træk i følgende fem skridt: 1) Kortlægning af brugernes 
behov. 2) Definition af problemet, der skal løses. 3) Idegenerering til løsning af problemet. 4) Ud-
vikling af prototyper på løsninger. 5) Test af prototyper. 
Udgangspunktet for design processen er altid brugerens behov. Det er således designerens opga-
ve at sætte sig ind i brugernes behov, hvilket ikke altid kan lade sig gøre ved at spørge brugerne 
selv, da de ikke nødvendigvis kan forestille sig, hvilke udviklingsmuligheder der er til stede. Før 
internettet blev en realitet, var det fx umuligt at spørge brugerne, om de havde behov for det, lige 
som Henry Ford er kendt for følgende citat: “If I had asked the customers what they wanted, they 
would have said a faster horse.” I arbejdet med at kortlægge brugernes behov er det derfor ikke 
nok bare at høre, hvad de siger. Det er også nødvendigt at undersøge hvad de tænker, føler og 
hvordan de rent faktisk handler. For at afdække disse sider kan det være en god metode at ind-
drage ekstreme brugere, da de ofte kan afdække behov, der ikke er synlige i den almindelige bru-
gers adfærd. 
 
Næste skridt er at definere det problem, der skal søges en løsning på. Metoden indeholder forskel-
lige måder, at definere problemet på afhængig af, hvor konkret versus abstrakt det er, og hvor de-
fineret problemet er som udgangspunkt. 
 
Når problemet er defineret, starter den kreative proces med at finde løsninger på problemet. I den-
ne del af processen arbejder d.school med brainstorming, som en målrettet metode til at skabe 
inspiration og nye ideer til løsninger. Bagefter skal der udvælges en eller flere ideer til videre udvik-
ling. Disse skal ikke vælges ud fra hvilke ideer, der kan gennemføres men ud fra deres potentiale 
for at løse problemet. 
 
I den videre udvikling bliver der udarbejdet prototyper på ideen. Her handler det om at være meget 
konkrete, og afprøve ideen i praksis gennem forskellige former for prototyper.  
 
Det er klart, at en prototype ser forskellig ud, afhængigt af om der er tale om at afprøve en ny or-
ganisationsform, eller om det handler om at afprøve et nyt produkt. Herefter skal prototypen testes. 
De sidste to skridt i metoden smelter derfor ofte sammen til en iterativ serie af prototyper, der bliver 
afprøvet, evalueret og forbedret. 
 
Læs mere om d.school - Institute of Design at Stanford: http://dschool.stanford.edu/ 
 
 
BILAG 4: Samarbejdsaftaler 
Roskilde Universitet - Center for demokratisk netværksstyring / Aarhus Universitet - DUL / 
INSP! Roskilde / Open Space, Open Space Aarhus 
 
 
Alle samarbejdsaftaler blev vedlagt ansøgningen 
 
 
BILAG 5: Erfaringsindsamling og informationssøgning 
Litteratur og artikler: 
 
Chris Anderson: In the Next Industrial Revolution, Atoms Are the New Bits. 2010: 
http://www.wired.com/magazine/2010/01/ff_newrevolution/all/1 
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Phillip Torron: “Is It Time to Rebuild & Retool Public Libraries and Make “TechShops”?. 2011: 
http://blog.makezine.com/archive/2011/03/is-it-time-to-rebuild-retool-public-libraries-and-make-
techshops.html 
 
Venessa Miemis: “Are Libraries the Hackerspaces of the Future?”, 7. september 2011, 
http://emergentbydesign.com/2011/09/07/are-libraries-the-hackerspaces-of-the-future/ 
“HACKERSPACES: What might the public library evolve into?“ 
http://witnessthis.wordpress.com/2011/07/06/hackerspaces-and-the-evolution-of-the-public-library/ 

Folkebibliotekerne i vidensamfundet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne 
i vidensamfundet. Styrelsen for Bibliotek og Medier. 2010 
 
Thorfing, J og Helle, S (2009): Samarbejdsdreven innovation. Danske Kommuner, 2009, nr. 25, 
side 12-13: www.ruc.dk/?eID=push&docID=7119 
 
Tom Kelley: The Ten Faces of Innovation - Strategies for heightening creativity, Profile Books Ltd, 
2006 
 
Hackerspaces:  
Tech-shops: http://techshop.ws/tssf.html 
Noisebridge: https://www.noisebridge.net 
Alpha-one labs: http://www.alphaonelabs.com/ 
Eyebeam og Open prototyping: http://eyebeam.org/events/open-prototyping 
DR Harddiskens podcast om Hackerspaces: 
http://www.dr.dk/harddisken/blog/2010/07/14/sommerremix-hackerspaces-er-folkets-
teknologiv%C3%A6rksteder/ 
Labitat i København: https://labitat.dk/ 
Open Space Aarhus: osaa.dk 
INSP! i Roskilde: http://www.facebook.com/INSPRoskilde?ref=ts 
 
Designmetoder: 
d.school: http://dschool.stanford.edu/ 
IDEO: http://www.ideo.com/ 
 
Projekter: 
Ud af boksen: www.udafboksen.nu 
Forvandlingsrum: http://www.urbanmediaspace.dk/multimediehuset/fremtidens-
bibliotek/projekter/forvandlingsrum 
Brug brugerne: www.brugbrugerne.dk 
Slip brugerne løs: http://www.urbanmediaspace.dk/multimediehuset/fremtidens-
bibliotek/projekter/slip-brugerne-loes 


