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Afrapportering 

Baggrund 

Bibliotekernes musiktilbud er et af de områder, der i særlig grad har været udfordret af den 
teknologiske udvikling de senere år. Som svar på denne udvikling, har der været en række større 
initiativer, der har haft til formål at afsøge nye veje at gå for musikbibliotekerne. 

Centralbibliotekernes fælles nationale musikindsats 2017 lægger sig i forlængelse af Slots- og 
Kulturstyrelsens indsats på musikområdet i 2016. Formålet med indsatsen har været at udbrede 
nogle af de mange koncepter, der blev præsenteret i forbindelse med inspirationspublikationen, 
der udkom ultimo 2016, og støtte op om de lokale, kommunale musikformidlingsinitiativer rundt 
om i landet.  

Indsatsen har bestået af to hovedelementer: en strategiworkshop (afholdt øst/Gentofte og 
vest/Vejle) og et inspirationsseminar (ligeledes afholdt øst/Roskilde og vest/Vejle). Begge 
hovedelementer er samlet set centralbibliotekernes fælles udviklingsprojekt i 2017.  
 
Metodegrundlag/procesgreb for at nå målene  
CB forløbet skal supplere SLKS indsats og synergi med Musikbibliotekskoferencen 2017 på SPOT 
festivalen 5.maj 2017 arrangeret af Bibliotekarforbundet som havde fokus på videndeling omkring 
best practice. http://bf.dk/spot 
 
Designet af forløbet har taget udgangspunkt i at skabe et forløb hvor sparring og dialog var i 
centrum dels mellem ledere og medarbejdere dels mellem bibliotekerne. Erfaringer fra tidligere 
forløb har peget på dialog som forudsætning for oversættelsen fra en kontekst til en anden og 
dermed spredningen af de gode løsninger. Et andet fokus var opmærksomhed på den strategiske 
retning mellem leder og medarbejder for på den måde at sikre, at de løsninger som blev hentet 
hjem passede til konteksten. For at sikre overlevelsen af de indsigter som deltagerne fik valgte vi 
at benytte forskellige dialogværktøjer, specifikt en strategimodel, en netværkskortlægning samt et 
spredningsværktøj (se bilag).  
 
Værktøjerne har fokus på, hvordan musikindsatsen kan skabe værdig for borgerne bl.a. gennem en 
kortlægning af lokalområdet og for derved at kunne positionere biblioteket strategisk. Dette blev 
underbygget af caseoplæg fra et mindre bibliotek med klar strategisk fokus på musikken samt et 
oplæg om mulige strategiske retninger for musik i en lokal kontekst, eksempelvis hvilke retninger 
bibliotekerne evt. kan tage. Det metodiske udgangspunkt er således et indblik, hvad gør vi pt. og 
hvad er vores unikke kontekst, før udblikket – en ny strategisk retning.  
 
Strategidelen af indsatsen blev afholdt først for at leder og medarbejdere kunne prioritere ud fra 
en strategi og dermed lytte efter det som var relevant for deres kontekst under inspirationsdelen. 
Målet er, at deltagerne får et konkret resultat som kan anvendes i organisationen efterfølgende og 

http://bf.dk/spot


give retning for deltagelsen i Inspirationsseminaret. 
 
Inspirationsdelen havde metodemæssigt fokus på oversættelse, at koble inspiration til egen 
kontekst, og at opnå indsigt gennem sparring. Hvert af de fem bibliotekscases blev derfor 
efterfulgt at refleksion og sparringsrunder. Sparring og refleksion blev guidet via dialogværktøjer 
(se bilag). Vi begyndte dagen med at spille musik sammen, dels for at give deltagerne en fælles 
oplevelse og dels for at bygge relationer mellem deltagerne. Metodetilgangen er inspireret af for 
Offentlig Innovations viden om og metodetilgang til spredning af innovation i det offentlige 
(http://coi.dk/hovedaktiviteter/spredning/). Ifølge COI spredes viden bl.a. ved at Fortæl gode, 
levende historier, ved at understøtte personlige relationer og ved at bruge dialogværktøjer.  
 
 

1. Strategiworkshops 
De to strategiworkshops havde til formål at understøtte en kvalificering af den lokale 
strategiske dialog mellem leder og medarbejder med fokus på musikkens rolle på det 
kommunale bibliotek. Processen var tilrettelagt i fire trin, der bestod i 1) afdækning af det 
aktuelle musiktilbud på biblioteket 2) kortlægning af øvrige aktører på musikområdet i 
lokalsamfundet 3) inddragelse af aktuelle lokale strategidokumenter, og 4) formulering af 
en ny strategisk retning for musikbiblioteket.  
Undervejs i programmet var indlagt to oplæg ved henholdsvis John Larsen, bibliotekschef i 
Odsherred, og Michael Radmer Johannisson, konsulent i Seismonaut og forfatter til artiklen 
Musikkens effekt og værdi hos borgere og kommuner.  
Produktet fra dagen var en ”strategiskabelon” med en beskrivelse af de vigtigste 
pejlemærker for arbejdet med musikformidlingen på de enkelte biblioteker (Se bilag 1).  
 
Der deltog henholdsvis 18 (Vejle) og 26 (Gentofte) ledere og medarbejdere på de to 
workshops. 
Se vedlagte evaluering af de to workshops (Bilag 2).  
 
