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MoBiBlioteket er et mobilt Bibliotekskoncept. Et rullende Medborgercenter udviklet af 

medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere i Projekt ”UD af Vagten!” 

Mens vinteren sneg sig ind på os, lukkede vi forsigtigt ned for udviklingsprojektet ”Ud af Vagten!” med en åben 

evaluering i Dome of Visions. Her fik vi lov at fortælle historien om projektet for kolleger og andre interesserede. Vi 

fik spændende perspektiver på projektet og metoderne fra både Thomas VoveMod, stifter af vanebrudspalæet og 

phd. Og forsker ved institut for Kultur&Samfund, Louise Fabian. Vi sluttede dagen med en ekstern evaluering v. 

Knudsen Syd, som pegede på, at der er en kvalitativt målbar effekt af vores anstrengelser ifht. kulturel værdi både 

for medarbejdere, borgere og ledelse (Se uploadet afslutningsevaluering). 

Således opløftede og bekræftede gik vi fluks i gang med at opstarte den udviklede driftsmodel, som vi har valgt at 

kalde Mobiblioteket. 

Mobiblioteket er skabt gennem en Design Thinking-proces, der har forløbet siden 2016 og involveret:  

1 tuktukbil, 2 el-ladcykler, 9 medarbejdere, 3 fra hvert Lokalbiblioteks-område, og en masse borgere og 

samarbejdspartnere. Målet har været at udvikle rullende medborgercentre, små mobile platforme, som gjorde det 

muligt at være dynamiske, behovsorienterede og involverende i lokalsamfundet, og stadig rumme en tryg og 

letgenkendelig kerne af bibliotek. 

Vi har benyttet enkle greb hentet fra Design Thinking; Brainstorms, feltarbejde, downloads, prototyping, 

lynevalueringer og iterationer – men tilpasset, så de enkelte redskaber passede til behov og kontekst – vi har kaldt 

det ”bite-sizeing”.  

Vi har trænet og benyttet os af grafisk og visuel kommunikation, både blandt os i projektgruppen, som 

dokumentation til ledelse og til involvering af borgere. 

 Facebook har også spillet en essentiel rolle som kommunikationsgreb internt i gruppen, fordi det har givet os en 

mulighed for at føle os som en tætknyttet gruppe, selvom vi sidder spredt over hele byen, og så er det er let værktøj 

til visuel dokumentation, spredning af tips og ideer og ikke mindst til opbakning og ”heppen” på hinanden. Facebook 

har også været en central platform for formidling og involvering af borgere. Facebooksiden fastholdes og driftes 

videre som kommunikationskanal, den findes her: www.facebook.com/mobiblioteket 

 

Det har været udfordrende og til tider, som det jo er med udviklingsprojekter, lige rigeligt hårdt; at køre en tør-for-

strøm-ladcykel til børnekulturfestival i Trige, at blive smidt væk fra City Vest en bidende kold vinterdag, at blive 

hentet af Falck i en TukTuk med motorstop – ja, i det hele taget at lære at meste al den nye trafik og logistik. 

Vi har til gengæld også haft et hav af succesoplevelser, skabt en masse nye kontakter, haft en masse fantastiske 

samtaler om, hvad folk er optagede af og hvordan de tænker om biblioteket og opnået en helt ny synlighed og rolle, 

som nogen man tænker ind i festivaller, torvedage, lokale og bydækkende begivenheder. Vi har også fået et redskab, 

som gør det muligt for os, at opsøge borgere, som vi vurderer har et behov og som ellers ikke opsøger os.  

http://www.facebook.com/mobiblioteket
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Vi ”popper up” i parker, på torvet, til byfesten, i centret, på stranden og gør hvad bibliotekerne gør bedst – oplyser, 

lærer, leger, skaber, låner ud, inviterer og involverer borgerne. Vi rykker ud efter ønsker fra borgere og lokale 

samarbejdspartnere. Vi opsøger selv steder, hvor vi mener Mobiblioteket kan gøre en forskel.  Vi designer indholdet i 

dialog med målgruppe og kontekst. Vi har altid en kerne af bøger, ud/ind lån oprettelse af lånerkort, 

biblioteksprogrammer og så et versioneret indhold ex: Krea-aktiviteter, Quiz, smagsprøver, ”lån en leg”, ”lån en lur”, 

”lån en samtale”, ”lån os dine ideer” 

 

MoBiblioteket har levet i lidt over et år, og her er et lille udsnit af de steder vi har været: 

Aarhus Pride / Vild Smag Festival / Åbningen af bynær havn / 
Rethink Activism / FoodFestival / Kvickly Åbyhøj / SuperBrugsen, Lystrup / Jem&Fix, Lystrup / 

Kridthøj Torv, Højbjerg / Diakonhøjskolen, Højbjerg / LærDansk, Aarhus / AROS Triennial / 
Studiestartsmesse / Kolonihaveforeningen i Skovlunden / Risskov Torv / 

 Next Library konference / Trige Børnekulturfestival / Kulturbazar / 
 Svampetur ved Ørnereden / Aarhus Streetfood  

 
Hvert af de nævnte steder rummer nye samarbejder og relationer, og der er mange flere. I samme periode 
er også etableret 11 Borgerbiblioteker (Boghuse) og Mobiblioteket har indgået som redskab i Projekt 
”Open Library”/Lystrup, hvor det åbne bibliotek skulle gentænkes sammen med borgerne. 
 
Vi har gjort det hele med et skarpt fokus på intention, læring og iteration. Til det har vi brugt nogle helt 

banale ”dogme-spørgsmål”: Hvad gør vi? Hvorfor gør vi det? Hvad/hvem gør vi det for? Hvad/hvem gør 

vi det med? Hvad vil vi lære? Hvad lærte vi? Med disse spørgsmål for øje har vi hver gang gentænkt 

formål, målgruppe og indhold og på den måde er Mobiblioteket sin egen iterations-spiral, hvor man hver 

gang videreudvikler og på den måde forbliver åben og i BETA. 

Vi har dog oplevet at noget går igen fra gang til gang ifht. indhold: Det virker at have en letgenkendelig 

kerne af materialer; det virker at skabe et ”rum” man kan træde ind i som borger, med møbler, reoler, 

skilte; Det virker at medbringe noget overraskende og dialogskabende som the-salon, quiz eller krea-

aktiviteter.  

Disse erfaringer tager vi afsæt i, når vi nu tager hul på sæson 1 af Mobiblioteket, hvor der allerede er et 

mylder af planer for at Mobiblioteket bidrager ved VM i sejlads, Volvo ocean race, Pride-parade, Lær Dansk 

og andre. 

 Nu hvor vinteren langsomt slipper sit tag, går vi i gang med at designe version 2.0 af Mobib-cyklen 

sammen med et nyt hold Mobibbere og vores gode samarbejdspartnere i Bureau Detours, så der kan 

komme Mobibliotek i Tilst, Hasle, Gellerup og Åby til gavn for en masse læselystne børn. 

MoBiblioteket har oversteget alle forventninger i forhold til at sprede nye redskaber, roller og tilgange 

blandt medarbejderne. Mobiblioteket er en levende, mobil platform for lokalsamfundsudforskning, 

relationsbygning, samskabelse og borgerinddragelse 

 – og bedst af alt MoBiblioteket er i drift. 
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