Succeskriterier for strategiworkshop: 

• At der er et deltagerantal på 25 biblioteker samlet set for begge workshops 
• At deltagerne vurderer workshoppens relevans til 4 (på en skala fra 1-5, hvor 

5 er højeste). Dette måles i deltagerevalueringen. 
• At 90% af deltagerne oplever, at de er blevet klogere på musikformidlingens rolle i en lokal 

kontekst. Dette måles i deltagerevalueringen på en skala fra 1-5, hvor 4 er enig og 5 meget 
enig. 
 
Samlet deltog 20 biblioteker i de to strategiworkshops, hvilket er 5 biblioteker under målet 
på 25. 8 ud af de 10 afgivne deltagervurderinger (5 fra henholdsvis øst og vest) vurderer 
workshoppens relevans til 4 eller 5. 70 % af deltagerne oplever, at de er blevet klogere på 
musikformidlingsrolle i en lokal kontekst. Workshoppen har dermed ikke levet op til 
succeskriterierne. 
 

2. Inspirationsseminarerne    

http://coi.dk/hovedaktiviteter/spredning/


De to inspirationsseminarer havde til formål at sætte en række af de mest interessante 
cases fra Slots- og Kulturstyrelsens inspirationskatalog i spil gennem 5 præsentationer fra 
henholdsvis Aalborg, Randers, Odense, Roskilde og Frederiksberg Biblioteker. På 
seminarerne var der særlig lagt vægt på tid til en faciliteret dialog deltagerne imellem med 
afsæt i ovenstående fem cases. Dette var prioriteret ud fra den betragtning, at det i næsten 
alle tilfælde kræver et vist ”oversættelsesarbejde” at kunne realisere et koncept fra et 
andet bibliotek i egen kontekst. For at støtte op om denne proces, blev der til hvert enkelt 
oplæg udleveret et noteringsskema med titlen ’Fang og oversæt inspirationen til din 
hverdag’ (Bilag 3).  
 
Der var henholdsvis 30 (Vejle) og 24 (Roskilde) deltagere på de to dage. 
Se vedlagte evaluering af seminarerne (Bilag 4). 
 
Succeskriterier for de to seminar dage/inspirationsdage: 

• At der er et deltagerantal på 75 deltagere samlet set for temadagene 
• At deltagerne vurderer temadagens relevans til 4 (på en skala fra 1-5, hvor 5 

er højeste). Dette måles i deltagerevalueringen. 
• At 90% af deltagerne oplever, at de har fået mindst 1 direkte realiserbart 

musikformidlingskoncept med fra seminardagen. Dette måles i deltagerevalueringen. 
 

I alt deltog 54 biblioteksmedarbejdere i de to inspirationsdage, hvilket er 21 mindre end målet på 
75 deltagere. Deltagervurderingerne (26 i alt) viser en relevans på 3,8. Det er 0,2 under den 
ønskede vurdering på 4. 75 % af deltagerne giver udtryk for, at de tog hjem med et 
musikformidlingskoncept som de tror, er realiserbart i deres egen kommune. Resultatet på 75 % er 
15 % under de ønskede 90 % af deltagerne. Dermed lever inspirationsseminarerne ikke op til 
succeskriterierne.  
 
Afsluttende vurdering  
 
Samlet havde musikindsatsen deltagelse af 40 ud af 98 biblioteksvæsener, dvs. en dækning på 
39 %, det er 11 % under den ønskede dækning på 50%. Der var deltagelse fra alle 6 
centralbiblioteksområder.  

Deltagervurderingerne viser at procesdesignet gav mening, specielt fokus på sparring og 
introduktionen af et strategiværktøj samt deltagelsen af leder og medarbejdere i strategiarbejdet. 
Deltagerne er delte omkring oplæggenes relevans, hvilket kan skyldes en meget stor diversitet 
blandt bibliotekerne ift. budget, fokus for formidlingen og personaleressourcer. 
Deltagervurderingerne er få, specielt fra strategidagen (26 fra Inspirationsseminaret fra 54 
deltagere og 10 fra strategidagene fra 44 deltagere), hvilket kan influere på resultatet. I den 
forbindelse er det måske nødvendigt at se på hvordan denne praksis kan forbedres. Det lave antal 
deltagere kan skyldes sammenfald med andre musikstrategi- og inspirationskonferencer og en 
deraf afledt mæthed (Århus samt Ragnarock –  Biblioteker og Musik konferencen 28. november 
2016 på Ragnarock). Opbygningen med strategi og inspirationsseminarer er også ny og kan have 
haft indflydelse på fremmøde samt oplevelse – f.eks. kan det påvirke oplevelsen, hvis deltagerne 
ikke deltog i begge dage. Planlægningen var endvidere påvirket af, at der var afsat midler til 60 



deltagere men en forventning om 75 – dermed blev mulighederne for at vælge spændende og 
attraktiv workshopsteder samt kontekst begrænset - jf. at BFs konference var koblet til SPOT 
festivalen inkl. billet (http://bf.dk/spot) og Musikbibliotekskonferencen 2017 lå på Ragnarock. To 
afsluttende overvejelser går på antallet af medarbejdere på bibliotekerne som er dedikeret til 
musikformidling og den strategiske prioritering generelt af musik på bibliotekerne i Danmark. 
Måske er der kun få biblioteker som prioriterer musikformidlingen og dermed et begrænset 
grundlag for deltagelse.     
 
For yderligere information kontakt: 

Jørgen Gram Christensen, Vejle Bibliotekerne, JC@vejlebib.dk   

Morten Skovvang, Roskilde Bibliotekerne, mortenskov@roskilde.dk  

Stig Grøntved Starck, Gentofte Bibliotekerne, sgl@gentofte.dk  
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